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VERANTWOORDJNG
Het boek is uitgegeven ter gelegen held van
het 900 jarig bestaan van Oldeberkoop, in
opdracht van Plaatselijk Belang en in
samenwerking met de Stichting Stellingwar
ver Schrieversronte Omdat het vorige
jubileumfeest in 1955 werd gevierd, is mij
gevraagd een boek te schrijven over deze
periode, die 1k overigens voor het grootste
gedeelte heb meegemaakt als Berkoper.
Hierdoor kan hier en daar de objectiviteit een
beetje onder druk komen te staan. Om dit te
ondervangen heb ik veelvuldig gebruik
gemaakt van de gegevens en bijdragen van
anderen. Ook heb 1k het boek door vijf
dorpsdeskundjgen laten lezen, te weten de
dames G. Bijstra en H. Lussing en de heren
G. Hof, H. Mintjes en G. Vrind. Ik ben hen
bijzonder erkenteljjk voor de moelte die zij
hebben gedaan om het boek zoveel mogelijk
van onjuistheen te ontdoen Ik spreek met
opzet van ofljuistheden en niet van onvolkomenheden Het is geen sinecure in een paar
maanden zon boek te schrijven en het is
dus per definitie onvolledig Het boek geeft
dan 00k een beeld van Berkoop, een
tijdsbeejd Voor de begeleiding van dit boek
ben 1k verder veel dank verschuldigd aan
Klaske Veenhouwer en Roelof Dragt (en met
hem de arch iefcommissie) en Pieter Jonker.
En last but not least wil 1k Chris Breider
bedanken, die het boek als Iaatste nauwkeu
rig heeft gecontroIeer op teal- en stijlfouten
Alle andere mensen die op de een of andere
manier aan de tekst hebben meegewerkt
worden in het boek persoonlijk genoemd.
Het gaat hier te ver om hen allemaal
persoonlijk te bedanken, maar het mag
duidelijk zijn dat zonder die tientallen
bijdragen en leveranciers van gegevens dit
boek niet had kunnen verschijnen
De foto's die in het boek zijn opgenomen zijn
voor een groot gedeefte door mevrouw
H. Lussing aangeleverd Daarnaast staan er
foto's in van dokterAnnema en 00k van
onbekende fotografen uit de Verzameling
van de arch iefcommissie Het is van mij een
bewuste keuze geweest in dit boek wet meer

recente foto's op te nemen. Voor het
evenwicht van dit boek, de tekst neigt zo nu
en dan duidelijk naar de wat oudere
geschiedenis, leek mij dat verantwoord
Maar het boek is en blijft een leesboek en
misschien wel een naslagwerk. De tijd zal
het leren.
Rest mij nog om op te merken dat er hier en
daar een persoonlijke noot aan een verhaal
is toegevoegd Het woordje "1k" slaat dan op
ondergetekende, tenzij anders is aangegeven
Karst Berkenbosch
13 april2005
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VOORWOORD

dan ook dat do stenen kerk ongetwijfeld door
eon houton kapel zal zijn voorafgegaan. En
Het is aan Piet Oosting te danken dat we in
verder schrijft hij: "Hot dorp is oud, zeer oud.
2005 het 900 jarig bestaan vieren van
Wan neer do nevolen van de vroege
Oldeberkoop. HiJ "ontdekto" dat in 1955 het
Middeleouwen iets van hun dichtheid
850 jarig bestaan was gevierd. In een
vorliezen, vervult Brocope reeds een functie
prachtig jubileumboekje werd zelfs de opzet
in hot latere gebied van de Zevenwouden."
van dat feost uit de doeken godaan. Helaas
Als men weet dat do vroege Middeleeuwen
is daarin geen enkele onderbouwing te
eindigen in do nogendo oeuw, dan was hot
vinden voor die ouderdom. Enig speurwerk
vieren van hot 1200 jarig bestaan ook
in het boek Oldeberkoop leverde echter het
mogelijk gewoest. Ovorigens ben ik de
volgende resultaat op: op bladzijde 93 van
ovortuiging toogodaan dat Oldeberkoop al
het boek staat: 'We mogen het tufstenen
minstens 2000 jaar bewoond is, gezien do
gedeelte beschouwen als (een restant van)
archoologische vondsten op do Kiekeborg
de oorspronkelijke kerk ter plaatse, aangeen in do buurt van Makkinga. Maar omdat
zion dit deel even na 1100 opgetrokken
we daarvoor goon bewijzon hebben, vieren
moet zijn..." Alhoewel andere publicaties het
wij anno 2005 met vol enthousiasme hot 900
hebben over het tweede kwart of zelfs het
jarig bestaan. Omdat bij zo'n mijlpaal ook
derde kwart van de 1 2de eeuw, was het voor
wet oens achterom gekekon mag worden,
mij duidelijk dat men zich bij het vaststellen
ontstond bet idee om do laatste vijftig jaar
van de ouderdom van hot dorp door de bouw
onder do loop te nemen. We hoefden
van de stenen kerk heeft laten leiden. Maar
immers echt niet bij 1100 te beginnen. De
ook dit bleek nietJuist. In hot jubileumboekjo
vroege geschiodenis is meer dan voortreffoschrijft dr. T.H. Oosterwijk namelijk, dat de
Iijk verwoord in hot boek Oldeberkoop onder
tu(r)fstenen kerk vermoedelijk 750 jaar oud
rodactie van K. Bosje en di. J.J. Spahr van
is. (Daarin vergiste hij zich dus.) De
der Hoek. Hot boek Beeld van Berkoop richt
conclusie moet dan ook zijn dat die 850 jaar
zich specifiek op do laatsto 50 jaar, de
gewoon bedacht is en niet voor niets spreekt
periode 1955-2005, met zo nu on dan een
hot bostuur van de organiserende VVV in
uitstapje naar de vroegere goschiedenis.
het voorwoord dan ook voorzichtig van het
Eon interessante periodo, zo is mij gobleken.
ongeveer 850 jarig bestaan. Men wilde
Ondanks de regiofunctie die Oldeberkoop in
gewoon een feest en zocht eon aanleiding.
1955 had met een CAy, Zuivolfabriok Bank,
Het was immers tien jaar na de oorlog en
Huishoudschool en Landbouwschool, was
wat in die tijd minstens zo belangrijk was: bet
"Berkoop" toch een in zichzelf gekeord dorp
bosluit was genomen om do CAy, die na de
met veel mensen die hier hun work hadden.
grote brand in 1954 voor eon groot deel
Anno 2005 heeft Oldeberkoop zich ontwikverwoest was, hier to laten blijven en te
keld tot eon forensenplaats van formaat.
herbouwen. Mr. G.A. Bontekoe (toenmalig
Golukkig heeft dat niet geleid tot een grotere
burgemeester van Ooststellingwerl'), spreekt
vorwijdering. Door dejaren been hebben
zelfs van eon fééstdag toen uitoindelijk dat
vool mensen zich ingezot voor hot dorp en
besluit viel. Kortom or moest een reden
dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.
gevonden worden om te feesten en met enig
1k hoop dat zowel de autochtonen als do
creatief rekonwerk en met de bescheidenmensen van buiten onder do warme vlag
heid van de Berkopers in die tijd, kom Jo dan
van hot "Berkoper-zijn" met veol plezior dit
uit op 850 jaar. Toch is bet zeer aannemelijk
book zullen lezen. Maar voor do mensen die
dat Oldeberkoop boduidend ouder is en dat
geen binding hebben met Oldeberkoop maar
or op de plaats van de stenen kerk vroeger
wet geIntoresseerd zijn in dorpsgoschiedeeon houten kerkje heeft gestaan.
nis, geoft dit book naast allerloi weetjos en
Dr. Oosterwijk schrijft in hot jubileumboek
(eigen)aardighoden ook een prachtig tijdsboeld.

Geschiedenjs
gebouw gesloopt. Het stond op de plaats
Om alles goed te kunnen plaatsen volgt hier
van het huidige Klein Vredewoud. Oldebereen stukje geschiedenis.
koop hield nog tot 1940 het registratiekanOldeberkoop is sedert eeuwen bekend als
toor voor de belastingen op de plaats van de
.een der schoonste uit de Zuidoosthoek
huidige supermarkt Attent.
van Friesland". Het wordt voor het eerst
beschreven in hetjaar 1228 en wel onder de
I BERKOOP IN 1955
naam Brocope. Het behoorde toen nog tot
Drenthe. Oldeberkoop bestond echter al
In Oldeberkoop fietsen de arbeiders door het
anger, want de tufstenen kerk is van begin
dorp naar de zuivelfabriek en de CAy. De
twaalfde eeuw. Tussen 1300 en 1500
vrachtschepen varen nog af en aan door de
kennen we hier de Vrije Natie Stellingwerf,
Prinsenwijk met vooral kunstmest en
De Stellingwerven stelden zich toen
grondstoffen voor veevoeder. Over "de
onafhankelijk op van de bisschop van
Wiek" Iigt nog een brug, zodat er twee
Utrecht die het hier toen op papier voor het
bruggen bediend moeten worden. De in
zeggen had. In 1500 komt het bij Friesland.
1954 afgebrande fabriek van de CooperaIn 1585 wordt tijdens de Tachtigjarige Oorlog
tieve Aankoop Vereniging wordt aan de
door de Spanjaarden de toren ondergraven
overkant van het water herbouwd. Het is
en vernield. De huidige toren is dus van
behelpen, maar de prod uctie Iigt niet stil. Bij
begin 1600. Aardig is het om te vermelden
de zuivelfabriek De Goede Verwachting is
dat zeer vermoedelijk de tijdelijke klokkenhet bij de melkaflevering een komen en gaan
stoel daarin is verwerkt. In 1623 wordt de
van melkrijders die de melkbussen daar met
Bekhofschans bij de Linde gemaakt. De
veel Iawaai afleveren. Klokslag negen uur
schans moet Friesland beschermen tegen
begint de school en er zijn aItijd wel een paar
aanvallen van buiten, In hetjaar 1673 wordt
leerlingen die op het Iaatste moment het
de schans ingenomen door de Franse en de
schoolplein op rennen. Sommigen dragen
Munsterse en Keulse troepen.
klompen, die in de klompenbak onder de
Lag het economische accent eerst op de
kapstok neergezet moeten worden. Meester
agrarische sector, in de 19e eeuw werd
van Delden steekt nog rustig voor de klas
Oldeberkoop de bestuurlijke hoofdplaats:
een sigaret op, Golden Fiction, en stuurt zo
vanaf 1812 van de gemeente Oldeberkoop,
flu en dan tijdens de les een leerling naar de
toen maine geheten omdat het nog in de
Centra (vroeger naar vrouw Rooks), om een
Franse tijd was, en vanaf 1816 van de
nieuw pakje. De land bouwschool wordt
Grietenij Stellingwerf - Oosteinde, Tevens
uitgebreid met o.a. een mechanisatielokaal
was het de hoofdplaats van het kanton, een
en 00k de huishoudsohool draait op voIle
afdeling van een arrondissement (rechtsgetoeren. Tussen de middag stromen de
bled). Dit gebied omvatte de huidige
leerlingen van weerskanten het centrum in
gemeenten Oost- en Weststellingwer-f. Jan
om elkaar te ontmoeten. De bakkers, vijf in
Albert Willinge is in die tijd de belangrijkste
getal, brengen met hun bakfiets of transportpersoon in Oldeberkoop. Hij Ieefde van 1760
fiets het brood bij de mensen. Achter
tot 1839 en was Corn missaris der Verponbakkerij Dekker is men druk aan het
ding (heeft te maken met belastingen),
bouwen. Daar verrijst de gezamenlijke
Vrederechter en Grietrnan (burgemeester),
Centrale Bakkerij. Bij de smid worden de
Bovendien was hij grootgrondbezitter.
paarden beslagen. De scherpe geur van het
Oldeberkoop bleef tot 1856 de hoofdplaats
schroeien van het hoefijzer op de hoef trekt
en werd toen afgelost door Makkinga. Het
bij een westelijke wind door het hele dorp. In
gemeentehuis werd "orngebouwd" tot huis
het centrum ligt een dikke steen die daar
van bewaring en kantongerecht. Dit heeft tot
door de oudejaarsploeg is neergelegd. Er
1878 geduurd. Eind 19e eeuw werd het
zitten flog twee toegangspoor-ten in de
IN

kerkmuur en op het kerkhof er omheen
staan veel grafstenen. Een enkele boer
melkt nog met de hand. De verrijdbare
melkmachine is al een vertrouwd beeld.
Toch zijn er nog weinig trekkers. Veel wordt
nog met paard en wagen gedaan en ook het
hooi, dat eerst in oppers wordt gezet, komt
nog los op de wagen. Al het verkeer van
west naar oost rijdt door het dorp. De
Bovenweg is nog een klinkerweggetje dat bij

ronde zakjes (klotenballen), en worden na
afloop van de pauze door de jeugd uit de pot
gevist en leeg gesabbeld. Achter op het
sportveld wordtjaarlijks het paasvuur
ontstoken. De takken en andere rommel
worden daar al weken van te voren door de
jongeren op losse karren, die ze bij de
boeren hebben geleend, naar toegebracht.
Overal is in het dorp nog bedrijvigheid en dat
geeft het een bijzondere plaats in zijn
omgeving. Het is één van de oudste dorpen,
en aan het eind van de zomer wordt er
feestgevierd: men viert het 850 jarig
bestaan.
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De oude Bovenweg in 1958, nu Weeme, op de
plaats van de huidige benzinepomp. Links het
huisje van de familie Van der Wal.

Nijeholtpade verandert in een zandpad. Op
een bord buiten hotel restaurant Tja!ma
staat: Heden snert met inventaris zoals het
hoort." Voor het café/restaurant De Roskam
komt zondagmiddag de dorpsjeugd samen
om gewoon even te kletsen of om afspra ken
te maken. De Heerenveenseweg is nu drie
jaar klaar en zorgt ervoor dat de Molenhoek
en de Willinge Prinsstraat een stuk rustiger
zijn geworden. Nog maarweinig mensen
werken buiten Oldeberkoop en het aantal
autobezitters is niet groot. Garage Kromkamp heeft naast de autohandel nog een
rijwielhandel en verkoopt benzine van Caltex
aan de pomp. Op het sportveld wordt alleen
gevoetbald en zo nu en dan wat gymnastiek
gegeven. De kleedgelegenheid is gewoon
buiten en bij het kalkhok drinken de spelers
in weer en wind in de pauze de door Tjalma
gebrachte thee. De theebladen zitten in

Programma 850 jarig bestaan
Op 1 september is er de opening van een
vier dagen durende handelstentoonstelling,
een optocht en een knobbelrit.
Op 2 september is er een paardenfokdag en
een defile met optocht. Er is dressuur, een
concert en een taptoe en 's avonds een
optreden van Tetman en Jarich de Vries met
de revue: East West, ThUs 't Bêste.
Op 3 september zijn er school- en yolksfeesten en 's avonds een concert van Con
Brio en de Gibamas.
Op 4 september is er een allegorische en
historische optocht, een hoogdraad-show,
een vredesbombardement en 's avonds bal
m.m.v. het Belgische Radio Dans- en

Na een feeste1/ke optocht in 1955 gaan de herauten Piet Costing en Hendrik de Jong naar huis.

Showorkest o.l.v. Freddy Hull. En om negen
uur nog een hoogdraadshow met vuurwerk.
Kortom een spetterend feest, dat gezien de
vele advertenties in hetjubileumboekje door
11

veel bedrijven, oak buiten Oldeberkoop,
financieel werd ondersteund.
Typerend voor die tijd is de advertentie van
A. KroI: "Dubbel feest in Oldeberkoop. Nu
850 jarig bestaan, straks aanleg van de
waterleiding." Wat dat betreft is er inderdaad
in vijftig jaar veel veranderd.

om ons zelf to vermaken en de Berkoper
omgeving hielp ans daar fantastisch bij. Een
omgeving met heel veel mogelijkheden. Met
zan omgeving waren wij in staat een "jaar
rand pragramma uit te voeren.

De naderende herfst, neem nau bijvaarbeeld
die periade eens. Een paar nachten geleden
lemand die die veranderingen allemaal heeft
moest ik daar weer even aan denken. Toen
meegemaakt is Gerrit Hof. In een drietal
het voor het eerst echt "raezig" weer was.
bijdragen in dit boek geeft hij eon beeld van
Veel wind am de deur dus. In zon nacht
dejaren vijftig. Hoewel hij zegt geen
"regende" hot vroeger in mijn beleving altijd
frustraties overgehouden te hebben aan het
hazelnaten, tenminste als ze er waren en
ontberen van Buitenschoolse Opvang (nu
als de noten rijp waren. Sammigen
overal wel aanwezig), is het zeer de vraag of
konden vaak niet zo lang wachten en gingen
dat aok geldt voor zijn volgende "notenverveel te vraeg tat pluk over, maar zo moest
haal.
het beslist niet.
Oldeberkoop kende gemengde bassen met
Jeug dim press ie
notenbamen. Het Lindebos, het Stuttebos,
BuItfl.Schoa/e kinderopvang moest 1k aIt/d
hot bos bij boer Van der BijI, het waren de
ontberen...
meest bekende plekken. Daarnaast nag
diverse baswallen. De meest luxe noten
"In mijn jeugd heb ik die buitenschoolse
waren echter te vinden bij Huize Vredewaud
kinderopvang dus moeten ontberen. Eerlijk
en bij de boerderij van Schotanus op het
gezegd ben ik zelfs heel blij dat ik daar geen
West, Oak de tuin van de Pastorie had eon
gebruik van heb hoeven te maken. Mijn
prachtige wal met gekweekte hazelaars. Een
moeder fungeerde na schaaltijd even voor
kleine maand waren wij wel bezig am de
die opvang, maar dat was dan vaak oak
wintervaarraad bij elkaar te zoeken. Het ene
maar heel even. Meestal zat ik met mijn
jaar was het een echt notenjaar, het andere
kameraden boardevol plannen en wij waren
soms niet.
bijna niet te stoppen am die plannen oak ten
De natenboamgaard bij Vredewoud was al
uitvoerte brengen. Na schooltijd snel naar
oud. De grate bomen waren daarvan het
huis, een kapje thee drinken, even melden
bewijs. Er waren groene en rode hazelaars.
wat we bedacht hadden en wegwezen. De
De groene waren in de meerderheid. De
baadschap: Zes uur thuis", was nag wel
boomgaard was vanaf het zandpad "de
eens een belemmering, maar de stoomfluit
Steige" niet vrij toegankelijk, Nee, dot had je
van de zuivelfabriek op dat tijdstip waakte
gedacht! Je moest eerst halsbrekende
met mij mee am later thuis geen trammelant
toeren uithalen am over de hoge schutting
te krijgen. Een harlage behaarde namelijk
met prikkeldraad te komen. Soms hoefde dat
niet tat anze stand aarduitrusting. Nee,
niet, want de overhangende takken lieten
zelfredzaam waren wij, heel zelfredzaam
boven "de Steige' sams oak al heel wat rijpe
zelfs en die buitenschaalse kinderopvang
vruchten vallen. Die waren voor de vroege
zau aan ans oak niet besteed zijn geweest.
voorbijgangers. Vrij am op te rapen. Vaak
Stel je tach eons voor! Oak over de Blughut
waren deze noten een graadmeter van wat
kanden wij in die dagen niet beschikken.
er aan de andere kant van do schutting lag.
Haeveel pasitieve dingen daar heden ten
Voorjongens die de grenzen wilden
dage niet van te zeggen zijn, wij hadden
verleggen eon uitdaging. Moardan kreegje
hem niet en we misten hem oak niet. Geen
dus wel to maken met die hoge schutting en
dag! Wij waren inventief en creatief genoeg
dat akelige prikkeldraad. Het leek de
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Berlijnse Muur wel, hoewel we daar
uiteraard toen nog niet van gehoord hadden.
Dat prikkeldraad zorgde gemakkelijk voor
pijnlijke verwondingen en vaak op hele rare
plekken. Lukte het jou die schutting te
overwinnen den kon het rapen beginnen,
zeker als het gewaaid had. Had het dat niet
gedaan dan moest er even aan de boomstammen en takken geschud worden. Even
fel en krachtig. Oat veroorzaakte enig lawaai
en dat bracht risicos van ontdekt te warden
met zich mee. Generaties Oldeberkapers en
bijna altijd van het manlijke geslacht hebben
in de natenbaamgaard van "t Grate Huus"
spannende avonturen beleefd.
Een ervaring van een stuk of wat "kwaajongen uut Berkoop" was eens een beetje
pijnlijk.
Het was natentijd. De noten achter de
schutting met prikkeldraad hingen weer op
een uitdagende manierte lonken. "Onze"
jongens kanden er geen weerstand tegen
bieden. Ze bespraken het strijdplan met de
minste risicas. Zo moest het lukken. Eén
van hen, achteraf niet de meest betrauwbare, zou op post staan in de seringenbomen tegen de ringmuur van de kerk. Tussen
het blad en de takken door had hi] za een
mooi overzicht op verdachte bewegingen
rand de villa. Zijn laatste "kammeraod' zag
hij net verdwijnen achter de schutting. Alles
werd rustig...
De stilte werd zo nu en dan verstoord door
het schud den van de takken. Dan 'regende"
het oak even. Op dat moment maakte een
boze gedachte zich meester van de
wachtpost. Hij verliet zijn schuilplaats, kwam
te voorschijn uit het lover en stapte kordaat
naar de voordeur van Huize Vredewoud.
Eenmaal op het bardes trok hij aan de grate
koperen bel. Het geluid van die be[ moet
door het hele gebauw geklonken hebben. Er
werd gereageerd: "Meheer," klonk het, "de
jongen zitten bij jaw in de neuten." Een blik
van ongeloof was daar, maar oak maar heel
even. "Meheer' kan dan heel snel lopen en
was za op de pleats des onheil. Daar
ontstond paniek in de schijnbare stilte.
Met die jongens zal het wel goed zijn

afgelopen. In zon geval bood die schutting
natuurlijk oak een bepaalde mate van
veiligheid, maarje moest dan wel eerst weer
aan de andere kant zijn.
Hoe verging het de "klokkenluider", zult u
zich afvragen. In eerste instantie heel goed,
want hij kreeg van "Meheer" een zak met
noten mee naar huis. Klasse A! Toch heb 1k
begrepen dat zijn "kammeraoden" het even
met hem gehad hadden. Op die manier
maakje geen vrienden. Die smeerlap!"

2 BERKOOP EN ZIJN OMGEVING
De ligging
Da's Berkoop, da's Berkoop
Ja das Berkoop, daortussen Lende en
Tjonger
't Ligt ieuwen al, daor in dat grune del
ie kun dr hear//k dwaelen, deur bo.ssen en in
't veld
Ja das Berkoop, 't wodt al van oolds vermeld.
Dit niet officiële, maar wel meest bekende
dorpslied geeft in een pear woorden weer
hoe Oldeberkoop is gesitueerd. En tach zijn
een paar kanttekeningen bij dit schone lied
op zijn plaats. Oldeberkoop ligt inderdaad
tussen de Linde en de Tjonger, oak wel de
Ku under genoemd. Dat is een waarheid als
een koe en dankzij deze beide (van
oorsprong) rivieren heeft Oldeberkoop zich
ontwikkeld tot wat het nu is. Vraeger waren
het belangrijke levensaders, waarover veel
voedsel en materiaal is aangevoerd. De
tweede regel behoeft echter enige toelichting. Oldeberkoop ligt er inderdaad al
eeuwenlang, maar absoluut niet in een dal.
Het darp zelf ligt op een heuvel, die near alle
waarschijnlijkheid nag behaorlijk is uitgebreid. Bij graafwerkzaamheden bij de
kruidenierszaak Attent konden de mensen
die dear wat maesten bouwen de "vaste"
maar moeilijk vinden. Het woardje del slaat
dan oak meer op de amgeving dan op het
darp zelf. De landerijen bij de Linde en de
Tjonger stonden tat in de varige eeuw niet
voar niets vaak onder water. Maar zelfs vaar
deze landerijen is het woord dal wat
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overdreven. De auteur van dit prachtige lied
zal zich ongetwijfeld hebben laten leiden
door het woordje al, waarop dal zo prachtig
rijmt. Op de rest heb ik niet zoveel aan te
merken, ofschoon het woord "dwaelen' met
al die aangegeven routes in de bossen wat
moeilijk wordt.
In elk geval is het karakter van de omgeving
de laatste vijftig jaar behoorlijk veranderd.
Oorzaken daarvan zijn natuurlijk de
ruilverkaveling met zijn schaalvergroting, de
aan leg van de grote weg Wolvega Oosterwo Ida en ook met name het Molenbosch met zn recreatiepark. Kleine hoekjes
land zijn opgegaan in een veel groter
perceel en de bebouwing in en om Oldeberkoop is fors toegenomen, 1k kom daar later
nog op terug. Maar ook al is het karakter van
de omgeving veranderd, nog steeds wordt
Oldeberkoop ervaren als een enclave
temidden van bossen en het natuurgebied
de Delleboeren. Van welke kantje het dorp
ook inrijdt, het blijft een dorp omringd door
de natuur.
In de Dreijar van januari 2005 beschrijft
Minne Telman prachtig hoe hij, 21 jaar oud,
over Oldeberkoop en haar omgeving denkt:
"Nu 1k anderhalf jaar in het westen woon, zie
ik pas hoe uniek het historische Oldeberkoop eigenlijk is, met om haar heen de
lieflijke landschappen, prachtige boerderijen,
schitterende bossen, welige weiden en
vruchtbare akkers. Het opgroeien hier
beschouw ik dan ook als een geschenk. In
mijn kindertijd heb ik met mijn vrienden
tientallen hutten in de bossen gebouwd, met
een zelfgemaakt, niet altijd waterbesten dig
vlot, de Linde bevaren en vale "oorlogen"
gevoerd in de bossen. Ondanks het feit dat
in Oldeberkoop 00k van alles kan gebeuren
en gebeurt, heb 1k die kindertijd toch wel als
heel veilig en beschermd ervaren."
Noord (bord Molenhoek)
Vroeger mos Ia hier tol betaelen
Mar now is hier al/es vhf
le meugen hier overal henna dwaelen
Berkoop ropt: Kom be wonder rn/f
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Het Iandschap en de natuur
Toegegeven, de natuur oogde in 1955 wat
natuurlijker dan nu. Het leek of het altijd zo
geweest was. De werkelijkheid is echter dat
00k voor 1955 er at veel natuur was
verdwenen dat woeste gronden waren
aangemaakt en dat op de plaats van het zo
natuurlijk ogende rietveldje tussen de
Heerenveenseweg en de Delleboeran,
vroeger de mensen jaren bezig zijn geweest
om daar turf te winnen, De Linde en de
Tjongar (de Kuunder), waren al tang
gekanaliseerd en de voormatige hooilanden
aan weerszijden van die voormalige riviertjes,
warden at lang niet meer alteen gebruikt om
wat hooi te winnan. Stroomdan de rivieren
vroeger in de winter buiten hun oevers, door
de kanalisatie gebeurde dat hier at lang niet
meer. Nu is hat zelfs zo dat men langs de
oevars van de Linde mals verbouwt. Maar
ondanks alte ingrepen in de natuur is ar nog
veal over om van te genieten. Nog steeds is
de Koepelbos een toeristische trakpleister
van formaat, at is de allure die het bos
vroeger had wel wat verdwenan en zullan de
woorden van Wopke Eekhoff uit 1839 niet
gauw herhaatd worden: "... Allengs nadert
men hat heerlijke dorp Oldeberkoop met
deszelfs vorstelijke bosschen. Temidden van
het bos, het Vredenwoud of Lindebosch
geheetan, wordt men verrast door die
schoone en brede waterpartij met heuvel en
tent daarachter, welka op geene der
buitengoederen in Friesland hare
wedergade vindt..... Maar 00k in 1957
(16juli), schreef (waarschijnlijk) de Friese
Koerier nog: "Oldeberkoop heeft de
licfhebber van natuurschoon veal te bieden.
Hat vriendelijka dorp aan de weg Wolvega Oosterwolde, ganiet toeristisch minder
bekendheid dan hat verdient. Vermoedelijk
is de oorzaak vooral te zoaken bij de allerbeminnelijksta, maar niet bijzondar initiatiefrijke bavotking van daze streken. ( ... ) maar
nu we de bossen noemen moeten we een
uitzondering makan. Vier jaar geleden
besloot men de door bladeren an modder
bijna gedempte vijver eans op te knappen
( ... ) En hat wear typisch Saksische in de

wijze waarop dit moeilijke karwei werd
aangepakt was wel dat het hele dorp in grote
harmonie voor dit doel dagen in de modder
ploeterde. De boeren kwamen met trekkers
en paarden, de arbeiders met de schop,
maar ook de dokter en de dominee en vele
anderen gingen tot hun knieën de blubber in,
om dit plan te verwezen!ij ken." Toch was het
hertenkamp, toen nog achter het etablissement van Henk Bosma, al aangelegd,
blijkens een foto in diezelfde krant. En
alhoewel het Koepelbos en het HertenkamP

De gesohie den/s herhaait zich. Hot opscno en
van de Koepelbos vi] Ver door do Geitefok in 1986.
V.1.n.r. Obbe van der BijI. HendricLis Pool,
Johan Wind en Lamn7ert Roskammer.

weinig met "echte" natuur te maken hebben,
wordt dat nu jaar!ijks toch door duizenden
bezoekers wel zo be!eefd. He!aas moet wel
worden geconstateerd dat het onderhoud
van de paden in 1957 beduidend beter
gerege!d was clan anno 2005. Het zal wel te
maken hebben met de "vooruitgang".
Het MolenboSCh is wat dat betreft nog erger
getroffen door die "vooruitgang". Was het in
1955 nog een bos met keurige vijverpartijen
en goed onderhouden paden, waarje
heer!ijk rustig kon wande!en, door de komst
van het bungalowpark is het karakter van dat
bos totaa! veranderd. Meer clan honderd
bungalows werden er in de loop van de jaren
zeventig en tachtig gebouwd en alhoewel
permanente bewoning daar niet is toegestaan, vinden ve!en er een goed onderkomen. He!aas werd het bos tussen het park
en de Molenhoek sterk verwaarloosd. De

statige vijver van weleer werd een modderpoel en stond ze!fs zomers geheel droog.
Oorzaak daarvan was de waterpeilverlaging
in de omringende !anderijen. Gelukkig heeft
P!aatse!ijk Belang, als eigenaar van het bos,
in 2004 de hand aan de "schep" ges!agen en
ervoor gezorgd dat de vijver en de omgeving
weer in de oude luister zijn hersteld. De
geschiedenis herhaalt zich, a! zal er in 2004
beduidend minder handwerk aan te pas zijn
gekomen. Wel moesten er enige kunstgrepen worden toegepast om het waterpeil in
de vijver op peil te houden, maar een
kniesoor die daar op let.
Gelukkig kent O!deberkoOP ook gebieden
die het predikaat natuurterrein wat meer
verdienen. Het Stuttebos en het Lindebos,
dat niet meer toegankelijk is, zijn daar
voorbee!den van. Ook de Delleboeren is een
voorbeeld van prachtige natuur al heeft men
die in de jaren negentig wel een handje
geholpen. Het terrein is uitgebreid, de
"bente" (pijpenstroOtie) wordt hier en daar
geplagd, weardoor de heide weer kans krijgt
om zich te herste!len. De natuur!ijke
accentuering in het terrein werd weer
hersteld en het stuk land dat in de jaren
dertig werd ontgonnen is weer met heuveltjes en k!eine vennen terug gegeven aan de
natuur. Gelukkig is de le!ijke afrastering voor
de scha pen die er in de jaren zeventig
graasden verwijderd en heeft het terrein, met

Ti)dens net opscho non en opknap pen van het
Molenbosch in 2004. V.I.n.r. Reinder Koopstra,
Eise Kramer, Joeke Timmerman en iemand
van LandschapSbeheer Fries/and.
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school, een Iandbouwschool, een CAy, een
zuivelfabriak en een bank, stuk voor stuk
bedrijven en scholen die ook voor de
omgeving belangrijk waren. Ook kenden we
toen de dorpswinteravonden, waar Iandelijk
bekende sprekers warden uitgenodigd. In de
jaren zestig en zeventig richtte de bevolking
zich steeds meer naar buiten. Dat had alles
te maken met de mobiliteit. Waren er in 1955
hooguit een veertig auto's, in de jaren zestig
en zeventig steeg de welvaart en kregen
steeds meer mensen de
beschikking over een auto.
,
De opheffing van de
zuivelfabriek en de CAF en
'hat verdwijnen van de
Landbouw- endeHuishoudschoolhaddenook
grote invloed. De effecten
daarvan waren in meerdare opzichten zichtbaar.
Hat meest opvallend was
wel de veal mindere
levendigheid op straat. De
hordenjongelui die in 1955
vaak nog op klompen door
-ff hat dorp klepperden,
waren verdwenan, evenals
de arbeiders op weg naar
De hut op de De//eboeren in dejaren negeritig.
de fabriekan. Een
bijkomend nadeel was dat
steeds meer bewoners hun inkopen elders
West (bord Wolvegasterweg)
deden, wat wear tot gevolg had dat er steeds
Een dorpien mit een oold verleden
minder middenstanders in hat dorp hun
Mar at is flog jong van hart
brood konden verdienen. De bakkers
Et past heur an ok bij et heden
hadden die ontwikkeling blijkbaar voorzien,
Ia vienen hier van al/es wat
want zij kwaman al in 1955 tot een fusia,
waardoor hat aantal bakkerijen in één klap
3 HET DORP
van vijf ward gereduceerd tot één. Wel
waren toen nog alle bakkers in de Cantrale
De grote veranderingen
Bakkerij werkzaam.
In 1955 had Oldeberkoopl266 inwoners. In
Natuurlijk waren er nog meer verandaringen,
1980 telde het dorp er 1452, een groei van
maar die waren voor hat oog minder
35 in vergelijking met het jaar daarvoor. Op
zichtbaar, zoals een andera functia voor de
1 januari 2005 bedroeg het inwonertal 1560.
villa's Vredewoud en Lunia en de aanleg van
Als we naar het dorp kijken zien we dat er
de 'grote wag", waardoor steeds minder
grote verschillen zijn in de uitstraling. Zijn de
reizigers in de horecagelegenhedan kwaman.
dorpelingen in 1955 nog naar binnen gericht,
Kijken we naar hat stratanpatroon dan
naar buiten toe had hat de uitstraling van
hebben ook daar grote verandaringen
een centrumdorp. We hadden een huishoud-

hier en daar wat minder opvallende afrastering, nu een wat natuurlijker aanzien. In
ieder geval is het door het Rom-projekt mogelijk gemaakt een goede scheiding aan te
brengen tussen natuur- en Iandbouwgronden.
B!ijft over de westkant van het dorp. Ook hier
treft men regelmatig stukjes bos aan die een
welkome schuilplaats vormen voor reeën en
ander wild. Helaas is erweinig meer over
van de voormalige eendenvangkooi tegenover de boerderij van Bouma.

I

plaatsgevonden. Voor 1955 bestond het
aantal straten in het dorp nog uit een elftal,
te weten: de Oosterwoldseweg, de Wolvegasterweg, de Heerenveenseweg, de
Molenhoek, het Moienlaantje, de Willinge
Prinsstraat, het Schuinpad, de Lyclamaweg,
de Delle, de Bezemalaan en de Singel. In de
loop der tijd zijn daar de namen Grietmansstraat, Geert Lammertslaan, Garrit Bouwhuisstraat, Pastoorslaantje (bestond al, maar
er stonden toen geen huizen aan), de Auke
Faberlaan en (als laatste), het Hooge bij
gekomen. Is de infrastructuur binnen het
dorp uitgebreid en daardoor veranderd,
buiten het dorp is die verandering ook
duidelijk zichtbaar. Zo is het Battenpad
verdwenen en ook de Fabriekslaene (het
verlengde van de Meester Bezemalaan),
loopt niet meer tot aan "de grote weg. Daar
staat tegenover dat de Meulereed is
verlengd, waardoor men nu binnendoor naar
Nieuwehorne kan fietsen. Ook ligt er flu
vanaf de Bekhofbrug naar Nijeberkoop een
fietspad. De fietspaden langs de Tjonger
horen niet bij Oldeberkoop, al maken veel
Berkopers daar 's zomers gebruik van. Len
aantal publieke zandpaden is niet meer voor
het publiek toegankelijk en daardoor min of
meer verdwenen. 1k noem hierbij de Pieter
Boslaene en het pad door het Lindebos,
richting de tweede stuw. Tot in de jaren
zestig werd dit pad regelmatig gebruikt door
de jeugd, om bij die tweede stuw te gaan
zwemmen. Het verdwijnen van die paden is
het gevolg van een ontwikkeling die al jaren
aan de gang was.
Het hele palet aan veranderingen overziend,
moet men wel tot de conclusie komen dat
niet elke verandering een verbetering is. Het
voorzieningenniveau heeft ernstige deuken
opgelopen, waardoorje nu voor diverse
zaken naar andere dorpen moet. Had je
vroeger een kapotte schoen, dan ging je
even naar schoenmaker Hoogenberg, een
likje veil nodig, je had hier diverse zaken
waar men dat kon krijgen. Ook het verdwijnen van het postkantoor wordt door velen
nog als een gemis ervaren. Maar de grootste
verandering is wel het verdwijnen van

bovengenoemde scholen en bedrijven. Van
een dorp, waar de meeste mensen hun werk
hadden, werd Oldeberkoop steeds meer een
forensendorp. En toch is het hier met de
stilte echt gedaan. Nergens in de Koepelbos
hoorje alleen maar de vogels en het ruisen
van de wind in de bomen. Nee altijd en
overal is daar het geluid van autos en
motoren of een vliegtuig dat overvliegt.
Gelukkig ervaren heel veel mensen dat niet
als vervelend en zie je vooral in het weekend
horden mensen, vaak met kleine kinderen,
die naar het bos komen om daar de eendjes
of de herten te bekij ken en te voeren. Ja
ondanks de drukte van de "grote weg staat
Oldeberkoop nog steeds bekend als een
enclave van rust. Een plaats waar je heerlijk
kuntfietsen en wandelen en na afloop op
diverse plaatsen wat kunt eten en drinken.
Het is dan 00k zeer verheugend dat
hotel/restaurant Lunia in 2005 weer die
functie kreeg die zij daarvoor ook jaren had.
Ach en eigenlijk hebben we hier niks te
klagen. We kunnen hier nog altijd terecht
voor onze dagelijkse levensbehoeften en
groeit de basisschool als kool. Een beter
bewijs voor een bloeiend dorp is nauwelijks
denkbaar.
Aan leg grote weg
Een ontwikkeling die grote betekenis had
voor Oldeberkoop was de aan leg van de
"grote weg tussen Wolvega en Oosterwolde
in de eerste heift van de jaren zestig. Was
de weg tot aan die tijd s!echts een klinkerweggetje, die bij Nijeholtpade zelfs overging
in een zandpad met een fietspad er naast,
nu werd het voor de Stellingwerfse dorpen
de belangrijkste oost-west verbinding. Het
gevolg daarvan was dat de verkeersdrukte
door Oldeberkoop sterk verminderde. Door
de aanleg van de Heerenveenseweg in 1950
was die drukte overigens ook al verminderd.
Voor die tijd ging het noord-zuid verkeer
door de Molenhoek en over de Willinge
Prinsstraat, zodat de driesprong in het dorp
een echt verkeersknooppunt vormde.
Gelukkig waren er in die tijd beduidend
minder autos en maakten nog veel boeren
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gebruik van paard en wagen, zodat daar bij
oindolijk do langgewenste rotonde aangomijn weten nooit ernstige verkeersopstoppinlegd. Sindsdien hebben zich daar geen
gen hebben plaatsgevonden.
ernstigo ongolukken meer voorgedaan. In
In hetjaar 1963 stond in het maartnumnier2004 word eon begin gemaakt met do
van de Dreijer het volgende
artikel van de hand van burgomeester Oosterwijk: "Vele lezers
van de Dreijer zullen zonder
enige twijfel hebben gezien dat
draglines en bulldozers druk
bozig zijn de wereld bij het
kruispunt van de Bovenweg en de
Noordwolderweg te veranderen.
De werkzaamheden, die daar
worden uitgevoerd, hebben
betrekking op de verbetering van
de Bovenweg als voortzetting van
de reeds in gebruik genomen
verkeersweg van Wolvega naar
Oldeberkoop. Thans zijn in
uitvoering genomen de gedeelten
Noordwolderweg tot Bekhof en
Aanleg rotonde bij net Koepelbos in 2000.
Bekhof naar de Abbendijk. De
totale lengte van het te verbeteren weggeherinrichting van "de grote weg in Nijeberdeelto bed raagt 5350 motor. Een poar
koop. Het is de bedoeling do weg voor 2015
honderd meter voor do Abbendijk zullen de
om to bouwen tot eon autoweg.
werkzaamheden ophouden. Het trace van
de verbinding tussen dat punt - dat is even
Bejaardenwoningen
voorbij de boerderij van de heer E. Dcl in
In 1965 kreeg bouwbedrijf M. van der Broek
Nijeberkoop - en Oosterwolde is nog niet
van do toenmaligo Cooperatiovo Voorschotdefinitief vastgesteld. Hieraan wordt druk
bank do opdracht een vijftal bejaardenwogewerkt. Dat dit wat langor duurt, vloeit voort
ningon met vrijstaando garages to bouwen
uit hot feit dat ook Rijkswaterstaat hierbij
aan do Pastoorslaan. Het bostuur, met
betrokken is. De voortzetting van de Bovenhuisarts L. Annema als voorzitter, nam doze
weg zal namelijk verbinding krijgen met een
stap uit sociale overwegingen. In Oldeberaan te leggen Rijksverkeersweg van Delfzijl
koop ontstond namolijk in die tijd eon
over Veendam, Gieten, Assen en Oosterschrijnend gobrok aan bojaardenwoningon.
wolde naar Heerenveen. Bovendien zijn or
De animo bij oplevering was clan ook heel
plannen in de maak om de zgn. Prikkedam
groot van do zijdo der bejaarden. Er was
te verbeteren en te verharden en doze door
echter wel eon voorwaardo: do potontiële
to trekken tot do nieuwe verkoersweg langs
gegadigdo moest eon relatie met do bank
de Bovenweg. Men ziet, dat er op hot gobied
hebben. Uiteindelijk waren er nogen
van verkeerswegen rondom do dorpen Oldegegadigden.
en Nijeberkoop nogal wat to gebeuren staat.
Do eerste bewoners van de nieuwe panden
Oat hot nieuwe kruispunt bij hot Koopelbos
waren do familie Schlecht, mevr. Buitongalater levensgevaarlijk bleek te zijn, zal
BijI, mevr. Nijholt-Schoonstra, de familie
niemand toen hebben vermoed. Door eon
Kuyper en do familie Oosterhof.
actie van jongeren uit Oldeborkoop, na hot
Op 1 september 1982 deed do bank afstand
zovoelste dodelijke slachtoffer, word
van doze bojaardonwoningen door ze voor
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f 180.000 te verkopen aan de Woningstichting Ooststellingwerf. Daar waren voor de
toenmalig directeur van de bank, de heer
H. Mintjes, een aantal redenen voor: teveel
beslommeringen en geen rendement.
De reden van weleer, een tekort aan
bejaardenwoningen in ons dorp, kwam met
de bouw van de zogenaamde Noppertwoningen in die tijd ook een beetle te
vervallen. Deze huizen met subsidie
kwamen te staan aan de oostzijde van de
Pastoorslaan in het gebied achter de Delle.

sowo
Op 12 oktober 1989 werd de eerste steen
gelegd voor de SOWO (Stichting Ouderen
Wooncentrum Oldeberkoop), zoals het
wooncentrum toen werd genoemd. De
eerste steenlegging werd verricht door
mevrouw A.Lukkes-de Boer, als toekomstig
bewoonster en wethouder J. Scheltens van
de gemeente Ooststellingwerf.
Hiermee ging een lang gekoesterde wens
van de heren A. Kamp, P. Huisman en J.
Lussing in vervulling. Jarenlang, de stichting
SOWO werd al in 1984 opgericht, hebben zij
zich ingezet om ouderen die daar behoefte
aan hadden, langer aan ons dorp te binden.
Na verloop van tijd trad de heer Lussing
terug en gingen de heren Kamp en Huisman
verder. Door hun inspanningen kreeg het
wooncentrum later bij de opening in 1990 de
naam t Kamphuis.
Het bestuur van de stichting bestond toen uit
de heer A. Kamp (voorzitter), de heer H.
Mintjes (secretaris/penningmeester), en
notulist mevrouw A. van der Mei-Plantinga.
De stichting is alleen rechtspersoon, maar
bezit verder niets. Het doel van de stichting
is het beheer van het wooncentrum t
Kamphuis. In de praktijk betekent dit dat het
bestuur bestuurt, de inboedel van de grote
zaal en de logeerkamer beheert en wat
spaart voor vervanging. Verder heipt ze bij
het opzetten van activiteiten en het oplossen
van conflicten. Geconstateerd moet worden
dat het ideële doel, de bewoners zouden
elkaar bijstaan in kleine zaken, zodat men
wat langer zelfstandig kon blijven wonen,
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BJ de opening van 't Kamphuis in 1990 knjgt
Lamkje Hof-de Boor zo te zien een forse steen
aangeLioden door de toenmalige voorzitter van
de Geitefok Bert de Boer.

door de gemiddeld hoge leeftijd niet volledig
van de grond is gekomen.
De eigenaar van het complex is de woningstichting Actium die rechtstreekse
huurcontracten heeft met de zelfstandige
bewoners. Ook de schoonmaak en het
onderhoud van de tuin wordt door de
woningstichting geregeld.
Eén van de initiatiefnemers was Lamkje Hofde Boer. Zij heeft zich in de beg injaren van 't
Kamphuis uitgesloofd om zoveel mogelijk
mensen uit Oldeberkoop 't Kamphuis in te
praten. Nu, anno 2005, moeten we helaas
constateren dat vrijwel aile nieuwkomers niet
uit Oldeberkoop komen.
De SOWO bestaat uit 16 wooneenheden
met een gezamenlijke ontspanningsruimte.
Hier vinden regelmatig bijeenkomsten plaats
van de bejaardensociëteit.
Bestemming villas
(Stichting Tehuizen op Algemene Grondsiag)
Op 21 september 1962 werd Vredewoud
gekocht door de Stichting Tehuizen op
Algemene Grondslag voor f 85.000. Het was
het eerste gezinsvervangende tehuis in
Friesland. In deze stichting zaten leden van
de Stichting Helpt Elkander. In 1963 werd na
een grondige verbouwing Vredewoud
geopend voor de opvang van 20 verstande!ijk gehandicaptejongens o.l.v. Lammert
Buitenga. Later kwam daar Dirk Buitenga bij
en nog wat later was de leiding in handen

van de familie Kamp. In 1968 volgde Lunia
o.l.v. het echtpaar Bakker. Daar werden op
dat moment 16 meisjes gehuisvest. De
officiële opening was pas in September 1969.
Van Miep Wessels kreeg ik nog het
volgonde verslag:
Veracht do keuken niet. veel hooghgeboren
vrou won

gezeuugheid in ons Lunia. Of hot nu beter is?
De tijd zab hot leren."
In ieder geval is eon voorbeeld van eon
vorandoronde tijd, dat or in 1985 vijf dames
in Vredewoud kwamen wonen.
In 1989 krijgt Lunia de bestemming Bridgehotel en op lOjuli 1991 verlaten do Iaatste
bewoners Vredewoud. Zij verhuizen naar de
Do hebben desen plicht gewillgh onderhouwen
aangepaste woningon aan do Geert
Noe menigh edel w/fheeft voor eon lastigh man
Lammertslaan Doze krijgen de naam
let dat hem we/be v/el. gebacken in do pan.
"Woonvorm
do Wolden". Hiorin is plaats
Doze tekst stond boven het fornuis toen de
voor
17
bewoners
verdoold over drie
stichting in 1968 Huize Lunia kocht. Dat
huiskamergroepen en vorder wonen or
zorgde voor nogal wet beroering in het dorp.
respoctievelijk drie on vier bewoners in do
Met 20 verstandelijk gehandicapte jongens
twee
aenleunwoningen Do laatste jaren
in Vredewoud en 16 meisjes en vrouwen in
wordt
Do Wolden geexploiteerd door de
Lunia, moost dat wel problemen geven.
stichting
Talent. Een ander gedeelte van de
"Dan kunnen we van de Iandbouwschool
bewoners
was al vorhuisd naar Wolvega.
(die toen net beg stond) wel de kraamkaIn
Vredewoud
komt de familie Gijzolman die
mer ma ken", werd er in het dorp gezegd. Het
hier na een verbouwing in 1992 met een
echtpaar Bakker kwam intern te wonen en
hotel/conferenti000rd begint, Op dit moment
beloofde het dorp dat ze de bokken en de
wordt
hot bowoond door do familie Bees en
geiten gescheiden zouden houden. Er waren
heeft
het
weer do bestemming woonhuis.
wel gezamen!ijke toneel- en feestavonden
Het
pand
is in 2004 geheel gerenoveerd en
maar daar was altijd leiding bij. Toen de
staat er in 2005 weer bij als vanouds. Ook
hOofdIjding extern ging wonen, word Lunia
Lunia is na diverse wisselingen in 2003
nogmaals verbouwd. In do achtertuin
opgeknapt
door de familie Robben. Van eon
werden 66npersoonskamertjes gebouwd.
hotel/restaurant
werd het toen een Bed en
"Er waren in die tijd", volgens Miep Wessels,
Brochje.
Eind
2004
is het pand al weer
"a! wat vriendschappen gesloten en enige
vorkocht
Do
nieuwe
bewoners, Kim Linso
paartjes gevormcj. Hoewel de ouders van
en
Marcel
Schwirz,
gaan
hot pand na enige
verstandeljjk gehandicapten in die tijd do
aanpassingen (er komt eon geheel nieuwe
seksualitejt van hun kinderen vaak ontkenkeuken in), weer Oxpboiteren als hotel/resden, waren we maar wat blij met de pu. Wat
taurant.
Lunia is vlak voor het uitkomen van
dat betreft is de zorg voor dezo mensen
dit
boek
weer als zodanig ge(hor)opend
enorm veranderd. Werden ze vroeger in
huizen in de bossen verstopt, Vredewoud en
Middenstand
Lunia stonden al midden in een dorp en
Telde
Oldeborkoop op 1 januari 1955 nog
werden na verloop van tijd geaccepteerd
vijf
bakkors
met eon eigen bakkerij, eon half
door do Oldeberkopers. De bewoners van
jaar later was or nog maar één Contrale
de huizen voelden zich er thuis. Nu worden
Bakkerij, waarin albe bakkers werkzaam
de gezinsvervangone tehuizen ontmanteld
waren. Ook haddon we hier een aantal
en worden de mensen ze!fstandig geplaatst.
kruidonierwjnkols twee smoderijen, twee
Do geborgonheid van eon tehuis is or niet
slagorijen,
twee kbodingzaken, twee
meer en hot toezicht en do zorg worden
fletsenzaken,
twee galantoriezakon twee
steeds moeilijker. We ma ken ons soms
schildersbedrijven,
maar ook eon ape rte
zorgen. zelfstandigheid is niet voor iedereen
groontezaak,
eon
drogisterij,
eon transportgood. Eenzaamheid bert om de hoek.
bedrijf,
eon
meubelzaak
een
wagonmakerij
Vroeger was er gewoon bescherming en
een schoenonzaak en eon elektriciteits
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zaak/installatiebedrijf. Naast deze bedrijven
hadden we een paar kappers, assurantiebe-

Schilder Prop met zijn vrouw in de winkel.
(Foto eindjaren zestig)

hadden. Dit pand had vanaf 29 februari 1992
tot eind 1999 een hotelfunctie. Men richtte
zich daarbij vooral op conferenties ed. Lunia
is wat dat betreft een apart verhaal.
Began nen als Bridgehotel kende het een
flitsende start met aandacht vanuit heel
Nederland. Na wat ups en downs, hebben
we anno 2005 weer de situatie dat het weer
een restaurant/hotelfunctie heeft.
Vooral in de jaren zeventig legden vele
kleine win-keltjes het loodje en daardoor is
vooral het
karakter van
1
de Oosterwoldseweg
veranderd.
Gelukkig
lI
kunnen we
hier in Oldeberkoop
anno 2005
-:-.
nog steeds
de eerste
Cafétaria De oude Lantaarn°. Op 19juni
levensbe1970 afgebrand. No De oo/de Schoele'.
hoeften
krijgen. Voor mensen die geInteresseerd zijn
in de geschiedenis van de midden-stand,
verwijs ik naar een artikel van A.
Wind in de Dreijer van mei 1970.

middelaars en caféhouders en hier en daar
een winkeltje dat wat moeilijk te benoemen
is, zoals het winkeltje van Jantien van Ties
(weduwe van Thijs Kuperus), waar wat thee,
koffie, boter, kaas, zeep en wat snoepgoed
werd verkocht. De voorraad werd op het
laatst aangevuld door Jaap Bos uit Nijeberkoop. Het winkeltje
beyond zich in het
pand Oosterwoldseweg 14. Verder telde
het dorp toen een
vijftal aannemers
een brandstofhandelaareneen
I
stoffenwinkel. De
enige zaken die het
hier goed bleven
doen zijn de
horecazaken.
Waren er in 1955
nog twee, in 2005
tellen we vijf
horecazaken en dat
is al één minder clan
in de jaren negentig
toen we met VredeDe kapperszaak van kapper Visser in
woud zelfs zes
1969. Nu eetcafé De Steige.
horecagelegenheden

Een aantal bijzondere bedrijven/
voorzien I ngen
Voor alle duidelijkheid, hierin zijn
alleen die bedrijven opgenomen,
die opvielen en door de mensen in
het dorp ook worden/werden
bezocht of gekend. Helaas is een
aantal van deze bedrijven al weer
uit het dorp verdwenen.
Attent
Jarenlang was de familie Schipper
verbonden aan de laatste kruidenierszaak van ons dorp. Omdat de
winkel niet langer rendabel was,
werd hij te koop aangeboden. De
zorginstelling Talant, een Friese
organisatie voor mensen met een
verstandelijke beperking, nam in

-.
-

jarenlang bekend als de
Coöperatieve Voorschotbank.
Inl955staatde bank onder
biding van kassier M. Hof. Deze
was in 1944 als opvolger van de
heer R.W. Scheenstra als
- zodanig benoemd. De functie
van kassier kreeg in 1969 de
pp
status van directeur. Hof bleef
dat tot aan zijn pensionering in
1979.

Oldeberkoop was in de jaren
vijftig en zestig een dorp met
rangen en standen. Mevrouw
Lussing vertelt daar o.a. iets over
Harmke Kromkamp in 2003 in haar winkel Harr nke
in hot boek Bank & Bercoop van
2003 de zaak over van Renze en Tineke
drs. Ria Efdée. Er was sprake van eon
Schipper. Hoewel winst makon niet de
duidelijke bovenlaag in de bevolking die hier
doelstelling is, moet or wel geld verdiend
do touwtjes in handen had. Dat de functie
warden. Naast de tien cliënten van Talant
van kassier van de bank in die tijd misschien
wordt de zaak gerund door een aantal vaste
fiat za hoog in aanzien stand, zau kunnen
medewerkers. In ieder geval blijft de naam
blijken uit do volgende anekdote. Eens bood
Schipper aan de winkel verbonden. Alie
de toenmalige notaris Tammens zijn
Schipper, de zus van Renze, is nu via Talant
tweedehands Ford Taunus to koap aan.
aan de winkel verbonden. De winkel ken na
Kassier Hof, die pas zijn rijbewijs had
een grondige verbauwing in deze opzet weer
behaald, toonde hiervoor zijn belangstelling.
jaren voaruit. Voor veel Oldeberkopers was
Om er voor in aanmerking to komen moest
het dan oak een feostelijke dag toen Talent
Hof maar even een briofje schrijven. Na
op 5 september 2003 hear winkel opende.
ampele overwegingen van do notaris en zijn
Een opening die zelfs landelijk de aandacht
vrouw, was er voor Hof eon negati eve
trok. Voor veel oud ore bewoners was het
beslissing: "Dit is niet eon auto voorjou Hof,
naast een feestelijk gebeuren oak eon
proboer hot eerst maar eens in eon Oaf,'
opluchting. Zij hoeven voor hun kruideniorsKennelijk was do instep van niots near eon
waren nu niet naar de amliggende darpon.
natarisauto in die tijd te groat...
Gelukkig weten oak veel jongeren ondertussen de weg naar de winkel te vinden.
Vond notaris Tammens toen kennelijk dat
kassier Hof met een tweedehands notarisBank Bercoop
auto wat boven zijn stand ging leven, met do
Een unieke bankinstelling in Oldeberkoop.
rest van hot bestuur onder leiding van
Bank Bercoop, do kleinste zelfstandige bank
vaorzitter Annema leefde hij wel eens op
in Nederland. Tot 2005 heeft zij alle stormen
gespannen voet. De macht van hot bestuur
van eon veranderende tijd overleefd, al is
was in die tijd namelijk heel groat, veel grater
dat oak weer niet helemaab wear, maar
clan tegenwoordig bijvaarbeeld hot geval is.
daarover later meer. Uniek in die zin, als
Dat gaf best wel eens aanleiding tat
men bedenkt dat or aan het begin van de
batsingen, omdat hot inzicht van het bestuur
periade die in dit book wordt beschreven
en dat van kassier Hof niet altijd strookten.
meer clan tien Voorschotbanken in Friesland
Honk Mintjes, de latere directeur die vanaf
waren. lnderdaad, de Berkoper Bank stand
1961 tot aan zijn pensionering aan de bank

verbonden was, zegt daarover: "Alle
aanvragen voor de verstrekking van
leningen, kredieten en hypotheken liepen via
de bestuursvergadering, waarbij Hof
overigens wel altijd aanwezig was."
Over de werkverhouding van Hof met
Annema's voorganger, de heer J. Schlecht,
is niet zoveel bekend. De samenwerking
tussen hen op het gebied van de zangkunst
was echter uitstekend, want beiden waren
gewaardeerde zangers bij het gemengd koor
Brocope. Wei stelt mevrouw Lussing-Post in
datzelfde boek Bank & Berkoop dat Schlecht
wel wat weg had van een "dictator". "Dat
kwam", zegt zij, "omdat Schlecht de zaken
zo goed wist, dat daardoor het beeld
ontstond dat een ander riiks wist." Blijkbaar
was Schlecht een man van grate intelligentie
en van de juiste manieren. Het zal niet voor
niets zijn geweest, dat toen hij nag "slechts"
bakker was, de klanten uit de betere kringen
bij hem kwamen. De heer Schlecht is vanaf
1947 tot 1950 gewoon bestuurslid van de
bank en vanaf 1950 tot 1962 voorzitter.
In zijn tijd werkten er nag maar twee
personen op de bank. In 1955 waren dat
kassier Hof en mevrouw Hennie Vogeizang
uit Oosterstreek. Om het grate verschil met
de bank van nu even te accentueren, geef ik
haar beschrijving van het toenmalige
interieur:
"Het bestand uit twee grate elken bureaus
met een opstaande rand van glas, waarje
gaed achterweg kan duiken als je eens in de
lach schaot. Verder waren er eiken tafeltjes
met daarap een boekhoudmachine. Deze
moest elke avond naar de kluis gebracht
warden. Oak was er een typemachine en
een telmachine. Natuurlijk toen oak nag de
slingertelefoon, waarmee je de gesprekken
via Leeuwarden maest aanvragen. Er was
een kiok, bestuursleden van weleer hingen
op fota aan de wand en tenslotte was daar
de hand ige kalender."
Mevrouw Kuiters-Vogeizang ruikt soms nag
het geld. Zelfs wist ze in die tijd waar het
geld vandaan kwam. "Er zat duidelijk
verschil tussen de geur van het geld van de

smid en dat van de bakker," vertelt ze, "en
het geld dat bij de visbaer vandaan kwam,
was altijd vet. Soms kwamen de mensen
nag letterlijk met een aude sok vol met geld
aanzetten. Daarzaten clan oak wel eens
andere dingen tussen, zoals spijkers en
knapen."
Het geld dat zo per dag binnenkwam, werd
door haar persoanlijk in haar fietstas of in
haar handtasje naar het postkantoar
gebracht. Soms ging het wel am 20.000
gulden. Het bedrag werd gestort op een
rekening van de Zuivelbank en het kan geen
taeval zijn dat in 2004 besloten is am tat een
samenwerking te kamen met de latere
Friesland Bank.
Toen de boeren eind jaren 60 hun melkgeld
van de fabriek via de bank uitgekeerd
kregen, gebeurde het omgekeerde.
Mevrauw Kuiter-Vogelzang daarover: "Taen
de assistent van de directeur van de
zuivelfabriek, de heer De Baer, eens het
kaffertje met geld naar de bank bracht en
daar op dat moment even niemand aantrof,
zette hij de kaffer met inhoud zo maar achter
de bank bij de achterdeur."
Uit welingelichte bran weet 1k dat de heer
Hof daar toen niet zo gecharmeerd van was.
Na het tijdperk Annema kreeg de directie
onder de nieuwe bestuursvaarzitter, de heer
Kral en nag weer later de heer Maagendans,
steeds meer zeggenschap over de bank. Het
kwam de sfeer duidelijk ten gaede.
Dat de bank een starmachtige antwikkeling
heeft daorgemaakt, mag blijken uit het feit
dat de zij de laatste dertig jaar is gegroeld
van een paar personen tot meer dan
honderd werknemers. Het is vooral directeur
Henk Mintjes geweest die die ontwikkelingen
van nabij heeft meegemaakt. Was in het
begin van zijn carrière de pen nag een
belangrijk stuk gereedschap, met de komst
van de fax en voaral de computer is die rol
sterk verminderd. Uit het precomputertijdperk dateert nag het valgende briefje:
"Hauders van spaarbusjes warden verzocht
de busjes ter lediging aan te bieden in de
tweede helft van december 1973, bij
23

voorkeur niet op zaterdagmorgen. Zolang de
voorraad strekt, wordt aan een ieder die in
deze periode het busje aanbiedt, een leuke
verrassing uitgereikt."
Ja, tiden hawwe tiden, zegt de Fries,
daarmee aangevend dat bij elke periode in
de geschiedenis een bepaald tijdsbeeld
past. Daarvan uitgaand, is deze anekdote
misschien ook wel aardig. Een opgeschoten
jongen uit het dorp, die door zijn moeder
financieel kennelijk wat kort gehouden
wordt, meldt zich op zaterdagavond tegen
achten op de stoep bij Hof en belt vervolgens aan. De jongen overhandigt de kassier
een afgescheurd stukje papier van de
Koerier. Deze leest: "Hof, geef Marten even
tien gulden, Geesje." De mogelijke geldschieter had zijn twijfels en ging niet tot
uitbetaling over, al zal hij wel even contact
met Geesje gezocht hebben. Het eerste
sokkenbal van Lintjo viel voor Marten die
avond in het water... De hier gebruikte
namen zijn overigens gefingeerd.
Nog zo'n verhaal dat uitstekend bij het
tijdsbeeld past. Een boerin was hier met
haar gezin in de jaren zestig komen wonen.
Zij vertelde de zoon van Hof eens het
volgende verhaal. 'Bent u Gerrit Hof, de
zoon van meneer Hof van de bank? Dan
moet ik u wat vertellen. Wij woonden hier
nog maar net. Op een zaterdagmiddag
hadden wij geld nodig, maar we hadden het
niet in huis. Misschien is u zoiets ook wel
eens overkomen. Wij hebben tenslotte maar
met uw vader gebeld en die kwam het ons
toen persoonlijk brengen.
1k zal het nooit weer vergeten, meneer!"
Misschien is een dergelijke service wel één
van de redenen geweest waarom Bank
Bercoop nog steeds bestaat, terwijl andere
Voorschotbanken in Friesland allemaal
allang zijn verdwenen.
Vooral de laatste tien jaar is de structuur van
de bank sterk gewijzigd. Sinds 1996 kennen
we de Holding Bercoop groep met maar
liefst vijf divisies, waaronder een makelaardijpoot. Waren de veranderingen in de

organisatie heftig, ook de top van de bank is
daar niet aan ontkomen. Kende de bank tot
aan 1997 met de heren Mintjes en Van
Olphen een jarenlange stabiele directie, in
de periode daarna hebben maar liefst twee
directeuren de bank vroegtijdig verlaten: de
heren Van de Werf en Gorter. Verschil van
inzicht over de te volgen koers lag hieraan
ten grondsiag. Met de aanstelling van de
heer Nijboer naast de zittende directeur, de
heer Jongebloed, lijkt de bank weer goed op
koers te liggen. In ieder geval werd de
samenwerking met de Friesland Bank, na
enige emotie bij de leden, door de ledenvergadering van 6 december 2004 unaniem
goedgekeurd. Ook de rol van de huidige
voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer J.H. Veenhouwer, mag daarbij
niet onvermeld blijven. Zij hebben er in ieder
geval voor gezorgd dat de toekomst van de
bank door deze fusie de komende jaren
gewaarborgd is.

Arie Timmer in 2002 tijdens het bezorgen
van zijn laatste bankafschriften.

Alle hoogtepunten in het bestaan van Bank
Bercoop blijven echter in het niet vallen bij
de jaarlijkse ledenvergadering. Het is de
enige vergadering waarbij de led en na
afloop unaniem 'even naor veuren gaon" om
op de goede afloop van de bijeenkomst nog
wat te drinken en te eten. De kosten zijn
daarbij voor geen enkel lid een bezwaar. Die
zijn namelijk voor de bank. Helaas moet
geconstateerd worden dat de laatste tijd ook
wel eens in de bank zelf vergaderd wordt.
Alhoewel daarvoor ruimte genoeg is, vind ik
dat als lid "biezunder spietig".
Voor een goed beeld van de ontwikkeling
van de bank verwijs ik naar het boek Bank &
Berkoop van drs. Ria Efdée.
Container Technics
Op 14 maart 1973 begint Johan Balster met
hulp van zijn vrouw zijn pioniersrol in de
Europese golfkartonindustrie. Zijn ingenieursbedrijf Container Technics verzorgde
import en ondersteuning van revolutionaire
Amerikaanse niche technologieen en zou
zich weldra als internationaaj handelsbedrijf
profileren, staat er op de website anno 2004
met als kop "Welcome to Container
Technics. Solutions for paper and board".
Johan Balster, die voordat hij naar Oldeberkoop kwam 17 jaar directeur was van de
golfkartonfabriek Van Meurs in Bussum, is in
Oldeberkoop begonnen met een technisch
adviesbureau. Al spoedig werden echter ook
engineering en verkoop grote activiteiten,
wat er op neer kwam dat het bedrijf ook zelf
de machines en onderdelen ging produceren
(stansvormen en elektronisch gestuurde
Iijmsystemen waarmee kartonnen dozen
worden gefabriceerd). In 1985, twaalf jaar na
de oprichting, werd de voormalige zuivelfabriek aangekocht. In 1990 werd Johan
Balster opgevolgd door zijn zoon Gijs. Het
bedrijf kwam in een stroomversnelling,
waardoor de ruimte moest worden uitgebreid. Op dat moment telde het bedrijf 25
werknemers en had het zn werkgebied in
Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
In 1997 verhuisde het bedrijf (magazijn,
expeditie en engineering) naar Drachten, in

1998 gevolgd door de afdelingen verkoop en
administratie die tot dan toe in de voormalige
Iandbouwschool zaten. In 2000 werd
toeteverancier Dicar eigenaar.
De Jong Pallets
Atte de Jong is van huis uit timmerman en
werd daarna vrachtwagenchauffeur. Hij
wilde altijd al iets voor zich zelf beginnen. De
kennis van het hout en de ervaring in het
transport bleken goed van pas te komen bij
de start van een nieuw bedrijf. Na een jaar
van voorbereidjng vond op 2 september
1986 de inschrijving plaats bij de Kamer van
Koophandel en werd begonnen in de schuur
van de familie Post aan de Oosterwoldseweg 78. Er was inmiddels al een belangrijke
order binnen: de fabricage van 1000 pallets
voor de transportgigant Van Gend & Loos.
Er werden hoge kwaliteitseisen gesteld,
soort hout (dikte en werking), het vochtgehalte etc., aantal spijkers en waar de spijkers
geschoten moesten worden.
Een pallet is niet zomaar een stuk hout met
spijkers. Ook moesten er machines
aangeschaft worden zoals: zaagmachine,
schaafmachine spijkerapparatuur etc. Met
hulp van familie, werden in de schuur de
eerste pallets gemaakt. Binnen enkele
maanden meldden zich at een paar redelijk
grote klanten, elk met hun specifieke
wensen. De schuur werd te klein en er
moest een andere locatie komen. Er werd
een loods gehuurd bij de voormalige CAF
aan de Heerenveenseweg en er werd
personeel aangetrokken. Na een aantal
maanden ontstonden ook hier problemen,
want er was onvoldoende opslagruimte. Vrij
snel moesten er grote beslissingen worden
genomen, want het werd tijd voor een
definitieve bedrijfsruimte met veel opslag.
Deze werd gevonden op de Oosterwoldseweg 74. De boerderij, die daar stond werd
totaal vernieuwd en het erf werd geasfalteerd, zodat de pallets netjes op de opslag
konden staan. Er werden daar niet alleen
nieuwe pallets, kisten en kratten gemaakt,
maar er werden ook tweedehands pallets
gerepareerd. Wat niet hersteld kon worden,

werd gerecycled.
Na l5 jaar werd deze locatie ookte klein: er
waren op dat moment negen mensen aan
het werk. Uitbreiden vond de gemeente niet
goed en men kreeg het advies om op een
industrieterrein een ander bedrijfspand te
zoeken.
Ooststeltingwerf had geen locatie, dus
moest het bedrijf uitwijken naar een andere
gemeente. In januari 2003 werd die
gevonden in de gemeente Opsterland. Op
het industrieterrein Overtoom in Gorredijk,
op de Kick 5, stond nog een grote loods te
koop met veel ruimte voor opsiag. ldeaal
voor het bedrijf.
Op dit moment (2005), werken er tien
personen en beschikt het bedrijf over eigen
vervoer. In ditjaar hoopt men het nieuwe
kantoor in Gorredijk te kunnen inrichten.
De Krater
In 1981 werd De Krater opgericht door
Tosca Tetteroo met de bedoeling edelsteentherapie in Nederland bekend te maken.
Begonnen in het pand aan de Willinge
Prinsstraat 3, verhuisde De Krater al spoedig
naar de voormalige Huishoudschool in
Oldeberkoop. In 2001 werd het bedrijf
gesplitst en bevindt zich een gedeelte in
Frankrijk en een ander gedeelte in het pand
Oosterwoldseweg 14. Eén en ander bracht
wel met zich mee dat er veel heen en weer
gereisd werd door Tosca en haar medewerker Arno Staal.
In de Krater wordt gewerkt met alle vormen
van edelsteentherapie. Er worden ook
adviezen gegeven over de manier waarop
mineralen en kristallen op een juiste wijze
gepiaatst kunnen worden op de woon- of
werkplek ter bevordering van een positieve
en gezonde atmosfeer. Veel media besteedden aandacht aan De Krater en zelf was
Tosca Tetteroo zeven jaar lang op de
zondagen op de radio te horen om over
edelsteentherapie te praten. Zowel in
Frankrijk als in Oldeberkoop worden
cursussen en workshops gegeven.
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De Zwaan
Het bedrijf De Zwaan startte in 1976 als
antiekverkoop en restauratiebeclrijf met als
showroom het pand Willinge Prinsstraat 3.
Het bedrijf heette toen nog "De Hoek van
Zevenwouden". Vrij snel werd echter het
pand De Zwaan op de Oosterwoldseweg 10
aangekocht. Hier moest zeer veel aan
opgeknapt worden, waardoor de locatie
Willinge Prinsstraat drie jaar gehandhaafd
bleef. Na ingrijpende verbeteringen en
restauraties verhuisde de showroom eind
1978 naar dit monumentale gebouw. Al
gauw werkten er drie personen en uitbreiding bleek noodzakelijk. Rond 1981 werd de
voormalige bakkerij van de fam. Dekker erbij
gekocht, grenzend aan De Zwaan. Hieraan
was een rigoureuze verbouwing noodzakeIijk, mede om de buitenkant goed te laten
aansluiten op het monument. In 1982 werd
besloten de voormalige en begin jaren vijftig
afgebroken "Doorreed" te reconstrueren.
Grond van de gemeente werd aangekocht
en vergunningen werden afgegeven. Eind
1983 was dit bouwwerk gereed. Het is
geheel met antieke bouwmateriaien
opgetrokken en volledig met de hand
gebouwd om zoveel mogelijk de sfeer van
vroeger te benaderen. Vanaf het moment
dat de "Doorreed' erbij kwam was er
voldoende ruimte om de fabricage van
handgemaakte meubelen op te starten. Vijf
mensen vonden hierin hun werk. Kort
daarna bleek uitbreiding opnieuw noodzakeIijk. Geheel in stijl werd aan de achterzijde
een aanbouw gerealiseerd van Ca. 200 m2.
Het aantal werknemers steeg naar acht
personen en vanaf toen heette het bedrijf
Meubelmakerij De Zwaan. Het was de
eigenaar R.Twint ondertussen opgevallen
dat het publiek het oude gebouw van binnen
zo karakteristiek vond. Vaak werd gewezen
op de hele brede plafondplanken en altijd
met de opmerking: 'Die maken ze tegenwoordig niet meer." Oat bleek een uitdaging
en hij maakte er werk van. Na een jaar
intensief speurwerk startte hij de verkoop
van vloerdelen met een breedte van wel 22
cm! Vanaf dat moment groeide de zaak

explosief. In reclame-uitingen werd flu
In 2002 besloot de eigenaar de zaak te
steeds de naam "De Zwaan Plan kenvloeren'
verkopen aan Cas Lan gevoort.
gebruikt. In 1990 werd het assortiment
uitgebreid met massief eiken- en essenhout.
Postkantoor
In 1993 werd een winkel in Brabant geoOp 31 oktober 1977 verlietde Iaatste Prop
pend. Erwerden vloerleggers opgeleid en
het postkantoor in Oldeberkoop. Meer clan
een bezorgdienst in het leven geroepen die
honderd jaar had er een Prop in het
door heel Nederland bezorgde. De verkoop
postkantoor gewoond. In de 19e eeuw was
van antiek nam drastisch af, die van
dat Cornelis (K.K.) Prop, die in 1899 werd
meubelen nam toe. De grote groei kwam
opgevolgd door zijn zoon Harrnen Prop. In
echter van de verkoop van vloerdelen. Door
1941 nam Jaap Prop het roer weer van zijn
een intensieve Iandelijke reclamecampagne
vader over. Uit de Leeuwarder Courant van
werd de vloerenmarkt in Nederland openge24 oktober 1977: "De heer Prop heeft in die
broken. Het bekende "gat in de markt" was
ruirn 35 jaren als kantoorhouder natuurlijk
aangeboord. Orndat De Zwaan inmiddels
veel veranderingen meegemaakt. De
deze vloerdelen zelf produceerde, ontstond
grootste was wel toen in 1957 de telefoon
er opnieuw een nijpend tekort aan ruimte. In
werd geautomatiseerd. Voor die tijd moest
1996 werd het oude CAF-gebouw bij de
hij het loket steeds combineren met de
haven aangekocht en in no time gereinigd,
steeds drukker wordende centrale post.
uitgebroken en opnieuw ingericht. Nu kon de
Vroeger moest hij ook op zondagmorgen
productie op 1000 rn2 echt van start. Het
werken om de bewoners aan het plaatselijke
personeelsbestand steeg naar 12 mensen
weekblad te helpen. 00k stempelde de
en het assortiment naar 20 verschillende
kantoorhouder toen nog alle post. Later toen
houtsoorten, waaronder het exclusieve
de bank- en girorekeningen gemeengoed
kersen- en walnotenhout. Door een elgen
werden, namen de handelingen van de
vinding, de constructie met een losse veer
kantoorhouder af. De Iaatste jaren werd het
i.p.v. messing/groef verbinding, opereerde
weer drukker, omdat het kantoortje een
De Zwaan met een eigen merk onder de
verlengstuk van de gemeentesecretarie was
naam Twin-t-Force. Door
geworden.
de grote verkoop kon
Een nare
vanaf 1997 hout
herinnering
rechtstreeks geimporheeft de heer
teerd worden uit de
Prop aan
Verenigde Staten. In
-.
een overval
1998 werd een winkel
in november
geopend in Amstelveen,
1972: "Een
In Oldeberkoop werd
onbekende
.
toen gewerkt met 14
man Iegde
mensen. De verkoop van
zijn hand op
exclusieve handgehet loket, ik
maakte meubelen liep al
kon nietzien
deze tijd 00k prima, vaak
wat hij
Posrbode K/at s Men ger voor het postkantoor
in corn binatie met de
daaronder
e indjaren zeventig.
verkoop van een vloer
had, en
van De Zwaan. In het hele Noorden was de
vroeg om geld.' Toen Prop hard begon te
naam inmiddels bekend, rnaar ook ver
schreeuwen, zette de overvaller het op een
daarbuiten. Met een garantie van 10 jaar op
open. "Maar het is ons de hele winter
de prod ucten was De Zwaan opnieuw
bijgebleven.' In 1978 werd het postkantoor
trendsetter en kop loper in Nederland.
een postaqentschap in het pand van Hans
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Bra ndsma aan de Oosterwoldseweg 31. In
1981 werd het agentschap beëindigd, omdat
de zaken weer veel beter gingen dan
verwacht. De PTT nam de verantwoordelijkheld in datzelfde pand weer op zich en vanaf
die tijd had Oldeberkoop weer een volwaardig postkantoor. Dit heeft tot 1991
geduurd. Daarna werd het weer een
postagentschap in het voormalige pand van
de familie Schipper, waar flu Attent is
gevestigd. Langzamerhand werden de
handelingen daar ingeperkt en op dit
moment is het zo dat men bij Attent alleen
nog terecht kan voor het kopen van
postzegels en het versturen van postpakketjes. Geldhandelingen worden er niet meer
gedaan.
Seksciub
In de jaren zeventig werd Oldeberkoop
"verblijd" met seksclub De Huifkar. Het
bestaan van dit bedrijf verliep niet bepaald
rim pelloos. Ook was er nog al eens wat
wisseling van de wacht, wat echter de
gemiddelde Oldeberkoper nauwelijks opvie!
Alleen toen de zaak gerund werd door een
stel vrouwen en het de naam 't Famke
kreeg, viel dat op. In 2004 werd de zaak
tijde!ijk gesloten omdat het pand niet
voldeed aan de bra ndveiligheidseisen. Een
keurige procedure zorgde er voor dat de
raad van Ooststellingwerf akkoord ging met
een verbouwptan dat het aantal peeskamertjes vergrootte. Zonder een al te feestelijke
opening draait de zaak in 2005 weer als
vanouds. Datje daar als bezoeker voorzichtig moet zijn, ondervond een wat ouder
lemand die in zijn enthousiasme door zijn
rug ging. Hij had daar blijkbaar zoveel last
van dat medewerkers hem later in de auto
hebben moeten tillen. De auto werd
vervolgens op een vlakbij gelegen parkeerplaats gezet. Hoe de bezoeker vervolgens is
thuisgekomen en zijn rugklachten verklaarde, vertelt het verhaal niet. In leder
geval mag worden aangenomen dat De
Huifkar, ondanks alle "gevaren nog steeds
in een duidelijke behoefte voorziet.
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S iersmederij
Een bedrijfdatjarenlang aan de Wolvegasterweg gevestigd was, was dat van
Janco de Jong. Begin 1973 kwamen hij en
zijn vrouw Coby in Oldeberkoop, waar ze het
pand kochten van kapper Visser, aan do
Willinge Prinsstraat 21. In die tijd was Janco
o.a. werkzaam als bouwvakker. Ook was hij
nog twee jaar werkzaam als monteur bij
Trompetter vorkheftrucks. Als hobby en om
wat bij te verdienen smeedde hij al diverse
werkstukken in het kleine schuurtje van vier
vierkante meter. s Avonds en in de spaarzame vrije tijd bouwde hij het hok naast de
woning. Doar kon hij zijn passie, het
smeden, beter uitvoeren. Oat ging zo goed
dat hij er in 1978 zijn beroep van kon maken.
Vanaf die tijd was hij zeifstandig siersmid!
In december 1979 kochten ze de Iaatste
"Willinge Prins boerderij". De vervallen
buitenkant word weer in de originele staat
hersteld en in mel 1980 verhuisden ze naar
Wolvegasterweg 43.
Gedreven door de oliecrisis werd daar in
1981 de flu Iandelijk bekende JANUS
houtkachel ontwikkeld. Tot 1995 hebben ze
daar met gemiddeld vijf medewerkers
gewerkt. Janco de Jong en Oldeberkoop
werden in die tijd samen gesmeed tot een
begrip, wat wel blijkt uit de reacties die hij
nog dagelijks krijgt: "Jullie zaten vroeger
toch in Oldeberkoop?"
In 1995 werd het pand verkocht aan de fam.
Beussen. Om Oldeberkoop niet
zonder smid te laten zitten, werd 70% van de
bedrijfsactiviteiten geschonken aan vier
medewerkers, die zo hun eigen smederij
konden beginnen in de voormalige kantine
van de CAy. Zij opereren onder de naam
"Smederij Oldeberkoop".
Bijzondere gebouwen
In het boekje Betove ring in Architectuur, een
arch itectuurroute door Oldeberkoop, in 2004
geschreven door Peter Karstkarel, worden
maar Iiefst 29 panden beschreven. Alhoewel
het niet helemaal in de opzet van dit boek
past, wil 1k er toch een paar heel kort van
beschrijven.

We onderscheiden panden in de neoclassicistische stijl(rond 1900): 't Wapen aan de
Oosterwoldseweg 5 en de Pastorie aan de
Willinge Prinsstraat 12.
De Jugendstil of art nouveau (00k rond
1900), vinden we terug in het voormalig
Postkantoor uit 1911 aan de Oosterwoldseweg 11 en in Villa Sonnevanck. Rond 1900
werden er overigens veel verschillende
stijlen door elkaar gebruikt.
De neorenaissancestijl is namelijk terug te
vinden in Huize Lunia, dat zo rond 1897 in
opdracht van Petrus Lambertus Willinge
Prins in deze stiji werd verbouwd. Enige
rivaliteit zal er bij de familie Willinge Prins
wel ingezeten hebben, want in 1898/99 iiet
Epke Willinge Prins het oude Vredewoud
afbreken om daar het huidige Vredewoud te
laten bouwen in de overdadige Fin-de-siècle
stijl. In de glas in lood ramen kan men de
invloed van de Jugendstil weer terug vinden.
De Landbouwschool (1923), is een typisch
voorbeeld van de interbellumstijl. Het
interbellum is de periode tussen de beide
wereldoorlogen. Uit de jaren twintig is ook
het pand van Klaas Brouwer aan de
Oosterwoldseweg 2, gebouwd in de artdecostiji.
De traditionalistische stijl van de Delftse
School vinden we terug in het voormalige
pand van Van der Wagen aan de Oosterwoldseweg 21.
In het boekje staan verder diverse woningen
en boerderijen. Het huis aan de Willinge
Prinsstraat nummer 15 is, na het Molenhuisje uit 1759, het oudste huisje en dateert
uit 1778. Wat opvalt in de gevel is de
saterkop met engelenvleugels. Dit beeldje
was in de jaren vijftig voor ondergetekende
een mooi richtpunt om een sneeuwbal op te
mikken. Het valt op dat ongeveer de helft
van de panden die in het boek besproken
worden niet meer hun oorspronkelijke
bestemming hebben. Al die veranderingen
hebben allemaal plaatsgevonden in de
periode 1955 - 2005, met daarbij de nadruk
op de jaren zestig en zeventig.

Bungalowpark 'Het Molenbosch'
De komst van het bungalowpark in Oldeberkoop had heel wat voeten in aarde. In de
Dreijer van februari 1974 doet Albert Willinge
Prins daarvan uitgebreid versiag. De
geschiedenis gaat terug tot 1966 toen het
bestuur van de VVVIPI. Belang Meneer
Prins" vroeg of hij wilde meewerken aan het
tot stand brengen van een recreatieve
voorziening in dit dorp. Het heeft nog tot
1973 geduurd voordat alle procedures, o.a.
een gewijzigd bestemmingsplan voor het
Molenboschcomplex, rond waren. De
beheersmaatschappij "BURA heeft daarna
de verdere uitwerking voor haar rekening
geno men. In 1974 is met de bouw van de
eerste bungalows begonnen. Het volgende
verhaal is van de heer Leverington, één van
de weinige permanente bewoners van het
park.
Het hoort erbij en het "hangt' eraan: Het
recreatiebungalowpark Molenbosch. Voor
bijna alle (oud) Oldeberkopers is het zo
langzamerhand een begrip en een feit
waarmee rekening wordt gehouden. Het
park staat in principe open voor een ieder.
Zowel bos als bungalowpark worden door de
bewoners van het dorp gezien als wandelgebied.
De ontwikkeling is omstreeks 1972/1973
begonnen, naar een idee van een projectontwikkelaar uit Haaksbergen. Deze kocht
een paar percelen landbouwgrond van de
plaatselijke grootgrondbezitter, de heer
A.J.R. Willinge Prins. Deze percelen werden
deels begrensd door delen van het ooit door
landschapsarchitect Robart aangelegde
Molenbosch.
Er waren drie percelen, waarop prefabbungalows konden worden gebouwd en ook dat
geschiedde in drie delen. Nog altijd wordt er
gesproken van de eerste, tweede en derde
fase.
De bouw van de bungalows in de eerste fase
begon in 1973 en de eerste zes waren klaar
in 1974. De grond werd uitgegeven in
erfpacht. De prijzen schommelden rond de
vijfenvijftigduizend gulden. Daar had je dan

een zespersoons recreatieverblijf voor. De
oorspronkelijke bedoeling was, dat vooral
'westerlingen' de aankoop, behalve voor
weekend/vakantiegebruik voor henzelf, ook
zouden exploiteren als verhuurobject.
De verhuur heeft echter nooit een grote
vlucht genomen. De meeste eigenaren
waren er veel weekenden zelf te vinden en
enkelon gebruikten hun huis ook voor
vakanties. Verblijf in het Molenbosch is voor
velen aangenaam, vanwege de stilte
enorzijds en de kwettoronde vogels
anderzijds.
Reeds tij dens de voortgang van de bouw
van de eerste fase word het de projectontwikkolaar duidelijk, dat hij met de verkoop
van erfpacht niet snol tot een goed resultaat
zou komen. Hij besloot de woningen tegen
een hogere prijs to verkopen en het aan de
kandidaat-kopers over te laten of zij in hot
kader van financiering liever de grond alsnog
in erfpacht namen. Daardoor ging de afzet
sneller en reeds in 1977 kon worden
besloten om met de tweede fase te beginnon. Het Iaatste perceol erfpacht is pas een
paarjaar geleden afgekocht.
In de tweede fase werd een afwijkende
bouwwijze toegepast. Was de bouw in de
eerste fase zogenaamd met fundering op
staal en eon betonvloer rechtstreeks op hot
zand, de tweede fase kreeg kruipruimtes,
waarin vooral het Ieidingwerk voor CV en
dergelijke werd ondergebracht. Daar heeft
men later spijt van gekregen, do kruipruimtes stonden bijna constant vol water.
Do verkoop verliep zeer voorspoedig. Hot
waren do jaren van eon hausse in hot
onroerond good, dus word aansluitend
begonnen met de bouw van de derde fase.
Maar toon kwam do klad orin. Er werden
daar nog twee huizen verkocht aan particulieren en daarna was hot uit met do prot. Do
derde fase bloek nagenoeg onverkoopbaar
en bleef lange tijd loegstaan.
Er brak sowieso een tijd van economische
toruggang aan en do projectontwikkelaar
zag zich gonoodzaakt om hot rostant van do
gebouwde opstallen tegen een fancyprijs to
verkopen aan een exploitant van soortgelijke
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vakantieverbljjven. Dat was hot bedrijf
Creatief uit Groningen. Doze kocht niet
alleon do woningen, maar ook eon groot
aangronzend bosperceol.
In de jaren daarna werdon de woningen met
groto inspanning voor kortere porioden
verhuurd en er is zelfs nog sprake gewoest
van belangstelling van hot COA voor hot
inrichten van eon asiolzoekerscentrum Ook
dit bleek echter qua oxploitatie niet haalbaar.
Nadat or nog tot twoemaal toe een verkooptransactie van de overgebleven 28 woningen
had plaatsgevonden, word eon makolaarskantoor uit Sneek ingeschakeld, die do
recreatiebungalows toch weer wist te slijton.
En zoals do zaak er nu voor staat, zijn alle
woningen in handen van particuliere
eigenaren. Van verhuur is nog maar
mondjesmaat sprake.
In de loop derjaren is er in de aigomene
situatie goon verandoring gekomen. Jaarlijks
worden gemiddold drie a vier huizen
verkocht. Er zijn echter wel heel erg veel
bungalows verbouwd c.q. uitgebreid.
Oorspronkelijk mocht het bebouwd oppervlak niet groter zijn dan hooguit 77 m, later
werd dit 82,5 m2 en sinds een paarjaar is
hot toegestaan om tot 100 m2 te gaan. Dit
grenst aan de oppervlakte van een normaal
woonhuis en heeft dientengovolgo ook wel
als uitvloeisel, dat er hier en daar sprake is
van Iangduriger verblijf dan ooit de bodoeling
is gewoest.
Maar, zoals eon bekendo Noderlander ooit
heeft uitgesprokon: "elk voordeel heb zn
nadeel." Duidelijk is to zien, dat huisjos die
maar af en too worden gebruikt or vaak niet
best bijstaan. Daar waar do oigonaar or zolf
veel genoegen aan beleeft, is het ondorhoud
van zowol hot huis als do tuin aanmerkelijk
boter.
Er is eon "Voreniging van Eigonaren" en eon
bestuur. Jaariijks wordt or tonminste één
algemene lodonvergadoring gehoudon,
waar do ledon/eigenaren hun klachten
omtrent hot beheer kwijt kunnen en kunnen
stemmen over hot to voeren boleid.
Er wordt contributie govraagd aan do leden
voor dagelijks en structurool ondorhoud van

de wegen, bermen, verlichting, riolering etc.
en er is een tech nisch beheerder, die
namens het bestuur, tot op zekere hoogte,
toezicht houdt en waarschuwt als er iets mis
is of mis dreigt te gaan. In het algemeen kan
men zeggen dat het park goed wordt
onderhouden.
Het park bestaat nu dus Ca. 30 jaar en is een
aanwinst gebleken voor het dorp en de
gemeente. Deze laatste laat zich 00k niet
onbetuigd. Alle eigenaren staan bij de
gemeente geregistreerd. Niet als ingezetenen, op een paar na, maar als belastingbeta
ers (ozb), en in aanmerking komend voor
het heffen van rioolrechten, afvalstoffenhef
fing(en) etc. Er wordt als zodanig geen
onderscheid gemaakt. Ja, or is ze!fs meer.
Nadat de eerste fase was verkocht en ook
de eerste woningen van do tweede fase een
baasje hadden gevonden, werd het
fenomeen van de woonforensenbelasting
uitgevonden en ingevoerd.
Gelukkig kunnen Molenboschers en
Oldeberkopers het in het algomeen goed
met elkaar vinden.
Haven
De Stichting Passantenhaven Oldeberkoop
is opgericht op 7 april 1989. Hot doel van de
stichting is de mogelijkheid te bieden aan de
bezoekers van de Turfroute om in een
rustige en veilige haven te kunnen overnachten. Hiervoor was al in 1985 de oude haven
opgeknapt en geschikt gemaakt voor de
pleziervaar-t Omdat deze oude haven dicht
aan de weg lag en weer opgeknapt moest
worden, is er uitgekeken naar een nieuwe
locatie. Na jaren van voorbereiding door de
havencommissie o.l.v. Huub Derks kon de
nieuwe haven Do Uutwlok" door de
bekenclo schaatser Gerard van Velde
worden geopend. De haven bleek duidelijk in
een behoefte te voorzien. Vooral in 2004 lag
de haven geregeld helemaal vol, zodat de
"Stichting Passantenhaven" al uitkijkt naar
enige uitbreiding. Ook is een minicamping bij
de haven nog steeds een niet vervulde
wens.
De rol en betekenis van de haven zijn in de

loop van dejaren nauwelijks veranderd. Nog
steeds heeft de haven een aantrekkende
werking op de toerist die de Turfroute vaart.
Hiordoor krijgt Oldeberkoop meer bekendheid en wordt de middenstand ondersteund
doordat de passanten hier hun inkopen
doen. De activiteiten beperken zich volgens
Sieger Mulder tot hot onderhoud van de
haven en het gebouw en last but not least
het gastvrijh old verlenen aan de passanten.
Incidenteel "initieert' de stichting kleinschalige evenementen.
Naast hoogtepunten kent de Stichting
helaas ook enige dieptepunten. Zij noemt
daarbij de traagheid waarmee de besluitvorming van de plaatselijke overheden plaats
vond en de tijdsduur, nodig om de plannen
voor de nieuwe haven om te zetten in do
uiteindelijke aanleg. Verder word de
Stichting bij de aanleg geconfronteerd met
vervuilde grond en later met enige vernielingen. Gelukkig zijn do problemen opgelost.
Een aardige anekdote is dat de nieuwe
haven voor het gereedkomen al bohoorlijk
nat gemaakt is met Beeren burg, hot
traditionele slokje van de bestuursleden Bij
een vergadering aan huis werd er van de
eigenaar verwacht dat hij minstens één fles
op voorraad had. Boze ton gen beweren dat
je niet in het bestuur kwam als je geen
Beerenburg dronk, maar dit bericht kon door
de schrijver niet worden bevestigd, Wat ook
opvalt is dat de dienstdoende havenmeester
doorgaans niet erg fris van zijn rondo thuis
komt, dankzij de gastvrijheid van do
opvarenden van do overnachtende schepen.
Dat hij daarbij 00k regelmatig enige
rookworst tot zich neemt komt doordat de
geregelde bezoekers uit Emmercompas
cuum hem "do lekkerste eigen gerookte
rookworst" aanbieden
Do volgende licht pikante anekdote Iaat 1k
voor verantwoordolijkheid van do leverancior. "Vier Oostenrijkse dames bezochten
voor het eerst do Turfroute, do haven,
Friesland en hot water. Zij hadden nog noolt
eon boot van binnen gozien en misschien
zolfs niet van buiten. Hot was verbazingwok
kond hoevoel hulp zij ondorwog hobbon

gekregen, waardoor zij een ervaring rijker
zijn geworden. Overigens had die met het
zelf besturen van een boot niets te maken.'
Het geeft in elk geval aan dat de haven in
een behoefte voorziet al is in dit laatste geval
niet helemaal duidelijk in welke behoefte.

4 BEWONERS
Als iets veranderd is in de afgelopen vijftig
jaar is het wel het karakter van de bewoners.
Sprak in 1955 nog zon 80 ago % van de
bevolking Stellingwarfs, nu is die taal in ons
dorp een duidelijke minderheidstaal
geworden. Ook was de bevolking veel meer
op het dorp zelf gericht. Bijna alle aankopen
werden in het dorp gedaan. Dat was ook
mogelijk, omdat Oldeberkoop toen een
uitgebreide middenstand had, waar bijna
alles gekocht kon worden waar men in die
tijd behoefte aan had. ZeIf heb ik het dorp in
mijn jeugd als een veilige en eensgezinde
gemeenschap ervaren. Achteraf had die
veiligheid ook een keerzijde en was er van
eensgezindheid lang niet a!tijd sprake.
Verder was Berkoop ook een afgeschermde
gemeenschap, waar de "verdorven"
westerse denkbeelden maar moeilijk
doorheen kwamen. Pas toen ik als zestienjarige naar de kweekschool ging (de latere
Pedagogische Academie), werd het mij
langzaam duidelijk dat er over de Linde en
de Tjonger meer was dan alleen een andere
taalcultuur. Dat er een heel duidelijke
hibrarchie in Berkoop was, was mij tot mijn
terugkomst in Berkoop (eind 1979), zelfs niet
bekend. Alhoewel achteraf alles gemakkelijk
verklaard en beoordeeld kan worden, moet
men echter wel de tijdgeest in ogenschouw
nemen. Wat we nu als belachelijk ervaren,
werd toen als volkomen normaal aanvaard.
Men schikte zich gemakkelijker in zijn lot en
men was daar ogenschijnlijk niet ongelukkig
onder. Maar dat er onderhuids toch meer
aan de hand was, blijkt wel uit de volgende
b ijd ragen.
Aard van de bewoners
"Berkopers bin een betien wieselik," zegt
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Harm Rooks. Alhoewel dit woord niet in het
Stellingwarfs woordenboek staat, betekent
het: dat de Berkopers een beetje eigenwijs
zijn en denken het beterte weten. In 1957
werden ze in een krantenartikel nog als
"weinig initiatiefrijk' gezien. Toch laat de
geschiedenis zien dat Oldeberkopers er
staan als er werkelijk wat moet gebeuren. Al
is dan de burenplicht verdwenen, de "plicht"
om met elkear ergens de schouders onder te
zetten bewijst zich hier keer op keer. Voor de
restauratie van de kerk bracht Oldeberkoop
een kapitaal op, maar ook als er gevraagd
wordt om menskracht, staan de Berkopers in
de nj. Al jaren heeft de stichting Open Stal
een groot aantal vrijwilligers die "et Anlopien" een middag beheren, of op een locatie
een oogje in het zeil houden. Vooral onder
de vutters en 65 plussers is er veel animo
om zich daadwerkelijk in te zetten. Het
opknappen van het Sterrebos en het
Molenbosch zijn daar voorbeelden van en
00k het opknappen van het hertenkamp.
Verder is Oldeberkoop anno 2005 een
gunstige uitzondering in de gemeente als het
aankomt op het nemen van eigen initiatieven
en het dragen van verantwoordelijkheid. Wat
nergens lukt, lukte in Oldeberkoop wel: een
eigen stichting die het speelterreintje
beheert. Ook zijn veel nieuwkomers hier
binnen de kortste keren geIntegreerd en
vaak heel actief betrokken bij het reilen en
zeilen van Oldeberkoop. Gelukkig is de tijd
voorbij dat elke "Hollaancien" met een vlotte
babbel direct voorzitter wordt van een
vereniging. Geconstateerd moet echter
worden dat de werkelijke autochtonen, zij die
hier vanaf hun geboorte gewoond hebben,
een hele kleine minderheid zijn geworden.
Het zal dan ook ongetwijfeld aan de inbreng
van de mensen van buiten' hebben gelegen
dat de Oldeberkoper bevolking in zijn
totaliteit zo goed geëmancipeerd en
initiatiefnijk is geworden.
Arbeiders
In 1955 maakten de arbeiders nog een groot
gedeelte uit van de bevolking. Velen werkten
op de CAV en de zuivelfabriek en een aantal

de vroegere elite. Hieronder verstaan we de
dominee, dokter, notaris, de directeuren van
de CAV, Zuivelfabriek en de Landbauwschool, het haofd van de lag ere school en de
grootgrondbezitter Albert Willinge Prins.
(Merkwaardig genoeg valt de directie van de
huishoudsChaal hier niet onder.)
Om te beginnen de positie van de dominee.
Van een man met aanzien en gezag, die oak
bij niet Iidmaten op bezoek ging, is de
dominee (anna 2005 mevrouw BrugmanKuipers), nu voor velen een onbekende.
Overigens hoefde men niet altijd jaloers te
zijn op de elite, want in de jaren vijftig werd
de functie van dominee bepaald niet dik
betaald. In de tijd van dominee Van der
Linde werd er namelijk een keer een collecte
georganiseerd voor een nieuwe fiets voor de
Middenstanders
dominee. Na Van der Linde kwam dominee
Een aparte positie nemen hier de middenKrikke, die door bepaalde activiteiten een
standers in. Waren ze in de jaren vijftig nog
deel van de bevolking van zich
behoarlij k
vervreemdde. Bij hem begint
talrijk, nu is
het aanzien van de dominee
dat aantal
behoorlijk te tanen, at gebiedt
drastisch
de eerlijkheid wel te zeggen dat
gedaald. De
dat oak in de tijdgeest lag
positie van de
opgesloten.
middenstanDe dokter was vroeger nag echt
der werd
huisarts en wist alles van de
vooral bepaald
Berkoper bewaners. In de
door de klanperiode 1955 - 2005 hadden we
dizie. Zo had
hier te maken met vijf huisartje middenstansen. De eerste is dokter
ders die voorAnnema, die niet alleen als
Schoenmaker Hoogenberg in zijn werkat aan arbelhuisarts, maar oak als vaorzitter
plaats aan het werk. Foto uit de jaren zestig.
ders leverden
van het bankbestuur duidelijk
en middenzijn
stempel
drukte
op het dorp. Hij was nog
standers die aan de meer gegoede burgerij
een
echte
huisarts,
die bijna iedereen in het
leverden. Wel moet gezegd warden dat deze
dorp met naam en taenaam kende. Men
ontwikkeling dankzij de Tweede Wereldoorsprak hem aan met dokter Annema, oak als
log door de schaarste al voor een groat
hij niet in functie was. Vooral dokter
gedeelte was verdwenen. In 1955 had men
Zethaven heeft er voor gezorgd dat de
te maken met de laatste stuiptrekkingen. In
dokter van zijn voetstuk kwam. Als mens
1955 had Oldeberkoap nag een bloeiende
tussen de mensen trok hij zich niets aan van
Handelsverenigiflg, die in het kader van de
decorum en zong staande op een stoel,
festiviteiten voor het 850 jarig bestaan, een
samen met Poeleke op een zwoele zomergrate handelstentoonstelling organiseerde.
avond na afloop van de Berkoper Markt het
ene schone lied na het andere. Dokter
Dorpselite
Zethoven was daarnaast actief in de
Wat oak sterk is veranderd, is de positie van

ging toen al naar een fabriek elders. De
Lyclamaweg en de Delle waren in het begin
nog typisch een "arbeiderswijk". Anno 2005
is dat onderscheid er veel minder.
Was er in 1955 nag een duidelijke scheiding
tussen bazen en knechten, juist door het
verdwijnen van de fabrieken en uiteraard
oak door een andere tijdgeest is dat
onderscheid grotendeels weggevallen. Oak
de uiterlijke kenmerken, de knechten in
overal en pet of alpina op en de bazen en
andere 'bovenliggers' in het pak, zijn anno
2005 uit het straatbeeld verdwenen. Oat er
in die vijftig jaar veel is veranderd, blijkt wel
uit het anderwerp "Rangen en Standen"
elders in dit boek.
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Culturele Commissie en in de paardensport
en liep regelmatig in zijn ouwe kloffie en op
Iaarzen door het dorp.
De directeur van de CAV werd al vrij snel
iemand die gewoon bij het dorp hoorde,
maar naar wie niet werd opgekeken. Was
Chris van Rosmalen nog een man waar
led ereen veel ontzag voor had, met de
benoeming van zijn zoon Piet in 1950
veranderde dat al. Na hem kwam in 1955 de
heer Van der Vlugt, die voor velen al gewoon
Van der Vlugt was en ook de volgendo
directeur Ploeg bleef voor de Berkopers
gewoon Ploeg.
De positie van de directeur van de landbouwschool veranderde niet alleen met het
vertrek van "meester Bosje" in 1965, maar
hij verdween ook omdat de school gesloten
werd. De waarnemend directeur Oosterkamp, was in de ogen van veel mensen, met
alle respect, een veredelde leerkracht. Voor
Bosje, een statige meneer die het gezag de
ogen uitstraalde, hadden veel mensen
ontzag. Hij had diverse functies, die hem niet
alleen in Oldeberkoop, maar ook daarbuiten
veel waardering opleverden.
De positie van hot hoofd der school
veranderde 00k toen Van Delden in 1962
door de heer Wijnstra word opgevolgd.
Wijnstra werd echter nog wel meester
Wijnstra genoemd. Door zijn houding en
opstelling in het dorp werd Wijnstra al snel
niet meer gezien als een man met een
elitaire positie. Tekenend voor de vorburgerlijking" van die positie is wel dat zijn
opvolger Nijboer, nu meer gezien wordt als
meester Jelke, waarmee overigens niet
gezegd is dat hij als zomaar een meester
gezien wordt. In de crisissituatie na do
ontvoeringszaak van 'zijn" leerlinge Lusanne
van der Gun heeft hij vanuit zijn positie, zijn
gezag heel duidelijk laten gelden. Een gezag
dat toen alom gewaardeerd word.
Ook bij do notarissen zion we eon enorme
omsiag. Die begint al als notaris Tammens
wordt opgevolgd door notaris Van Terwisga,
een man die door zijn activiteiten op het
toneel en in de sport al snel als Rients
bekend stond. Zijn opvolger Simon ter Heide
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hoof!, als zoon van eon arboider, hot dorp
zeer snel duidelijk gemaakt waar zijn hart en
zijn voorkeur ligt.
Rest ons Albert Willinge Prins. Als een man
met veel bezit, waar mensen tegenop keken,
werd hij aan het eind van zijn leven steeds
meer gezien als eon "gewoon" iemand. Daar
heeft hijzelf in belangrijke mate aan
meegewerkt. Met hem stierf niet alleen de
"laatste der Mohicanen", zoals hij zolf graag
zei, maar word 00k definitief de oude elite
ten grave godragen.
Dorpsfiguren
Als je het over dorpsfiguren hebt, dan heb je
hot over mensen die in een dorp op de één
of andere manier opvallen. Mensen die het
dorp kennen en die gekend worden. Op de
vraag in de Dreijer om mij namen te noemen
van mensen die daarvoor in aanmerking
komen, heb ik onkele reacties gehad. Op
één enkele uitzondering na zijn die 00k in dit
boek opgenomen Helaas zullen veel
jongeren niemand van de beschreven
mensen persoonlijk gekend hebben. Toch
hoop ik dat ze door de beschrjjving wel een
beeld krijgen, welke mensen dat waren en
welke betekenis ze voor het dorp hobben
gehad. Hot leuke is dat je om dorpsfiguur te
worden niet altijd haantje de voorste hooft te
zijn binnen het verenigingslevon. Een man
als Tabe is daarvan hot overtuigende bewijs.
Beschejden als hij was kende hij door zijn
werk wel heel veel mensen, die hem erg
graag mochten omdat hij een ijzeren
plichtsbesef had. Door weer en wind, of het
nu steenkoud was of snikheet, Tabe was
altijd fleurig en was alleen daardoor al een
voorbeeld voor heel veel mensen. Do
beschreven dorpsfiguren zijn stuk voor stuk
mensen waarje met genoegen aan terug
denkt. Maar tegelijk is het ook een beetje
pijnhijk als je Jo realiseort dat or niemand
meer van in leven is.
Appe KroI
Appe KroI is geboren op 14 mei 1917 en
kwam van Oosterstreek Hij was als knecht
werkzaam bij smederij Sjoerd Heeringa.

Uiteindelijk nam hij de zaak over. In do
Oat Appe krol zijn eigen kracht niet kende
smederij werden paarden beslagen en werd
b!ijkt wel uit het feit dat toen hij iemand
het onderhoud van landbouwmachines
vriendschappelijk op de schouder sloeg,
gedaan. Er waren kachels te koop en
deze bijna tegen de tafel smakte.
huishoudelijke artikelen, zoals potten,
Appe Krol stierfop2l december1991.
pannen en bestek.
De opkomst van Iandbouwmachines begon
Appie TjaIma
vanaf begin jaren vijftig. Appe Krol volgde
lemand die in de rij dorpsfiguren absoluut
cursussen van het Ministerje van Landbouw
niet mag ontbreken, is onze oud-kastelejn
in verband met machinaal melken.
Appie Tjaima. Op 5 oktober 1923 word hij
Hij leverde later melkmachines tractors en
geboren in Sneek, maar zes jaar later
hooipersen. Hij had verschillende bestuurskochten zijn ouders 't Wapen en werd hij
functies binnen hot dorp, o.a. bij Piaatseiijk
Berkoper. Na de Mulo in Wolvega ging hij
Belang en hij was bestuurslid en later
zijn vader helpen in het café. Hij speelde
voorzitter van de bank. Verder was hij als
toen al in het dansorkest Con Spirito in
consul (een soort terreinbeheerder) in
Jubbega, waar hij wel vijf gulden op een
dienst van VV Sport Vereent. Hij bepaalde of
avond verdiende. Later kreeg hij zelfs f 7,50,
een wedstrijd wel of niet door ging. Tevens
een compleet weeksa!aris. De !aatste jaren
was hij voorzjtter van de Commissie
van de oorlog bracht hij door in Duitsland. Hij
Verenigingsgebouw, de sportkantine, die er
word zo achter de piano weggehaald en op
voor de huidige kantine stond. Vermeldenstransport gesteld naar Neu Brandenburg. In
waard is ook nog dat Krol in de beginperiode
1945 kwam hij terug. Vanaf 1949 stond
van de haven haven meester is
geweest.
Toen Appe geen opvolger had '
heeft hij zich laten overnemen
door deCAV.
I
Een aardige anekdote over
hem speelt na eon Plaatselijk
Belang-vergadering.
-1
De kastelein Appie Ijalma
vroeg hem of hij in twee
klappen een rol beschuit kapot kon slaan. Appe had flink wat
in de mouwen en gafzon klap
op de rol dat die veranderde in
een berg kruimels. Appe dacht
dat hij de weddenschap had
gewonnen, maar de afspraak
was in twee!! klappen.
In die tijd ston den er bij speciale gelegenheden sigaren en
sigaretten op tafel. Ook had
Appie TjaIma rend 1955 achter de piano in . Wapen. Rechts zit dokter
men stand aards met pakjes
De Vries uit Makkinga, die in de apotheek in hot café spreekuur had.
lucifer. In het vuur van het
betoog sloeg Appe Krol op de tafel waarbij
Appie er alleen voor omdat zijn vader kwam
door de klap het doosje lucifer gelanceerd
te overlijden. In 1950 trouwde hij met
werd. De lucifers lagen daarna door de hele
Bontsje Bergsma, later vooral bekend als
kamer
moeder overste. Door haar kookkunst en
11

zijn manier van omgaan met de kianten
kreeg het restaurant landelijke bekendheid.
Zo kwam er eens een keurige heer die naar
de toiletten vroeg. Zei Appie: 'Door deze
deur meneer en clan op het eind van de
gang. Er staat wet heren op, maar trekt u
zich daar maar niets van aan."
Appie kroop geregeld achter de piano om de
gasten te vermaken. Oat hij daarbij ook wet
eens een "grote bek had, verwoordde zijn
vrouw Bontsje in eon interview in hot
Nieuwsblad van het Noorden van 29 maart
1986: 'In het begin dacht ik, hij verspeelt nog
wet eens klanten met die grote bek, maar het
werden erjuist steeds meer." Dat door die
"praatjes" van Appie de prestaties in de
keuken van diezelfde Bontsje wel eens wat
onderbolicht zijn, hoop 1k hierbij toch even
recht te zetten. Heel veel mensen hebben
van Appie zijn optreden en van haar
gerechten genoten, at zullen het or wet iets
minder zijn geweest dan de duizend eters in
do week die Apple telde.
Een absoluut hoogtepunt was het bezoek
dat prinses Beatrix en prins Claus aan zijn
etablissement brachten. Nog maar amper
was het paar vortrokken, toen er buiten een
bord werd goplaatst met daarop de tekst:
"H ofleve ran cier".
Naast caféhouder was Appie 00k bekend als
"erelid voor het loven" van de Geitefok. Hij
was tot zijn afscheid in 1977 do artistiek
[eider van "Het stuntteam beneden de Tjonger',
zoals het weekblad do Panorama eons
kopte, Na zijn "pensionoring", hij was nog
maar 53 maar moest om gozondheidsrede.
non van Bontsje do zaak verkopen, heeft hij
nog vaak van zich laten horen door als
pianist - entertainer op to treden. Ook bleef
hij bestuurslid van Horeca Nederland en een
warm promotor van "Neerlands Dis". Verder
zat hij regetmatig in do jury van een biertapwodstrijd. Eon kunst die hijzelf ook goed
verstond. In 1968 word hij nametijk reservekampioen van Nederland. Op plaatsetijk
niveau kennen we Apple nog als bostuurder
van do buurtbus on do man die regolmatig
do rommel opruimde tangs de Noordwolderweg. Hij overfeed op 28 januari 2002.
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Garrit Bouwhuis
Op 23 november 1900 werd Garrit Bouwhuis
in Holten geboron. Voordat hij in 1926 naar
Oldeberkoop kwam workte hij in Gorredijk,
waar hij moe hietp do voetbalctub op to
richten. Na zijn verhuizing naar ons dorp,
werd hij at spoedig modeoprichter van Sport
Vereont. Hij word hiervan in 1930 voorzitter
en daarnaast secrotaris van do gym nastiok.
In hot begin voetbaldo hij zelf ook nog.
Bouwhuis was medeorganisator van hot 20
jarig bostaan van Sport Vereent. Een
spektakel, omdat or toen maar liefst 2500
deolnomers aan een turnbetoging in
Oldoberkoop deetnamen. Ook bij hot 25 jarig
bestaan van Sport Voroent was Bouwhuis
de loidende figuur. Na 25 jaar gymnastiek on
dertig jaar in hot bestuur van het vootbat
nam hij afscheid. Van boido voronigingen
werd hij eretid. Ook word hij lid van verdienste van het KNGV en kroeg hij na 25 jaar
bestuurstid van do KNVB afd. Friesland de
gouden spold. Naast do sport was Garrit
Bouwhuis ook voorzittor van het VVV.
Bouwhuis heeft zich verder ingezet voor de
vorharding van hot Schuinpad, het opheffon
van do tot in 1939, waarvoor het dorp maar
liefst f 5000,-- moest ophoesten, en in de
oorlog voor do ovacués. Na de oortog hielp
hij moe bij hot organiseren van de grote
schoonmaak van do Koopetbosvijver en was
hij modoorganisator van het feost van 1961,
met Tetman en Jarich, een wietorronde,
bromfietsraco, kinderspolen, hot paard
Bonto Frits on vanzetf eon voetbatwedstrijd
Dit feest was zo uitbundig dat do kabels van
de etektricitejtsvoorzjening ovorvorhit
dreigdon te rakon. Eon godootte van do
tampon van de vorsiering moest zetfs
worden Iosgedraaid. Vordor heeft hij steeds
gepteit voor uitbreiding van do Sportvotden
en voor do bouw van eon gym tokaat. Ook
was hij erg actiof als voorboreider van do
jaartijkse autotocht voor ouden van dagon.
Volgens zoon Honk botston die beta ngen
wet eons met do middenstandsbelangen,
maar vond hij dat eon aanvaardbaar risico.
Hot kostte hem wet eens eon ktant. In 1966
nam hij afscheid van VVV/Pt. Betang en

werd hij benoemd tot erelid. Tevens werd hij
onderscheiden met de eremedaille goud in
de orde van Oranje Nassau. In de jaren
tachtig werd er zelfs in Old eberkoop een
straat naar hem vernoemd, de Garrit
Bouwhuisstraat. Een grotere onderscheiding
voor de betekenis van hem voor het dorp is
nauwelijks denkbaar. Helaas heeft hij dat
niet meer mogen meemaken. Garrit
Bouwhuis stierf op 2 december 1978.

Wolvega waar hij was opgenomen. De Groot
droeg de medaille daar soms op zijn pyjama.
Jan de Groot is op 22juni 1980 overleden op
de gezegende leeftijd van 98 jaar.

Jan en Jappe Lussing
Twee personen die in de categorie dorpsfiguren niet mogen ontbreken zijn Jan en
Jappe Lussing. Beiden hebben hun stempel
gedrukt op het gezicht' van Berkoop.
Alhoewel Jan meer op de voorgrond trad, is
de rol van Jappe bepaald niet gering.
Jan de Groot
ledereen die wel eens bij de Lussings in huis
Tot 1969 was Jan de Groot, als geldophaler,
is geweest, weet dat vooral Jappe daar een
een bekende verschijning in Oldeberkoop.
dominante rol vervulde. Was Jan de
Onvermoeibaar
vraagbaak,
zij was het luisterend oor
inde hij voor
die
een
duidelijke
sociale functie
veel vereniginvervulde.
De
deur
stond daar bijna
gen de kwitanaltijd
open
en
velen
zijn daar "zo maar"
ties. De volgeneens
naar
binnen
gegaan
om even
de mop over
met
Jan
en
Jappe
te
kunnen
praten.
Jan de Groot
Maar
ook
op
de
achtergrond
kon
ze
stond over hem
veel
betekenen.
Zo
was
ze
maar
liefst
in de Dreijer:
25
jaar
aflegster
bij
De
Laatste
Eer,
Een leeg
een functie waarvoor niet iedereen
collectezakje
geschikt is. Voor elke teraardebestelzegt tegen een
ling kwamen de bode en de dragers in
niet-geInde
haar keuken bijeen en ik heb mij laten
kwitantie: "Als
vertellen dat er clan ook veelvuldig
Jan de Groot
werd gelachen. Toch was Jappe
ons niet meer
duidelijk een vrouw van haar tijd. In
pakt, blijven wij
een interview dat ik met haar mocht
liggen, ik kan er
hebben in opdracht van de bank gaf zij
wel ziek van
Jan de Groot Iaat Honk Mintjes trots
een ontroerend beeld van haar rol in
worden als ik
zijn ridderorde zion. 20januari 1967.
het dagelijks bestaan. Tekenend
daar aan denk.'
daarbij was wel dat toen Jan kwam te
Toen antwoordde de niet geInde kwitantie:
overlijden zij heel weinig wist van bankzaMaar als Jan de Groot blijft liggen en ziek
ken: "Er werd thuis wel wat overlegd, maar
van ons wordt, is dat nog veel erger. Het
veel inzicht had ik niet. Jappe Lussing laat
tekent de man Jan de Groot. Hij was een
zich het beste omschrijven als een 'warm
goede en betrouwbare ambassadeur, meer
mens, die heel veel wist van andere
clan zo maar een geldophaler. Ongelooflijk
mensen. Voor velen was zij wat dat betreft
knap en vindingrijk in het weerleggen van
een steun en toeverlaat.
argumenten, onvermoeibaar bij het toch zo
Jan Lussing de kolenboer en "pietereuliemoeizame werk van het geld vragen. Voor
man', heeft zijn kolenhandel al halverwege
zijn vele werk werd hij door burgemeester
de jaren vijftig van de hand gedaan.
Oosterwijk met de medaille in brons
Daarvoor reed hij regelmatig met zijn
gedecoreerd. "Deze medaille heb ik aan de
dumpauto door het dorp om zijn turven,
Koningin en Henk Mintjes te danken' sprak
kolen, briketten en antraciet naar de klanten
hij later in verpleeghuis Nieuw Lindenoord in
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te brengen. Toen hij zijn zaak van de hand
deed en de overstap maakte naar de grote
concurrent de CAy, gaf dat nog al wat
opschudding in het dorp. Daar werd hi]
kantinebaas. Zijn petroleumhandel heeft hi]
echter nog heel lang in stand gehouden. Hij
deed dat vanuit "De Automaat", het stenen
gebouwtje achter zijn huis. Achter dit stenen
gebouwtje stonden ettelijke houten hokjes
die vroeger dienden voor de opslag van alle
brandstof. Jan Lussing was echter ook de
man met een grote ken nis van heel veel
zaken. In een 'In memoriam" bij zijn
overlijden schreef de oud-directeur van de
landbouwschool Bosje nog bet volgende
over hem: "Hij had een klaar inzicht, kon zijn
oord eel goed uiten en deed dit even
vrijmoedig tegenover een of andere
'mijnheer als tegen wie ook: recht uit, geen
blad voor de mond." Ja, Jan Lussing kwam
op heel veel vergaderingen en een voorzitter
moet eens gezegd hebben: "De heer
Lussing is aanwezig, dus 1k stel voor dat we
met de vergadering beginnen.' En dat Jan
Lussing zich dan niet stil hield, blijkt wei uit
de verslagen van Plaatselijk Belang. In bijna
elk verslag staat wel: "De heer Lussing
vraagt..."
Jan Lussing was in zijn leven o,a. vaorzitter
van De Laatste Eer, de Handelsvereniging,
de Fryske Krite, de Cooperatieve Vereniging
van Diepvrieskluizen, de Krontjongclub, de
Gibama's, de personeelsvereniging van de
CAy, de kleuterschaol, Veilig Verkeer, De
Bond van Staatspensionering en de
oudercommissie van de Lagere School. Hi]
viel op en bet was dan ook niet voor niets dat
de bekende journalist Henk van Stipriaan
van de VARA eens een uitzending van een
uur aan hem wijdde. Jan Lussing stierf op 28
december 1988. Zijn vrouw tien jaar later op
20 oktober 1998.
Jan de Boer
Een man die in Berkoop beter bekend stond
onder de naam Jan Stellen. Dit is eigenlijk
een verbastering van het Stellingwarfse
woord "staelen'. Jan de Boer was vroeger
met "staelen" stof onderweg. Als je dan lets

uitgekozen had, werd dat later geleverd. Ook
was hij bode van De Laatste Eer. In 1932
was besloten dat de bode bet aanzeggen in
geen enkele buurtschap per fiets mocht
afleggen. Maar De Boer was eigengereid en
stelde zijn eigen regels. Hij ging dus wel op
de fiets. Het mag duidelijk zijn dat toen niet
iedereen even blij was met De Boer was als
Ieedaanzegger.
Jan Stellen was in zijn leven venter bij
bakker Siep de Vos en bovendien koster.
Dat hield in dat hij o.a. de kiok moest luiden.
Volgens Henk Bouwhuis haalden ze wel
eens een grap met hem uit als ze mochten
helpen. Bij bet luiden van de klok moest na
verloop van tijd afgeremd worden. Dat moest
doormiddel van het hager aanpakken van
het touw. De jongens pakten dan subtiel
steeds hoger het touw vast, waardoor ook
de Boer steeds hager moest. Oat ging net zo
lang goed tot hi] zn kop tegen de zolder
stootte. Het werken in de kerk belette hem
overigens niet am na elk woord een g.v.d. te
laten klinken.
Lam kje Hof-de Boer
lene van de bekendste Berkopers is Lamkje
Hof-de Baer, geboren op 29juni 1908. Een
vrauw die heur veur een protte verienings en
aktiviteiten in heur eigen dörp inzet bet. Naa
et wegraeken van heur man Jan G. Hof in
1966 bet ze heurzels ok ontwikkeld as
schriefster en pramatar van et Stellingwarfs.
"Dat kan over de stilte gaan, mar ak over et
jakkeren in disse tied, mar altied over de
dingen die mij angriepen, bijveurbeeld over
de netuur of over de vrede waorvan zangen
wodt mit de kasttied en et is hielendal glen
vrede." In 1967 plaetste de Geitefak vuuf
badden bij de invalwegen mit heur teksten
en doe De Dreijer uutkwam is ze al vlat
begannen am daar, in et Stellingwarfs, in te
schrieven.Tot de aprichting van de Stichting
Stellingwarver Schrieversrante in 1972 was
zij sund 1966 de ienige die in et Stellingwarfs publiceerde. Jauk hadde de penne
daelelegd en H.J. Bergveld was in 1966
sturven. Naast de schrieverije weren et
veural heur peblieksaptredens veur

alderhaande groepen, ze het dat mit
mekaander meer as 1200 keer daon, waor
as ze bekendhied deur kreeg. 'Mien
riebewies en et diploma Stellingwarfs bin de
enige twie bevoegdheden die ik hebbe, mar
daor bin ik dan ok wies mit en heb ik een
hiele protte an. Waor as ik ok komme, ik
dreeg altied een peer riempies in 't Stellingwarfs veur en daor bin de meensken overal
best mit inneumen. Elkenien kan et ok hiel
goed volgen. 1k wil ok nog es een boek over
mien leven maeken, mar dan mag ik wel
honderd jaor wodden, wil ik daor genog tied
veur vienen," aldus Lamkje in et interview
dat ze in 1981 hadde mit Oene Bult n.a.v. et
uutkommen van heur dichtbundel Van mien
kaant bekeken. "Want aachter alles wat dr
op pepier staot, stao ikzels, want et is van
mien kaant bekeken." Dat boek Veur loon en
verval, is dr, ondaanks dat ze gien

Lamkje Hof-de Boer bestudeert in 1987 het
script veer de film over haar leven.

honderd wodden is, gelokkig in 1986
kommen. Nao ofloop van die optredens
verkocht ze heur eigen boeken: Van mien
kaant bekeken' (in tien drokken 5500
exemplaoren verkocht), en "Veur loon en
verval" (in vier drokken 4000 exemplaoren)

Naor anleiding van dat laeste boek mit heur
levensverhael maekte de NCRV een
dokumentaire over heur leven, die op 3 meie
1988 uutzunnen wodde en op 27 jannewaori
1990 nog es herhaeld wodde. Een uutzending hielendal in et Stellingwarfs, zonder
ondertiteling!
Sund de oprichting van de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte was Lamkje
Hof-de Boer een aktief Schrieversronte-lid:
ze miste nooit op een bi'jienkomst of een
aktiviteit en ze was kontaktpersoon van de
Woordeboekgroep Berkoop, die elf jaor
laank maondeliks bi'j heur thuus bi'jmekaander kwam. Ze zat in de Warkgroep van de
Stellingwarver Dag en dr wodde nooit
vergees een beroep op heur daon.
In 1970 kreeg ze uut hanen van burgemeester dr. T. H. Oosterwijk de zulveren
medaille opspeld in de Orde van Oranje
Nassau veur heur aktieve rolle in et
verieningsleven van Berkoop. Ze warkte o.e.
mit an et schrieven van een drietal revues in
Berkoop: de CA V-revue van 1950 en de
Sport Vereent revues van 1955 en 1980
saemen mit Imkje Jansen-van der Weide.
De revue "En nu Kukeleku" van de Bond van
Plattelaandsvrouwjuden schreefze in 1970
alliend. Oat Lamkje ok improviseren kon,
bleek wel in 1953 doe ze in drie weken tied
een revue-achtig pergramme in mekeer
"flaansde". Oat wodde doe uutvoerd deur de
Gibama's en ze haelden daor een protte
geld mit op veur de waetersnoodslachtoffers. Veerder schreef ze riegelmaotig heur
Stellingwarver bi'jdregen veur et tiedschrift
De Ovend, et dörpsblad De Dreijer, de
Liwwadder Kraante en alderdeegst het ze
een jaor laank ien keer in de veertien
daegen een column schreven en veurlezen
veur Omroep Frieslaand in ofwisseling mit
Johan Veenstra. AOW betekende veur heur
Altied Onder Weg. En dat altied onderweg
gong dan mit heur Oaffien, dat heur overal
hennebrocht. Ze geneut van al die aktiviteiten, daor as ze dan ok weer enthousiast over
vertellen kon.
Deur heur schrieverije en heur optredens,
mar ok deur heur wark veur de Plattelands39

vrouwen, ze zat 6 jaor in et ofdielingsbestuur
en ok 6 jaor in et provinciaole bestuur, vul ze
Ok buten de perveensie op. Zo warkte ze mit
an radiopergrammes, et T.V.-pergramme
"Duizendschoon" en in 1977 an et T.V.
pergramme "Nederlands EIftal' o.I.v. Koos
Postema. Hoogtepunt was vanzels de film
over heur leven.
Op een winterse zundagmorgen, 17 feberwaori 1991, raekte ze onverwaachs weg,
naodat ze donderdags nog mit een bus vol
mit fleurige Stellingwarvers de promosie van
dr. Henk Bloemhoff an de Universiteit van
Grunningen mitmaekt hadde.
Rem melt de Weger
In januari 1969 hield Remmelt de Weger er
mee op. Daarvoor had hij meer dan zestig
jaar in de wagenmakerij gewerkt. Eerst nog
bij zijn vader die het bedrijf hier in 1888
gevestigd had en vanaf 1923 als eigen baas.
Vaste knechten waren eerst Jan Veenstra
en later Jan Zwier. Je kon daar nog een
boom tot planken laten zagen en van alles
laten maken, als het maar van hout was.
Een paar aardige anekdotes: Toen Anne
Wind eens tijdens een boelgoed op een
houten kruiwagen bood en at tot acht gulden
gevorderd was, flu isterde De Weger hem toe
dat hij maar beter op kon houden met
bieden. Voor twaalfenhalve gulden kon hij bij
hem een nieuwe laten maken. Wind hield
direct op met bieden en heeft later bij de
Weger een nieuwe kruiwagen aangeschaft.
Een tweede anekdote geeft vooral zijn
vakmanschap weer. Toen iemand eens op
hoge poten bij De Weger kwam omdat zijn
nieuwe kruiwagen uiteen dreigde te vallen,
zette De Weger zijn bril op het puntje van
zijn neus, keek de klager even op en neer
aan en sprak toen de onvergetelijke
woorden: "Wat heb ie daon mien joongien?"
Het bleek dat de beste man de kruiwagen in
de olie had gezet, waardoor de spijkers, die
een beetje moeten vastroesten, waren los
gegaan. Hoe het verhaal is afgelopen is
helaas niet bekend. In ieder geval was
Remmelt de Weger een op en top vakman
die vooral op latere Ieeftijd zelfs Iandelijke
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bekendheid kreeg. Toen ik eens bij de
Slegte in Maastricht kwam, stapte ik
helemaal aan het eind van de winkel recht
op een boek afwat ging over "Het wagenmakersbedrijf in Friesland" geschreven door
H.G. Fokkens in 1962, Het was voor mij een
totale verrassing, dat ik daarin een artikel
vond van Remmelt de Weger over het
wagenmaken.
In ieder geval had Remmelt de Weger geen
haast met de rekeningen. Slechts één keer
per jaar, in de maanden januari en februari,
bracht hij de rekeningen rond. Dat ging niet
snel, omdat er overal we[ even gepraat en
gedron ken moest worden. Maar misschien
past hier ook wel een bekende uitspraak van
hem bij: "Wat ge doet, doet dat goed."
Op het laatst van zijn carrière heeft hij
samen met de heer Fokkens nog een
complete sjees gemaakt. Zijn laatste
werkstukken waren een paar wielen. Van
hout uiteraard.
Tabe van der Mei
lemand die jarenlang op straat te vinden
was, was Tabe van der Mei. Fietsend of
lopend op zijn klompen naast zijn zware
transsportfiets bracht hij heel wat klanten
hun dagelijks brood. Al was het weer nog zo
slecht, Tabe zorgde er voor dat de mensen
niets te kort kwamen. Als hij een enkele keer
eens een halfje wit of een stukje roggebrood
niet bij zich had, werd dat toch later die dag
keurig netjes bezorgd, zelfs at lag er sneeuw
op de weg of stormde en regende het. Als je
dan tegen Tabe zei: "Woj' niet kletsnat?" dan
zei hij attijd: "Och, een betien doffig" (in lichte
mate nat geworden door de regen). Verder
was een bekende uitspraak van hem: "As et
regent hoeft et niet te dauwen."
Bij het afscheid van Tabe in 1963 stond het
volgende gedicht van Lamkje Hof-de Boer in
het septembernummer van de Dreijer (et
Stellingwarfs is nog spontaan Stellingwarfs,
dus nog niet anpast an de Bergveldspelling):

Jaorin - Jaor uut
Bij me/tied, zommer, haast en winter,
Bij regen wiend en zunneschien,
Op alle daegen in de weke
Dan konnen MY him schoren zien
Mit fiets en kurf en. as 't slim glad was
Hij gong dr deur. Gien jasse an
Zo sjouwde hi/jaorin -jaoruut
Mit baole - roggebrood - beschuut
Hii brocht ze nog veur achttien cen ten
Een hiele baole of riegele wegg'
Een stoete en dan sorns mit krenten
Dan was d'r wat bezunders zeg!
H/I klaegde nooit dat 't weer zo rn/n was
En 'k wete niet hoe as /e 't had:
As 't regende was ie een bet/en doffig
Naor 't scheen wodde hij daorvan niet nat
Zo sjouwde hij jaor/n -jaor uut
Mit baole - roggebrood - beschuut
Zo hot Jo drioonveertigjaoren
Oons van oons dae gel/ks brood veurz/en.
En dit wi'k hier now graeg verklaoren:
"PlichtsgetrouwP" veur elkenien'
Langs smalle patties, modderreden
Eon aende daele hier en daor
Mar hii was a/tied wel tevreden
"f Kon minder, " zee hij dan, "niet waor?"
Zo sjouwde h/I jaor in -jaor uut
Mit baole - roggebrood - beschuut.
Zeg Tabe, 'k willow hier graeg zeggen,
Al week: ie holen daor niet van,
Now le 't biele glen dan daele leggen,
Winsch 'kjow et alderbeste man!
En op jow veerdre levensweg
Jow daeg/iks brood - wat zunnesch/en
WatA,O,W, - en veerderzeg
Hoop 'k, da' we low nog vaeke zien!
Mar zonder baole - roggebrood beschuut!
Wjj weten, da's veurgoed now uut!
Rangen en standen
"De arbeider was, volgens Jan Koopman,
"vroeger niet zo in tel. Bij vergaderingen e.d.
zat hij vaak achterin de zaal en ging als
eerste weer naar huis, want ze hadden niks
te makken!" (Dit Iaatste woord staat niet in
hot Stellingwarfs woordeboek, maar
betekent dat hij niets in to brengen had. Ook

geen geld.) Het zegt jets over hoe er tegen
de arbeiders word aangekeken, maar ook
hoe de arbeiders zichzelf zagen. Het was
Siebe Oosterhof in 1954, als nieuwkomer,
opgevallen dat "... de dokter, dominee en
meester gegroet werden".
Jappe Lussing beschreef het in een
interview dat ik in 1993 in opdracht van de
bank met haar had zo: "Dr was hier nogal
wat staandsverschil. We hadden hier de
dörpswinteraovens en daor mos ik allienig
henne omdat Jan (hear man), in de orgenisaosie zat. De zael was doe hiel dudelik
verdield in groepen. De dokter en de
netaoris zatten dr in een groepien, de
schoelejuffers vormden een groepien en dan
haj' een groep van do dikke boeren. Ok de
renteniers zatten appat en aachteran zat Jan
Boezeroen. Et was eon hiel strak petroon.
Zo kwam ik es naost een schoelejuffer te
zitten die mi dudelik maekte dat ik daor
einliks niet zitten moch. In de karke was et
percies zo. Die mit de meerste centen
konnen de beste plakkies uutzuken omdat
do plaetsen in de karke vroeger verhuurd
wodden en Jan mit de pette kon dan op 'e
plaank& zitten."
Gijs Vrind denkt dat de rangen en standen in
1955 al beduidend minder aanwezig zijn dan
voor de oorlog. Juist door die oorlog waren
de mensen meer op elkaar aangewezen,
waardoor dat wat verdween. Maar Harm
Rooks heeft die rangen en standen nog wel
degelijk gevoeld. "Vroeger mos ie de dokter
en de dominee altied groeten en op eon
uutvoering gong eon arbeider niet naost een
boer zitten. Bij de middenstaanders speu Ide
dat niet. Die mossen et van iederiene
hebben en de klaant was keuning."
Door Hennie Lussing werd met een groep
dames gesproken over hot leven van
alledag. Het thema rangen en standen kwam
daarbij ook ter sprake. Haar versiag is apart
opgenomen onder het hoofdstuk "Leven van
alle dag". Wat opvalt is dat or veel overeenkomsten zitten tussen haar verhaal en
bovenstaande aantekeningen. De conclusie
moot dan ook wel zijn dater in 1955 in
Oldeberkoop nog duidelijk sprake is van een
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geiaagde samenleving, waarbij een ieder
zich schikte in zijn of haar rol. Gelukkig
hebben de jaren zestig de aanzet gegeven
tot een minder hiêrarchjsche structuur. De
verbetering van de ieefomstandigheden en
de mobiliteit zullen daar op van invloed zijn
geweest. Hoe het proces in Oldeberkoop
precies verlopen is, is niet te achterhalen,
maar het "verdwijnen" van bepaalde
vooraanstaande personen uit de samenleving is ook heel duidelijk een oorzaak. Toen
zij ook nog werden vervangen door mensen
die de knop radicaal omzetten, werd het
proces alleen maar versneld. Op dit moment
kent Oldeberkoop in ieder geval geen
duidelijk aanwijsbare elite meer.
Oost (bord Oosterwoldseweg)
Meensken die naor rust var/an gen
Willen wij h/er graeg ontvangen
En veerder kuj' lezen op een bod
Watjow h/er al zo beuden wodt

5 KERK
De kerk is in Oldeberkoop altijd meer
geweest dan een plaats waar men alleen
preken hield. Al vrij snel werd deze ook
gebruikt voor concerten e.d. De kerk is voor
zowel de gelovige als de niet-gelovige een
symbool voor Berkoop. Was het voor de
verwoesting van de toren in 1585 letterlijk en
geestelijk een toevluchtsoord, na die
verwoesting bleef alleen dat Iaatste
overeind. Aihoewel de kerkgang voor steeds
minder mensen op zondag een vast punt in
de week werd, bleef toch elke Berkoper op
de een of andere man ier met de kerk
verbonden. ben dan 00k voor de restauratie om een bud rage werd gevraagd, gaf men
met guile hand, want Berkoop zonder haar
kerk zou Berkoop niet zijn. Tegenwoordig zie
je dat de kerk steeds meer een piaats wordt,
waar naast de preken op zondag ook andere
activiteiten plaatsvinden, zoals concerten en
exposities. Het wordt kortom steeds meer
een multifunctioneel gebouw. Een gebouw
met een rijke geschiedenis die ook op het
creatieve vlak mensen heeft gemnspireerd.
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lmkje Jansen-van der Weide en Lamkje Hofde Boer schreven in 1950 de CAV-revue.
Hierin zat dat prachtige lied "Mooie oude
toren". Persoonlijk zie ik nog voor me dat
Klaas Dijk en Romkje van der Weide dit lied
zongen in de jubileumrevue van VVVIPI.
Belang in 1987. Hierbij het tweede couplet
en het refrein:
Ternidden derhu/zen die droorn'rig daarstaan
Daar staje verheven en sterk
Dc eeuwen die gingen, die ziet men je aan
Jij oude en waardige kerk
Een boiwerk in dagen van oor/og en stnjd
Gewond door 't v/jan de/'jk vuur
Maar steeds weer herrezen na en/ge tijd
Verkondigje daaglijks wear 't uur
Mooie oude toren zingje lied
Wat ook gebeure, vergeten kan 'kje niet
Eeuwen-oude toren zingje lied
Wij vergeten jou niet
Je hebt er zovelen zien kornen en gaan
Doch in ons hart blfje steeds bovenaan
Mooie oude toren zingje lied
Wij vergeten je niet, B/rn-barn, b/rn-barn,
b/rn-barn.
"Hoe God nog even bleef in Oldeberkoop",
schrijft Willem P. Boerop met can knipoog
naar Geert Mak in zijn bijdrage voor dit bock.
"Want Oldeberkoop heeft natuurlijk wel wat
weg van Jorwerd. En als God al niet ons
dorp verliet, waren het wel de gelovigen die
hem niet meer verstonden. We geloven het
wel en we redden het 00k wel zonder de
kerk, zo was toch in toenemende mate het
algemeen gevoel in de loop van de halve
eeuw wear we nu op terugkijken." Het
onderstaande geeft vooral zijn visie weer op
het kerkelijk leven in Oldeberkoop.
Teru g bi i k
Na de Tweede Wereldoorlog ging kerkehjk
Nederland vol enthousiasme de toekomst
tegemoet met nieuwe kansen en een nieuw
elan. Er kwam in 1951 een nieuwe bijbelvertaling die toen de NBG vertaling werd
genoemd, near de beginletters van het

Nederlands Bijbel Genootschap en een
groot deel van de bevolking rekende zich te
behoren tot een van de vele protestantse
kerkgenootschappen of was Rooms
Katholiek. De gemeentelijke burgerlijke
stand registreerde het kerklidmaatschap met
een tweeletterafkorting en de plaatselijke
kerkelijke gemeenten konden zo hun
ledenadministratie bij verhuizingen eenvoudig bijwerken.
Maar de tijden veranderden en de mensen
daarmee ook. Het voert te ver om daar
uitvoerig nader op in te gaan maar voor
zover we de laatste halve eeuw bewust
hebben meegemaakt, herinneren we ons
deze ontwikkelingen ongetwijfeld of we
ervaren ze wellicht nog dagelijks. Het
behoeft geen betoog dat ook het kerkelijk
even sterk werd beInvloed door deze
tijdg eest.
De teruggang in het kerkbezoek die
daarmee gepaard ging, was voor predikanten en kerkenraden een voortdurende zorg,
niet in de laatste plaats omdat de inkomsten
voor de jaartijkse exploitatierekening van de
plaatselijke kerkelijke gemeenten daalden
als gevoig van de afname van het aantal
meelevende kerkieden. Maar ook voor de
kerk en de kerkelijke activiteiten was steeds
minder belangstelling. Vanuit een meer
optimistische kijk op dit afnemend kerkelijk
meeleven wordt wet betoogd dat de
overgeblevenen nu veel bewuster met hun
getoof en levensovertuiging omgaan. Minder
in aantal maar meer in gewicht". Daarom:
niet tellen maar wegen.
In Oldeberkoop
Vanuit deze algemene beschouwing witlen
we nu wat nader kijken naar de kerkelijke
historie van de laatste vijftig jaren in
Oldeberkoop. Omdat de kerkelijk gemeente
bestond, en nog bestaat, uit de beide
Berkoop-dorpen, wordt in kerkelijke kring
steeds gesproken over de hervormde
gemeente Olde- en Nijeberkoop, of sedert 1
mei 2004 de protestantse gemeente te Oldeen Nijeberkoop.
Het begin van de kerkelijke historie van de

laatste vijftig jaren wordt besproken door dr.
J. J. Spahr van der Hoek in het boek
"Oldeberkoop", uitgegeven in 1972 (Fryske
Academie nr. 411). Wij pakken de draad op
in 1958.
Na het vertrek van de in het dorp gewaardeerde ds. Van der Linde (1950- 1958),
begint een relatief lange periode van dertien
jaar onder kerkelijke leiding van ds. Krikke
(1958- 1971). Deze plaatste een onmiskenbaar stempel op de kerkelijke gemeente en
markeerde daarmee het begin van de
achterliggende vijftig jaren doordat de
tijdgeest en de predikant hier heftig met
elkaar in botsing kwamen.
Ook Oldeberkoop ontkwam niet aan
verwereldlijking en afnemend kerkbezoek en
alte inspanningen van Os. Krikke hebben dat
proces niet kunnen remmen. Integendeel,
het lijkt erop dat juist zijn overactieve
optreden tegenover de ontrouwe lidmaten"
veel onheil heeft gesticht. Uit de verslagen
van de kerkenraadsvergaderingen komt de
afkalving van het kerkelijk meeleven als een
onafwendbare ontwikkeling naar voren. De
aantallen kandidaten voor de jaarlijkse
aanneming en belijdenis nemen door de
jaren heen steeds verder af van een kleine
tien naar vrijwel nut. Met regetmaat maken
de versiagen melding van het opzeggen van
het lidmaatschap. Daarmee in samenhang is
het ook steeds moeilijker voldoende
kerkenraadsleden te vinden. Komen er in de
vijftiger jaren nog voorstellen uit de gemeente voor keuze uit tweetallen, naarmate
de tijd voortschrijdt, moeten er vacatures
onvervuld blijven. Oat leidt er tenslotte toe
dat aan het eind van de periode Krikke het
college van kerkvoogden voor een aanzienlijk deel moet worden aangevuld vanuit de
classis. Samen met de plaatselijke kerkvoogd omvat het college van gedelegeerden
dan totaal vijf leden tegenover de vier leden
tellende kerkenraad bestaande uit de
predikant, de ouderlingen en de diakenen.
De gedetegeerden overstemmen dan ook af
en toe de kerkenraad, zeer tot ontevredenheid van voorzitter Krikke, die tenslotte
medio 1971 vertrekt naar Leeuwarden.

De Evangelisatie
Als een "vleugel" van de hervormde
gemeente kent Oldeberkoop sedert 1937 de
hervormde Evangelisatie. Dit meer behoudende deel van de gemeente leefde in een
bijzondere symbiose met de reguliere
(vrijzinnige), hervormde gemeente. Aanneming en belijdenis vonden pleats in overleg
met de kerkenraad en ook het avond meal
werd in de "grote" kerk gevierd. De kerkelijke
belasting van de leden van de Evangelisatie
ging voor de heift near de hervormde
kerkvoogdij en voor de helft near de eigen
kring. Men kwam bijeen als "het kleine
kerkje" in "het zaaltje', een klein gebouw in
het Molenlaantje dat tot 1989 nog dienst
deed als consistorie en daarna werd
verkocht aan de stichting Dorpsarchief.
Veel kerkleden die zich in de vrijzinnige
gemeente niet thuis voelden, hebben can de
Evangelisatie dierbare herinneringen en
overleefden zo de woelige kerkelijke
periodes op enige afstand van de hervormde
gemeente. Zij, dan wel hun kinderen,
vormen nog steeds een belangrijk en trouw
deel van de huidige protestantse gemeente.
Eeri nieuwe start
Bij zijn vertrek liet ds. Krikke de inmiddels
aanzienlijk geslonken kerkelijke gemeente in
verwarring achter. Het interieur van het
kerkgebouw werd fraai gerestaureerd, maar
de door ds. Krikke beoogde restauratie van
het kerkelijk medeleven kan zonder meer
een mislukking genoemd worden. Zijn
aenpak, hoe effectief ook waar het ging om
materiële zaken, was pastoraal desastreus.
Medio 1971 was er nauwelijks meer
structuur over in de hervormde gemeente.
Door de classis werd ds. P.J. de Ridder
aangesteld als consulent en deze bewogen
predikant heeft op inspirerende wijze de
herbouw aangevat. Na jaren van verkilling
waren de als "wezen achtergelaten"
gemeenteleden zeer ontvankelijk voor de
warmte die van De Ridder uitging en men
was bijna onvoorwaardelijk bereid verschillen van inzicht te overwinnen. Daartoe
uitgenodigd waren enkele voortrekkers van

beide gezindten snel te bewegen zitting te
nemen in een door de consulent in het leven
geroepen "commissie van goede diensten"
om daarin vervolgens met voortvarendheid
can het werk te gaan. De tijd bleek rijp om
semen met de Evangelisatie als één
kerkelijke gemeente verder te gaan. Er
kwam een nieuwe kerkenraad en de
verslagen ademen een geheel andere sfeer
dan in de achterliggende kille periode het
geval was. En als men het onderling af en
toe niet geheel eens kon worden, schreefde
notulist: "De meningen bleven op een zeer
prettige wijze verdeeld." Tekenend is dat de
vergaderingen, in tegenstelling tot de
achterliggende periode, met bijbellezing en
gebed werden begonnen en besloten. Er
rust dan ook meer zegen op het werk en na
drie jaar kon ds. De Ridder zijn consulentschap met een gevoel van tevredenheid
neerleggen toen in 1974 ds. Bouwers als
nieuwe predikant zijn intrede deed.
Deze vestigde zich in de door enthousiaste
vrijwilligers opgeknapte pastorie can de
Willinge Prinsstraat.
Frieslands End
Inmiddels was ds. De Ridder er tijdens zijn
consulentschap in geslaagd ook een al wet
langer gekoesterde wens van de Provinciale
Kerkvergadering gestalte te geven door het
oprichten van een hervormde streekgemeente in Ooststellingwerf. Na een zorgvuldige voorbereiding werkten vanaf augustus
1973 de kerkelijke gemeenten van de
dorpen Makkinga, Elsloo, Boyl en Olde- en
Nijeberkoop samen als streekgemeente
Frieslands End. In deze samenwerkingsvorm behielden de plaatselijke gemeenten
hun zelfstandigheid, terwijl verschillende
financiële zaken gezamenlijk werden
geregeld. Voor Olde- en Nijeberkoop
betekende de nieuwe organisatievorm in de
praktijk van het kerkenwerk aanvankelijk niet
veel meer dan afstemming van preekbeurten
en het voldoen aan de afgesproken
financiële verplichtingen. Wekelijks waren er
in de streekgemeente twee zondagse
kerkdiensten, waarvan één in Oldeberkoop

en afwisselend één in de drie andere
dorpen. Hoewel dat financieel naar rato oak
sterker drukte op de gemeente Olde- en
Nijeberkoop, lag hierin van meet af aan een
kiem voor onvrede. Daar kwam bij dat
wanneer een van de periodiek belegde
gezamenlijke streekdiensten plaats vond in
één van de andere dorpen, onze dorpsgenoten het vaak lieten afweten. Bovendien was
het voor hen moeilijk te accepteren dat op
die zondag de eigen kerk in Oldeberkoop
geslaten bleef.
Ondanks de vlotte start bleef Frieslands End
voor hervormd Olde- en Nijeberkoop toch
een 'end' weg en de zorg voor de eigen
gemeente stand voorap. Af en toe werd zelfs
losmaking uit de streekgemeente overwogen, maar het verstandshuwelijk overleefde
steeds deze rimpels in de vaornamelijk op
financiële gronden gebaseerde samenwerking. Geheel anders werd dittoen in 1998
een kerkardelijk conflict tat grate spanning
leidde tussen de beide pastares van de
streekgemeente. Daarmee werden de
voorbereidingen voor het te vieren 25 jarig
jubileum abrupt afgebraken en in 1999
kwam het inderdaad tat lasmaking van Oldeen Nijeberkoop uit de streekgemeente.
Zondagsschool
In de loop van die jaren zochten oak de twee
zondagsschalen van de hervormde gemeente en de Evangelisatie toenadering tot
elkaar, maar dit leidde tach pas in 1987 tot
één zondagsschool met een wat afstandelijke band tat de hervarmde kerk. In tegenstelling tot de randstad, waar meestal sprake
is van zagenaemde kindernevendiensten,
kent Oldeberkoop tat op de huidige dag nag
steeds de traditionele zondagsschaol,
bedaeld voor kinderen van zowel binnen- als
buitenkerkelijke gezinnen (zie de Dreijer van
juni 1982).
Dominees komen en gaan
Heeft Os. Krikke destijds dertien jaar
achtereen in deze gemeente gestaan (1958
- 1971), de daaropvalgendejaren zagen we
een groat aantal predikantswisselingen. Van

1971- l974 was dat ds. DeRidder, die
opgevalgd werd door ds. Bouwers. Deze
verliet Oldeberkoop in 1978 en de nieuwe
predikant voor de streekgemeente Frieslands End, ds. Hendriks, vestigde zich begin
1979 in de pastarie van Bayl. De pastorie in
Oldeberkoop werd verkacht en het gebouw
van de Evangelisatie werd consistarie.
Vanaf 1980 was ds. Van Pel uit Appelscha
"bijstand in het pastaraat" voor Olde- en
Nijeberkoop tat hi] media 1982 werd
opgevolgd door een vrauwelijk predikant, ds.
Poelstra-Gunster, voor een halve werktijd.
Zij betrak de pas gebouwde nieuwe pastarie
aan de Singel.
Os. Hendriks verliet de streekgemeente in
1984 en toen vervolgens oak ds. Poelstra in
1986 haar ambt neerlegde, had de streekgemeente geen predikant meer. Pas in 1987
werd met het beroepen van ds. Bijlefeld in
de vacature vaarzien. Deze algemeen
gewaardeerde predikant bleef buiten de
streekgemeente wonen, maar zijn inzet
compenseerde bij de kerkgangers van
Oldeberkoop voor een deel het gemis aan
een dominee in het eigen dorp. Men berustte
in deze antwikkeling en oak de nieuwe
pastarie wordt verkocht.
Oak zijn apvolgers, ds. Perdok, die zeer kort
na zijn bevestiging in 1993 aan een ernstige
ziekte overleed, en ds. Dijkstra die in 1995
werd beroepen, vestigden zich buiten
Oldeberkoop, in Oosterwolde. Inmiddels had
de streekgemeente Frieslands End in 1989
mevrouw Hartholt-van Oijk (Wietske), als
pastaraal medewerker in dienst genamen.
Zij heeft met veel inzet de streekgemeente
gediend en zargde in de anrustige tijden van
predikantswisselingen en vacatures voor de
pastoraal zo broodnadige continulteit.
Tegeli]k lag in de zelfstandigheid die zij
daarbij antwikkelde de kiem voor het conflict
met de in 1998 beroepen ds. Van der Veen
dat in 1999 leidt tat lasmaking van Olde- en
Nijeberkoop uit de streekgemeente.
Ds. Van der Veen, vanaf zijn beroeping al
waanachtig in Oldeberkoop, werd vervolgens bevestigd als predikant in de nu
zelfstandige hervormde gemeente Olde- en

Nijeberkoop van waaruit hij in 2003 met
emeritaat vertrok. Zijn opvolger is
ds. Brugman-Kuipers, die tevens werkzaam
is als geestelijk verzorger in het verpleeghuis
Anna Schotanus in Heerenveen. Zij woont
buiten het dorp, in De Knipe, en voorlopig zal
Oldeberkoop het dus weer moeten doen
zonder een in het dorp wonende predikant.
Zal dat ooit nog anders worden...
Kerkbalans en SMRA
In de afgelopen 50 jaar is ook de manier
waarop van de kerkieden hun financië!e
bijdrage werd gevraagd fundamenteel
gewijzigd. In de loop van de beschreven
periode ging de Nederlandse Hervormde
Kerk over van de verplichte kerkelijke
belasting naar een volledig vrijwillige
jaarlijkse bijdrage naar draagkracht. De
kerkverlating tijdens het predikantschap van
ds. Krikke is voor een aanzienlijk deel het
gevo!g van de manier waarop deze toentertijd omging met gemeenteleden die niet
alleen minder trouw waren in de zondagse
kerkgang maar daarbij ook talmden met de
betaling van hun hoofdelijk omslag. Hoewel
de sfeer in de gemeente na het vertrek van
ds. Krikke aanzienlijk beter werd, bleef er
weerstand bestaan tegen de verplichte
hoofdelijk omslag. Veel later clan in het
westen van het land stapt de kerkvoogdij
pas in 1985 over naar het systeem van
vrijwillige bijdragen via de jaarlijkse actie
Kerkbalans. Hiermee kwam een einde aan
het inmiddels zeer omstreden systeem van
kerkelijke belasting op basis van door de
belastingdienst verstrekte inkomensgegevens.
Omdat gedurende de achterliggende jaren
de registratie van de kerkleden in het slop
was geraakt, kost het een extra inspanning
om met medewerking van de bevolkingsadministratie het ledenbestand volledig op orde
te brengen. Ook de persoonlijke benadering
van de leden die bij de actie kerkbalans
gebruike!ijk was, vergde extra inzet van de
kerkenraadsleden en hun medewerkers,
maar de opbrengsten overtroffen de
verwachtingen. Als men tenslotte in 1986
AI

ook meedoet met het landelijk interkerkelijk
centrale mechanisch registratiesysteem
SMRA is het gedateerde handwerk ook in
Oldeberkoop geschiedenis geworden.
De begraafplaatsen
Door de jaren heen zijn de begraafplaatsen
een bron van zorg en aandacht voor de
kerkvoogdij en die zorgen beperkten zich
niet tot het regelmatig effenen van het pad
naar de begraafplaats in Nijeberkoop. Er zijn
structurele tekorten op de exploitatierekefling en de verantwoorde!ijkheid voor
administratie en onderhoud drukt zwaar op
de kerkvoogdij van de kleiner wordende
kerkelijke gemeente. Het wordt steeds
moeilijker om met een krimpende organisatie van vrijwilligers die een kerkenraad tenslotte is, te voldoen aan de overheidseisen
en de verwachtirigen van de dorpsgenoten.
Restauraties
Zoals gezegd had ds. Krikke meer succes
met de restauratie van de kerk dan met de
opbouw van de kerkelijke gemeente. Na de
grotendeels uitwendige restauratie in 1926
waren in 1964 het interieur en de toren aan
de beurt. Z!chtbaar zijn daarbij de veranderingen aan de toreningang en de ramen,
maar het meest in het oog lopend was de
gedaanteverwisseling die het interleur heeft
ondergaan. Voor een uitgebreid overzicht
van alle veranderingen zij verwezen naar de
extra uitgaven van het dorpsblad in december 1964.
Dergelijke grondige restauraties zijn in de
toekomst niet te verwachten, aangezien het
subsidiebeleid van de overheid zich flu richt
op planmatig onderhoud. Daartoe heeft de
kerkenraad inmidde!s in overleg met de
bevoegde instanties een meerjaren
onderhoudsplan vastgesteld.
Ook het orgel kent een bewogen geschiedenis. Na een ingrijpende restauratie door Van
Dam in 1919 kreeg het zijn Van Gruisen
pijpwerk en het Scheuer front. Na kleine
ingrepen bij de kerkrestauratie in 1964
waarbij de mechanische windkast werd

geplaatst en een kostbare reparatie in 1980
was het orgel als gevoig van een te haag
afgestelde luchtverwarming na enkele jaren
onbruikbaar geworden. Bij een grondige
restauratie in 1987 is het orgel vakkundig
hersteld en thans geldt het als één van de
meest interessante en welluidende kleinere
kerkorgels uit de omgeving.
De verwarming werd aangepast en bij een
enkele jaren geleden uitgevoerde vernieuwing is gekozen voor een "orgelvriendelijk'
gecombineerd systeem van lucht- en
stralingswarmte.
Tenslotte mag ook de restauratie van de
klokkenstoel in Nijeberkoop in 1999 niet
onvermeld blijven.
Bezittingen
De Nederlandse Hervorrnde Kerk heeft in
het wat verdere verleden een grate rol
gespeeld in het leven van onze voorouders.
Zo oak in Oldeberkoop. De meer draagkrachtigen onder hen deden niet zelden
aanzienlijke erfiatingen aan de kerk in de
vorm van landerijen, al dan niet met
opstallen. Dankzij hun nalatenschap kan de
kerkelijke gemeente hier tot flu toe in stand
blijven, de vereiste zorg besteden aan
restauratie en onderhoud van de monumentale kerk, en diaconale projecten steunen.
De pacht op de landerijen was met enige
aandacht wel te innen aihoewel de herverkaveling heel wat oneigenlijk kerkenwerk met
zich meebracht. Maar voor de veeleisende
rol van huisbaas was de kerk als vrijwilligers
organisatie minder goed toegerust. Vandaar
dat in de loop der jaren alle opstallen werden
verkocht, zodat thans alleen nog enkele
minder aandacht vragende landerijen in
bezit zijn. (Bezittingen van de kerk waren
o.a.: de boerderijen van Tjeerd Nijboer en
Sietse Nijboer, de boerderij van Pantera en
men had nog wat losse kavels, o.a. achter
de ijsbaan in Nijeberkoop.) Met de opbrengsten uit verkoop is veel van de restauratiekosten betaald en de renteopbrengsten van
de overgebleven bezittingen vormen tot nu
toe een onmisbare bron van inkomsten op

de jaarlijkse exploitatierekening. Want hoe
vrijgevig de kleine schare van meelevende
kerkleden bij de jaarlijkse actie Kerkbalans
ook is, zonder de opbrengsten uit de
schenkingen van onze voorouders zou de
kerkelijke gemeente nu niet kunnen bestaan
en de grote restauraties in 1926 en 1964 van
de monumentale dorpskerk waren zonder
hun erfenis niet magelijk geweest. Gelet op
het afnem end aantal meelevende kerkieden
enerzijds en de jaarlijkse kosten voor
uitvoering van het onlangs opgestelde tienjarig onderhoudsschema anderzijds. is dit
een kwetsbare situatie, niet alleen voor de
kerkelijke gemeente maar voor heel het dorp.
Bijna 900 jaar geleden werd de eerste steen
gelegd van deze toen aan Bonifatius gewijde
kerk. Na de protestantse kerkfusie in 2004 is
deze naam in ere hersteld am aan te geven
dat het niet langer gaat om een Hervarmde
kerk, maar een open kerk voor allen die zich
in deze kerkelijke gemeente thuis voelen, De
Bonifatiuskerk als hot hart van Oldeberkoop.
Klopt dat? Ja, nôg wel!
Het Lokaaltje

Het kb/ne kerkje (het lokaaltje) in het Mo/enIaantje. In 2004 verbouwd tot woonhujs,

Ook wel bekend als "Hot kleine kerkje".
Zie hiervoor de bijdrage van de heer Boerop
onder het hoofdje "Evangelisatie".
Van vrouw Bijstra ontving ik nog het
volgende. De eerste steen voor het kleine
kerkje werd gelegd door ds. Engolsma. De
voorgangers waren evangelisten uit de
omgeving, de organist was Jeen Mulder. Hot
schoonmaken werd gedaan door de dames
van de vrouwenveroniging. Ook was er een
koster voor de kachel en de tuin. Do kachel
kon soms erg roken en het water voor de
thee ed. werd op de kachel gekookt. Buiten
was een regenbak en een wc. In 1984 werd
het pand verkocht aan de Stichting Dorpsarchief en in 2004 werd het verbouwd tot
woonhujs.

6 LANDBOUW EN LANDBOUWORGANISATIES
Oldeberkoop is onlosmakelijk met de
landbouw verbonden. Oat geldt niet alleen
voor de CAV en de zuivelfabrjek maar ook
voor de landbouwschool en de Iandbouwhuishoudschool Zelfs de bank is in eerste
instantie opgezet om de boeren do mogelijkhoid te geven daar geld te lenen.
Oat do landbouw grote verandering heeft
ondergaan heb ik persoonlijk mogen
ervaren. In mijn jeugd was 1k veel te vinden
op het land van Van Elp en bij H.J. Veenhouwer. Werd er bij Van Elp in de jaren vijftig
nog met paard en wagen gewerkt en kwam
het hooi nog los op de wagen, bij Veenhouwer had men al trekkers en ook al snel een
hooipers. Liggend op een schommelende
wagen vol met heerlijk geurend los hooi zijn
herinneringen die ik zo bij mijzelf op kan
roepen. Bij Veenhouwer schommelde do
wagen 00k wel, maar dan zatje bovenop de
pakjes en dat was toch anders. Helemaal
zonder gevaar was dat overigens niet, want
een paar keer heb ik daar moo gemaakt dat
de wagen door een wat al te diepe kuil reed
en een gedeelte van de lading verloor. Ook
ik lag toen beneden. Het vervelende was dat
je daarna al die pakjes weer met do handen
omhoog mocht gooien om alles weer op de
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wagen to krijgen. Maar ondanks do zwaarte
van het work waren het als kind fantastisohe
bolevenissen die ik niet graag had willen
missen. Ja zelfs toen 1k al op de kweekschool zat, do latere Pedagogische Academb, was ik rogelmatig bij do familie
Veenhouwer te vinden. In ieder geval één
winter lang hob ik elke vrijdagmiddag, na
afloop van do lessen, do grup leog gomaakt.
Een uur lang even "beerligen" (bealigje
zeggen do Friezen), dan lag do grup er weer
helemaal beg on schoon bij. 1k vond dat
toen hartstikke leuk work en hot was voor mij
bovendion een prachtige manier om hot
hoofd weer even "Ieog" te maken. En praat
mij niet over stankovorlast. Zelfs do duurste
parfum van Coco Chanel kon in die tijd niet
tippen aan do geur van een oudorwetse
"dongbulte". Heerlijk,
Bartus Hof heeft onderstaande bijdragen
over do landbouw en do CAV voor hot
grootste gedeelte ingevuld. Daarin wordt dus
met "1k" Bartus Hof bedoeld.
Algemeen
Hot was gezollig, gemoedelijk, met zeer
lange worktijden, woinig informatie en weinig
contacton naar buiten. Zo herinner 1k mij de
landbouw in Oldeberkoop ongeveer 50 jaar
geloden. Hot waren gemengde bed rijven
met veel weiland maar toch 00k akkerbouw
met o.a. rogge, aardappelen en voederbieten en hier en daar 00k wat haver en tarwe.
In de herfst had je nog knollen voor do
koeien die je in do winter moest plukken en
waarje Stoenkoude handen van kreeg.
Bovendien smaakte do melk or naar en zo
verdwonen dan ook snel. Oaarnaast haddon
veel boeren nog varkons, kippon on
paarden.
Do verkavoling en ontwatering waren matig,
hoowel Oldeberkoop nog veel betor af was
dan de omgeving door hot bezit van vole
grotero boerderijen van de familie Willinge
Puns. Die mochten niet opgodoeld worden.
Er werd veel vorgadord, al moot wel gezegd
worden dat eon klein groopje do zaken
voorboreidde on do ideeën uitworkto,
Meester Bosjo van do Landbouwschool was

er heel vaak bij en de boeren maakten hem
bijna overal secretaris van. Op de officiële
vergaderingen werden de voorstellen van
het groepje dan meestal snel aangenomen.
Oldeberkopers waren volgzaam en hielden
zeker niet van ruzie. Mensen met andere
ideeën werden gewoon genegeerd. Na
afloop werd er dan gezellig en langdurig
nagepraat en geborreld in het café van
Appie Tjalma,
Epke Willinge Prins, die in 1949 overleed,
had door het bezit van zoveel boerderijen
een enorme greep op het boerenleven hier.
Zijn mening bepaalde vaak de besluitvorming. Zijn zoon Albert bleef ook in Oldeberkoop, maar die liet heel veel aan anderen
over. Erg was dat niet, want daardoor
kregen anderen een kans om nieuwe wegen
in te slaan.

de goede kant op.
De veefokkerij kwam goed van de grond.
Eerst werden stieren van bekende en goede
fokkers van de klei gezamenlijk aangekocht.
1k herinner mij de stier Nico Jan, gefokt door
de zeer beroemde Jan Wassenaar in
Jelsum. Hij werd bekroond met een 1A prijs
in Leeuwarden. De Zuid-Afrikanen kochten
hem toen voor de toen enorme som van
dertigduizend harde guldens. De eigenaren,
waaronder mijn vader, bedronken de koop
zeer uitgebreid. De hoofdpijn was de
volgende ochtend nog niet over toen de
postbode het bericht bracht dat het sperm a
was afgekeurd. Toen kregen hele families
hoofdpijn. lets later werd ook in Oldeberkoop
de K.I. opgericht. Daar speelden de
Oldeberkoper boeren een flinke rol in. Al
voor de oorlog had veearts
Sieberiga geëxperimenteerd
met K. I. en dat was toen
landelijk een primeur. De
boeren hier waren er dus
redelijk mee vertrouwd.

Veranderingen
De grote veranderingen
kwamen op gang in de
jaren vijftig en zestig.
De plaatselijke afdeling
van de Friese MaatEen heel belangrijke stoot
schappij van Landkreeg de landbouw door het
bouw, maar ook de
steeds hogere kunstmest- en
zuivelfabriek en de
krachtvoerverbruik. De CAV
CAV waren heel vaak
speelde hierbij een belangde motor van de
rijke rol. Was vroeger de
vooruitgang. De Friese
zandgrond zo arm dat de
Mij van die jaren pleitte
koeien er ook armoedig
voor hogere melkprijuitzagen en niet zoveel melk
zen. Dat had toen nog
gaven, dat veranderde sterk
wel zin, want de
door het steeds stijgende
Nederlandse minister
verbruik van kunstmest en
van landbouw stelde
krachtvoer. Hierdoor bracht
Busser, bij de weg. Let op net brie fje
die nog vast. De markt
het land meer op en gaven
had nog weinig invloed onder het deksel. Heel tang werd ZO ook de koeien steeds meer melk.
het geld bezorgd. Foto ult de jaren zestig.
en het was later
Op de grote fokveedagen zag
wennen toen dat wel
je dan ook steeds meer
het geval was.Toch hadden de boerenbezandkoeien' tussen de groten van de klei.
stuurders en hun adviseurs ook wel door (ze
Zo werden ook onze boeren welvarender en
werden steeds beter geschoold), dat steeds
zelfbewuster.
hogere prijzen niet wenselijk en mogelijk
Ook degenen die wel in de landbouw bleven,
waren. Je moest zien datje voor lagere
boerden vooruit door een betere scholing en
kosten een beter product maakte. Hoewel
meer specialisatie. De rogge, aardappelen
Oldeberkoop niet voorop liep, ging dat hier ook
en bieten verdwenen. Later kwam de
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snilmals, maar die was uitsluitend voor de
melkkoeien. Nog maar enkelen hadden
varkens, kippen of paarden om er wat mee
te verdienen. Alles moest efficiënter en de
boeren kregen het steeds drukker om de at
maar hogere prod uctie te verwerken. Er
verschenen ligboxenStallefl die meer koeien
konden herbergen en waardoor ook de
koeien gemakkeliiker gemotken en gevoerd
konden worden. Ook kwam er behoefte aan
ruilverkaveling om het land gemakkeliiker en
goedkoper te kunnen bewerken. De Friese
MaatschaPPij was voor deze ontwikkeling de
broedplaatS. Ook het beleid van het
waterschaP kwam daar ter sprake, omdat je
hogere en betere prod ucties kunt bereiken
met een betere waterbeheersing. De
boerenarbeiderS en knechten waren bijna
allemaal verdwenen en de boerenhulP werd
opgericht om de boeren bij ziekte of vakantie
(flog niet zo vaak), te kunnen vervangen.
OldeberkoOp werd te klein om het hier
allemaal alleen te kunnen doen en zo werd
er op deze terreinen steeds meer samengewerkt. Er was minder tijd voor gezelligheid.
De boeren die vroeger een nogal gesloten
gemeenschaP vormden, gingen ook steeds
meer met and eren om. Zo werden boeren
steeds algemener. Hun vrouwen (ook beter
geschoold) hadden geen zin om altijd in huis
te blijven en kregen werk buiten de boerderij
00k daarvan leerden de jonge boeren om
verder te kijken dan hun eigen erf.

Egbert Heida in net land aan het melken.
(Foto uit de jaren zestig.)

Het principe: Hoe meer koeien, hoe meer
arbeiderS, was over toen de melkmachine
kwam. Het aantal koeien per man voor het
melken steeg enorm. Nu kan het tienvoudige
wet word en bereikt en het einde is nog niet
in zicht nu de robot zijn intrede heeft gedaan.
ArbeiderS en knechten verdwenen uit de
landbouW en de boeren werden wat
eenzaam bij het vele werk. In OldeberkOop
werd het moderniseringSProces nog
versneld door de komst van boeren van
elders, die door stadsuitbreiding werden
verdreven. Ze kwamen met een goed
gevulde beurs en hadden ruimte om te
investeren. Het aantat echte Old eberkoper
boeren werd daardoor snel minder. TrouMinder arbeid door mechanisatie
wens ook de contacten met nieuwe burgerHet begon simpel. Er kwamen trekkers in
bewonerS werkten positief in het verandeplaats van paarden. 1k herinner mij dat vier
ringsproCeS.
boeren, waaronder mijn vader, zo rond 1947
De buitenwereld kreeg dus steeds meer
een trekker kochten. Dat ze geen ruzie
invloed op de landbouw. De beslissingen
kregen was achteraf een groot wonder
vielen steeds minder in Oldeberkoop. Eerst
Goede afsprakefl en wederzijdS vertrouwen
werd zeer veel in Den Haag geregeld door
maakte dat mogelijk, maar na enkele jaren
de regering, maar ook die invloed taande
kochten ze toch maar elk een trekker en
omdat Brussel het overnam. Die besluiten
verdwenen de paarden. Toen kwam de
waren niet altijd vriendelijk voor de boeren.
melkmachine. Oat gaf een omwenteling.
De bureaucratie sloeg toe en de ambtelijke
Voor die tijd moestje goed kunnen melken
taal werd lang niet altijd begrepen. De
om zeven koeien in het uur te doen. "En dan
boeren voelden zich bedreigd en kwamen in
gaven ze heel wat minder dan de huidige
verzet tegen de 'natuurmaffia' die hen wilde
koeien,' volgens Jan Koopman.

beletten het bedrijf aan de moderne tijden
aan te passen. Die aanpassingen waren
echter wel nodig omdat door de globalisering
de opbrengstprijzen daalden en productiebeperking het nog moeilijker maakte de
kostprijs te verlagen. De boeren trokken
daardoor ook weer meer op elkaar aan.
Studieclubs met een open inbreng van
cijfers en problemen deden niet alleen de
resultaten verbeteren, maar ze maakten 00k
duidelijk dat er wat moest gebeuren. Lekker
"uitkankeren" onder elkaar lucht op en dat
kan op zijn tijd heel aangenaam zijn, maar
het helpt niet echt.
Familie Willinge Prins
De familie Willinge Prins heeft door haar
vele bezittingen, ze bezaten meer dan 800
hectare en meerdere boerderijen, een
duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkeling
van de landbouw. Deze familie beheerde
niet alleen, maar nam 00k voor de landbouw
belangrijke initiatieven. Zo stond zij aan de
wieg van de Zuivelfabriek (1896), de CAV
(1902), en de Landbouwschool (1923). Ook
op andere terreinen drukte zij haar stempel
op het dorpsleven. De laatste der Mohikanen, zoals hij zichzelf graag noemde, was
Albert Jan Roelof Willinge Prins. Velen
kennen hem echter als meneer Prins. In
1955 woonde hij nog op Vredewoud, maar
vanaf 1962 op Magnolia aan de Heerenveenseweg. Hij had er geen moeite mee dat
aan een eeuwenlang familiebezit een einde
kwam. "Pantha Rei" (Alles Stroomt), is een
term uit de Vrijmetselarij die hij dan 00k
graag gebruikte. Langzaam werden zijn
bezittingen minder. Dat hij daarbij oog had
voor de belangen van het dorp mag blijken
uit het feit dat hij het land waarop nu de
ijsbaan ligt aan het dorp verkocht, maar 00k
bijvoorbeeld de hertenkamp. Ook kennen we
het Willinge Prins Sportfonds en kon VVV/Pl.
Belang in 1990 voor zegge en schrijve één
gulden het Sterrebos van hem "kopen". Op
10 februari 1991 is hij op 83jarige leeftijd in
Wolvega overieden, waarmee een tijdperk
werd afgesloten.

Land bouworganisaties
Dat er in de landbouw meer omgaat dan het
melken van de koeien en het telen van
aardappelen, blijkt wel uit onderstaande
bijdragen. Om eerlijk te zeggen had ik vóór
het schrijven van dit boek, van de Coöperatieve Vereniging tot het Conserveren van
Ruwvoeders G.A. nog nooit gehoord. En
toch heeft de vereniging hier bestaan en
hebben mensen zich er voor ingezet. Al was
het geen succes, het hood bij de geschiedenis van ons dorp en het staat dus in dit boek.
Helaas bestaan ook een aantal andere
verenigingen/bedrijven hier niet meer en is
er daardoor heel wat bedrijvigheid uit het
dorp verdwenen. Maar de herinnering blijft
en het zal mij dan ook niet verwonderen dat
men bij het lezen van onderstaande
bijdragen weer het lawaai van de melkbussen in de oren heeft en de geur van het
veevoer in de neus. En voor hen die dit niet
hebben meegemaakt, raad ik aan die
prachtige CAV-film eens te bekijken die
n.a.v. de opening van de herbouwde CAV in
1956 gemaakt is (zie hoofdstuk 14).
Boere n h ul pveren ig i ng
Van Lammed van der Weide ontving ik een
uitgebreid verslag van de Boerenhulpvereniging. Van 12 mel 1962 tot 22 augustus 1981
was Van der Weide werkzaam voor deze
vereniging:
"In het voorjaar van 1962 werd de Cooperatieve Boerenhulpverenigingsdienst Olde- en
Nijeberkoop opgericht, onder voorzitterschap van H.J. Veenhouwer. Verder zaten
de heren S. de Jong, H. de Goede, H.
Wiegersma en J. Lussing in het bestuur.
Doel van de vereniging was dat de leden bij
ziekte en vakantie en andere voorkomende
werkzaamheden, zoals het melken van de
koeien door de boerenhulp konden worden
geholpen." De vereniging stelde vlot daarna
Lammed van der Weide aan als bedrijfsverzorger. Daarnaast had men de beschikking
over een aantal losse melkers. Eind 1962
telde de vereniging 46 leden. Uit een verslag
blijkt "...dat de bedrijfsverzorger in een
behoefte voorziet. Hij is nog geen dag

zonder werk geweest. Ook de losse melkers
hebben nogal veelvuldig moeten helpen."
Over het geheel was men met de werking
van de Coöperatie tevreden en erkende men
de noodzaak hiervan.
De boeren meldden hun aanvragen voor
hulp bij de werkverdeler J. Lussing. Ziektegevallen werden met voorrang behandeld.
De administrateur was toen R. Koopstra. De
werkzaamheden die Lammert van der
Weide moest verrichten bestonden uit het
schoonmaken van de stallen (nog zonder
hogedrukspuit), het helpen bij het hooien en
verder in de winter bij ziekte helpen bij het
melken. Er was dus in de wintermaanden
niet altijd wat te doen voor de boerenhulp en
dus keek men uit naar ander werk. Zo werd
van de Coöperatieve Zuivelfabriek het
veescheren overgenomen en van veearts
Schuring kreeg de vereniging het uitvoeren
van de bestrijding van de Leverbot. "Dit was
een mooie brok werk, volgens Van der
Weide. Met behulp van een pillenschieter
werden de pillen door de bek naar binnen
gedrukt. In ieder geval was de behandejing
effectief. Ook de CAV maakte een paar
winters gebruik van de boerenhulp. In 1969
ging men een fusie aan met de boerenhuipverenigingen uit Makkinga en EIsIoo.
Hierdoor werden de werkverdeler en de
administrateur overbodig. Harm Betten van
de Coöperatieve Werktuigvereniging EIsIoo
nam deze taken over, Deze vereniging
maakte ook regelmatig gebruik van de
boerenhulp. De verdere werkzaamheden
van de boerenhulp waren, naast de al
genoemde, de behandeling van koeien
tegen luis en schurft en het nemen van
monsters van kuil, hooi, mals enz. om de
samenstelling van het voer te kunnen
bepalen en om daarna met een goed
voedingsadvies te komen. In 1972 volgde
nog een fusie met Oosterwolde. De
vereniging maakte toen deel uit van de
Agrarische Arbeidsvereniging Friesland. De
boerenhulpen kregen cursussen in klauwbehandeling, maar ook in timmeren en
metselen. Complete Iigboxenstallen werden
er daarna gebouwd. Ook was er nog een
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opleiding voor R.M.O. chauffeur, waardoor
je op een rijdende melkontvangst mocht
rijden. Een aparte bezigheid was het
vriesbranden. De nummerijzers werden in
vloeibare stikstof gelegd, waardoor ze
werden afgekoeld tot min 90 graden. Door
een andere structuur maakte na 1976 ook
de gemeentelijke plantsoenendienst in
Weststellingwerf gebruik van de bedrijfsverzorgers. Het nam volgens Van der Weide de
vorm aan van een uitzendbureau. Een
hartaanval maakte een plotseling einde aan
zijn loopbaan als boerenhulp. Door de
schaalvergroting is er weinig Oldeberkoops
meer aan. De organisatie is nu vooral
bekend als de Agrarische Bedrijfsverzorging
Friesland. Uit een artikel in de Leeuwarder
Courant in 2002 blijkt dat er wekelijks zon
750 werknemers worden uitgezonden.
Behalve voor boeren werkt de organisatie
ook voor hoveniers. bouwbedrijven,
gem eenten en waterschappen.
CAV
Een stukje geschiedenis. De CAV begon bij
de zuivelfabriek. Op het terrein werd een
houten loods geplaatst dat diende als
pakhuis en kantoor. De boeren hadden rond
1900 nog bijna geen krachtvoer of kunstmest nodig.
Met het veranderen van de landbouw
veranderde en groeide ook de CAy. De ouddirecteur Chris van Rosmalen (van 1905 tot
1950) was een sterke persoonlijkheid met
veel overtuigingskracht. Hij maakte de CAV
sterk en in omvang groter, tot zelfs voorbij
Wolvega. Steeds meer schepen voeren naar
Oldeberkoop. Op het hoogtepunt van de
CAV werkten erruim 100 mensen. Er
werden zelfs woningen gebouwd voor het
personeel. De fabriek werd steeds weer
aangepast. Oldeberkoop was heel sterk in
het maken van veekoeken. Toen de vraag
zakte, omdat koekjes te duur waren in
vergelijking met brokjes, werd er ook voor
andere coöperaties geproduceerd.
Zoon Piet volgde hem op in 1950 en het
bleef goed gaan tot in 1954 de fabriek
helemaal afbrandde. De vraag kwam toen:

maakten. Of dat waar was weet ik niet
helemaal, maar er zat wat in.
Het gevolg was wel dat er flinke verliezen
werden geleden. De werktuigen slikten de
winst van het krachtvoer grotendeels op en
de gebruikelijke nabetaling kwam in het
geding. Daardoor werd het voortbestaan
moeilijker, maar ook speelde een rol dat de
grotere schepen, die veel goedkoper konden
vervoeren, niet meer in Oldeberkoop konden
komen. Voordat het te laat werd moest er
dus warden gepraat met anderen. Oat
gebeurde en in 1963 kwam er een grate
fusie in Friesland tot stand. De CAV ging
samen met OAF Leeuwarden, de Noardkant,
Na 1955.
oak in Leeuwarden, Jubbega en Birdaard.
Na de herbouw bleef de felle concurrentie
Dit werd de nieuwe OAF. 'De vereniging
met de OAF in de omgeving van Wolvega.
draait in al haar bezigheden door als
Oldeberkoop wilde ook meer dan alleen
voorheen, terwijl het in de bedoeling ligt, dat
krachtvoer en kunstmeSt. 00k de werktuide productie van veevoeders in Oldebergenafdeling en een winkel werden opgezet.
koop nag wordt opgevoerd. We hapen
Een drietal particuliere smederijen werd
derhalve dat het aantal werknemerS eerder
overgeflOmen waaronder die van Appe Krol
zal toe- dan afnemen en dit kan voar u allen
in Oldeberkoop zelf. Hij werd ook de
een zeer geruststellende mededeling zijn",
aanvoerder van de nieuwe afdeling Werktuivolgens een mededeling in de Dreijer van
gen.Toch werd dat geen succes. Werktuigen
augustus 1963. De bestuursledefl Luit de
pasten niet zo bij de coöperaties. ledere
Boer en Sietse Nijboer kwamen in het
boer wilde zelf onderhandelen en deed dat
nieuwe CAF-bestuur en Gerrit Marks werd
liever met de particuliere smeden. In de
oak erelid van de nieuwe club. Bartus Hof
wan deigangen werd vaak verteld dat deze
kwam wat later bij de OAF. Hij herinnert zich
smeden overdag werkten, s avonds
dat deze twee bestuursledefl krachtig
verkochten en in kerktijd de rekening
meespeelden: Luit de Boer, de felle
verdediger van Oldeberkoop (hij was
oak nag wethouder), en Sietse
Nijbaer als de bemiddelaar als het al
te fel werd. Ploeg was taen in
Oldeberkoop de baas. Hij had de
wind er aardig ander. Zo had hij taen
al een rookverbad ander diensttijd
met medewerking van de plaatselijke
OndernemingSraad. Van Ploeg is
bekend datje hem vaor de kaffie niet
moest bellen. Er was dan niks goed.
Later op de dag was hij heel wat
milder en iedereen hield daar toen
rekening mee, want Oldeberkoop
betekende toch wel wat bij de OAF.
De CAVnog in vol bedrijf. Foto uitdejarefl zestig
Toch ging het in ecanamisch opzicht
in Oldeberkoop steeds slechter.

herbouw of fusie met de grote OAF in
Leeuwarden, die pretendeerde heel
Friesland te bewerken. Bij herbouw zou je
ook in Wolvega bij het spoor kunnen
herbouwen.
Naar goed Nederlands gebruik kwam er een
commissie van grate kopstukken uit de
landelijke coöperatieve wereld, waaronder
de directeur van het Centraal Bureau, de
centrale inkoaporganisatie van de plaatselijke coöperaties. De commissie adviseerde:
herbouwen, want fusie zou het cooperatieve
krachtenveld van die dagen te veel verstoren.
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Aanvoer en verwerking maakten de kostprijs
daar te hoog om nog te kunnen concurreren.
De OAF-organ isatie probeerde de zaak daar
draaiende te houden door er allerlei kleine
prod ucten te laten maken. Eerst werd de
mineralen/vitaminenmengerjj van Bolsward
overgebracht naar Oldeberkoop. Oat liep
weer af toen er in Utrecht een grote centrale
mengerij werd gebouwd die veel goedkoper
kon prod uceren. Gemengd graan was 00k
een mogelijkheid maar dat was lang niet
voldoende. Het idee werd zelfs geboren om
een commerciële konijnenfokkerij te starten.
Goedkope konijnen uit China maakten daar
een eind aan. Paardenvoer, 00k voor
anderen, werd wel een redelijk succes maar
de hoeveelheden waren toch te klein.
Kortom, het werd een blok aan het been en
toen de OAF zelf aan bod kwam voor een
fusie in het noorden, om samen tot ACM te
komen. werd Oldeberkoop gesloten en
verkocht. Nu is er een hele grote coöperatie
in Noordoost- en West-Nederland ontstaan
onder de naam Agrifirm.
Een man die maar liefst 38 jaar in ploegendienst op de CAV en later OAF gewerkt
heeft, is Siebe Oosterhof. Vijftig jaar geleden
kwam hij bij de CAV in dienst. Eerst werkten
ze in groepjes van zon zeven personen,
later werden dat er door de mechanisatie
steeds minder. Onder Van der Vlugt is de
fabriek al geautomatiseer Van de oorspronkelijke ploeg bleef daardoor weinig
over. Toen de OAF werd gesloten, is Siebe
nog een poos met een busje op en neer
gereden naar Leeuwarden.
Dat er in vijftig jaar wel wat verandert, blijkt
wel uit de volgende advertentie van de CAV
Oldeberkoop in de Dreijer van november
1962; "Bij de overgang van de herfst naar de
winter BRUINKOOLBRIKETTEN UNION, uit
grote voorraad. Enz.'
Coöperatieve Vereniging tot het
Conserveren van Ruwvoeder G.A.
Deze vereniging is op 17 april 1951
opgericht. Een dertigtal boeren uit Olde- en
Nijeberkoop was hier lid van, Het doel van
de vereniging was: de bevordering van de
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stoffelijke belangen der leden door voor
gemeenschappelijke rekening ten behoeve
van de bed rijven der leden ruwvoeder te
conserveren. Hierbij moet gedacht worden
aan het inkuilen van veevoer. De balans van
de vereniging is tot 31 december 1955
bijgehouden, Wat opvalt is dat er in dat jaar
maar liefst 40% op de machines werd
afgeschreven. In de laatst opgemaakte
notulen van 11 februari 1957 wordt duidelijk
waarom: "Nu de tweede motor stuk gevroren
is, kan men ook zo niet, bij weigering van de
eerste, de machine weer draaiklaar hebben."
Voorgesteld wordt om twee balansen te
presenteren één met 50% afschrijving en
één met 100% afschrijving. Verder lezen we
nog: "Over het algemeen is men de mening
toegedaan, dat de vereniging zo gauw
mogelijk geliquideerd moet worden." Het is
duidelijk deze vereniging was geen succes.
Friese Maatschappij van Lancibouw
In 1980 werd het vijftig jarig bestaan gevierd
van de zelfstandige afdeling Oldeberkoop
van de Friese Mij en in 1992 het 140 jarig
bestaan. Het kan verkeren. Men was toen
samengegaan met Makkinga en Elsloo. Nu
beslaat de vereniging weer heel Ooststellingwerf. Uit een prachtig gedicht dat in 1992
bij het 140jarig bestaan werd geschreven,
citeer ik het volgende, dat betrekking heeft
op de laatste veertig jaar. Aangetekend moet
wel worden dat het een persoonlijke
interpretatie is.

Goede en slechtejaren wisselden elkaaraf
Maar gelukkig hadden we in Leeuwarden een goede staf
Jonge boeren werden weinig meer afgeleid
En werd het in de huishouding te duur voor de meld
In de 60 en 70jaren konden boeren naar de sanering gaan
En kiopten de overblijvers steeds vaker bij hun bank aan
In 1953 werd Meindert Bergsma a/s secretaris benoemd
En werd hij in 1980 na 27jaar erg geroemd
De Lintjesregen van de koningin kwam in Okoop ook erg vaak voor
Jacobus Nijho/t - Luit de Boer - Jan Bartus Hof - Meindert Bergsma, ja da's een heel koor
Winter '79 met heel veel sneeuw gaf vele boeren een deceptie
September '80 ons 50 jaar bestaan met een keuring modeshow en een receptie
Ons erelid Gerrit Marks overleed 00k dat jaar
Ook dat gebeurt, want bij leven hoort dood, ook al klinkt dat raar
1981 en '82 met He/no in de uitwisse/ing
Sam en praten en kijken is waarom het ging
In het grote waterschap ging Veenhouwer verdwUnen
En kon den Eise en Oebele hun Iicht laten schijnen
00k werd er een reisboerengroep opgericht
We gin gen en gaan overal kijken en krgen zodoende niouw inzicht
/nzicht in 't fokken en het doen en laten op de boerder,j
Drinken bij de boerin vaak koffie en met een bloemetje is zij dan blU
'86 Na een kort ziekbed was ook Meindert Bergsma niet meer
Maar z'n krantenknipse/s op de plakborden ademen nog zijn sfeer
Jan Hesselink doet in 0/deberkoop z'n intrede
Maar goed 00k, want hij is een man met een goede rede
HU praat over hinde,'wetten - eco/ogische rich tlUnen - natuurbeleidsp/annen - Vinex en het
Romproject
Ja bij gemeenten en overheid kennen ze hem, want hij is goed gebekt
Ook bij Frico - Domo Fries/and hebben ze hem leren kennen
Ja heus er komt nog veel meer, want hij is niet te temmen
Zo dit was dus 140 jaar Friese MU in Oldeberkoop
In het samengaan met Makkinga/EIsIoo zitten we nu in een nieuwe kringloop
Ook de Friese Mi] Leeuwarden heeft weer lef
Want samen met de IJsse/meerpo/ders heten we nu L.M.F.
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De Goede Verwachting
Bi] de herdenking van het 75 jarig bestaan,
werd een historisch verslag gegeven. Hieruit
het volgende citaat: 'Op 1 juni 1896 werd de
"hand krachtfabriek" in werking gesteld, waar
toen 1 miljoen kg. melk met een vetgehalte
van 2.94% werd verwerkt. Op 1 juni 1971
bedroeg dit bijna 13 miljoen kg. melk met
een vetpercentage van 4%. In 1946 werd de
toenmalige directeur Bianksma opgevolgd

morgens eerst naar de boer ging en dan pas
aan het werk ging in de fabriek. Wat hem
opviel was dat de koeien vroeger namen
hadden en later nummers. Jan Liest woonde
met zijn gezin en nog drie andere gezinnen
in de jaren vijftig in Lunia. Oat gebouw was
toen in bezit van de zuivelfabriek. Na
ongeveer tien jaar werd Lunia verkocht i.v.m.
de hoge onkosten. Aardig is nog om te
vermelden dat het ketelhuis van de fabriek in
Liest zijn tijd gestookt werd
met kolen en later met olie.
Dat gaf nogal wat rook- en
roetoverlast. Hierdoor werd
er op maandag nauwelijks of
helemaal niet gestookt, i.v.m.
de wekelijkse wasdag. In de
jaren zestig kreeg de
zuivelfabriek nog een
bussenspoelmachine, maar
op 1 mei 1976 werd de
aanvoer van melk gestopt.
De fabriek en directeurswoning werden in 1977
verkocht. Hierna stond de
fabriek vier jaar lang leeg. In
1981 werd het pand gekocht
door K. van der Zwet die er
eerst een Berkoper Markt
vestigde met elke zaterdag
De me/kkar van melkboer Hielkema. met
een
verkoping en later begon
Sjoukje de pony in 1972.
met een markthal. Men kon
door de heer 0. Zwart. Op 17 augustus, na
er schoenen, sieraden, kleding en speel25 jaar dienstverband werd de heer Zwart
goed kopen. Van 1985 tot 1997 werd het
opgevolgd door de heer A. Talsma," (Dreijer
pand gebruikt door Container Technics
van maart 1971.)
waarna het pand werd gekocht door de heer
Jan Liest werkte vanaf 1951 op de zuivelfaBoon die er een tentenverhuurbedrijf in
briek. Hij moest regelmatig op zondag
vestigde.
werken, omdat de melkkoelingsmogelijkheden in die tijd een stuk minder waren. Dat
Gagelvenne
werken gebeurde in ploegendienst. In de
Een groepjonge boeren (niet alleen uit
winter was er niet veel werk door minder
Oldeberkoop), wilde wat meer doen. Zij
aanvoer van melk. Hij moest dan de boer op
hebben het idee datje net als vroeger met
om monsters te nemen. Normaal was dat
de coöperaties, zelf het voortouw moet
het werk van de controleur, maar die zat s
nemen. ZeIf praten met de beleidsmakers en
winters op kantoor om het vetpercentage uit
hen helpen een oplossing te zoeken. Daarbij
te rekenen. Later ging dat door de automatimag je ook aan jezeif denken en proberen
sering een stuk gemakkelijker. Liest was 20
om voor jouw inspanningen aan de verbetejaar monsternemer, wat inhield dat hij 's
ring van het milieu, betaald te krijgen. Het
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basisgedachtengoed laat zich dan ook
omschrijven als: een integrale aanpak van
natuur en milieu ten behoove van een
economisch duurzame en maatschappelijk
verantwoorde manier van ondernemen.
Hierbij is er aandacht voor: bemesting,
gewasbescherming, water, energie, afval,
natuur en Iandschap en diergezondheid.
De "Gagelvenne" is vooral opgericht om
meor begrip te kweken voor de inspanningen en mogelijkhedon van de boeren en
zoals het nu lijkt niet zonder succes. De
groep boeren van de "Gagelvenne" groeit
nog steeds en wat ook erg belangrijk is: zij
zijn weer trots op hun beroep. Bovendien is
het ook leuk om samen iets doen. "Ze
beseffen", schrijft Bartus Hof, de vader van
bestuurslid Tjerk Hof, 'dat de tijd, dat do
domste boer de dikste aardappels had,
voorbij is. Bovendien wil niemand meer de
dikste aardappels kopen. De naam
Gagelvenne is ontleend aan een struik die
vanouds in de streek voortkomt.
Ruilverkaveting
Rond 1965 was er eon ruilverkaveling rond
Oosterwolde gepland. Oldeberkoop mocht
daar niet aan mee doen. Men was bang dat
als de familie Willinge Prins, de grootgrondbezitter, zou tegenstemmen, de hole
ruilverkaveling niet door zou gaan. Ook
Wolvega wilde een ruilverkaveling onder de
naam Midden Tjonger. Uit een gesprek dat
Riek Bergsma met "meneer Prins" had,
bleek dat die er niets op tegen had. In 1974
word or gestemd en werd ook Oldeberkoop
toegelaten tot Midden Tjonger. Door
aankopen bij boeren die er moe ophielden
werden do boerderijen uitgebreid met 'los
land". Dat werd van jaar tot jaar gehuurd van
do Ruilverkavelings Commissie waarin Hans
Lukkes zitting had.
Door de ruilverkaveling werden er diverse
nieuwe boerderijen gebouwd, zoals de
boorderij van Durk Benedictus aan de
Heerenveenseweg, die van De Goede (nu
H. Hesselink), en Pelleboor aan de Meulereed, die daarvoor word verhard, en verder
de boerderijen van Jelle Kraak en Wim

Hartman, respectievelijk aan de Stellingenweg en de Noordwolderweg.
Met de onthulling van eon gedenkteken op
do viersprong in september 1994, gemaakt
van twee platte zwerfstenen die Hans
Lukkes 16 jaar geleden uit do Delleboeren
had gehaald, kwam er eon eind aan 20 jaar
ruilverkaveling in hot gebied Midden
Tjonger. Maar liefst 60 miljoen gulden werd
hierin geInvesteerd.
Varkensfokvereniging
Met do varkensfokkerij ging hot heel good in
Oldeberkoop. Rond 1938 werd er al een
varkensfokvereniging opgericht door o.a.
veearts Siebenga. In 1950 werd de vereniging heropgericht. Er konden toen oak
boeren van buiten Oldeberkoop lid worden.
Er werden in die tijd hole goede boron uit
Denemarken gehaald am onze varkens
beter goschikt te maken voor de Engelse
bacon markt. Die jonge Deense beertjes
werden bij de grens achter in do auto
verstopt am ze hier illegaal te brengen. Dat
moest we!, want de Deense regering had de
export verboden. Zo wilden zeker geen
Nederlandse concurrentie op do Engolse
markt en hun varkens waren daar, met heel
weinig spek, superieur. De boron hadden hot
druk in Oldeberkoop en een beer heeft heel
veel tijd nodig voor zijn arbeid. "Onze beer'
vertelde Bartus Hof. "werkte in het zicht van
do openbare weg en mijn vader kreeg een
boete omdat hot niet zedelijk was als do
mensen dat konden zien," Toch waren in die
tijd do varkens voor voel bedrijven eon flinke
aanvulling op hot inkomen.
lemand die oak actief bij do varkensfokvereniging betrokken was, was do heor
K. Bosje, directeur van do Landbouwschool.
Op do ledenlijst van de heropgerichte
veroniging komt Bosje niet voor, terwijl hij
wel socretaris was. Bij de oprichtingsvergadering zijn afle berenhouders opgeroopen on
eon willekeurig aantal varkensfokkers.
Volgens Hans Lukkes waren or in die tijd wel
10 beronhouderijen. Hot doel was de
vorbotoring van do varkensstand. Oat hot
niet voor elke varkenshoudor gemakkelijk

was het hoofd boven water te houden, blijkt
wel uit het volgende citaat: "Er wordt flog op
gewezen dat het zeer ten nadele van het
dier is, wanneer een zeug jonger dan 7
maanden, met een gewicht van beneden de
100 kg. reeds wordt gedekt. Men meent tel
vergadering, dat het veelal de zwakke
financiële positie van de varkenshouders is,
dat men reeds zo vroeg tot dekking overgaat."
De vereniging heeft het officieel tot 1 juli
1969 volgehouden. Bosje woonde toen al in
Beetsterzwaag, maar mocht volgens de
notulen de vereniging nog officieel ten grave
dragen. Dat het echter al een paarjaar
rommelde, blijkt uit het jaarverslag van
1966/67: "In het eantal leden is geen
verandering gekomen, aithans officieel niet.
Feitelijke verandering is er misschien wel,
maar ons is dat niet bekerid," Vermeldenswaard is nog dat Jacobus Nijholt uit
Oldeberkoop in die tijd inspecteur was van
het Varkensstamboek Friesland.
Dat het varkensfokken ook andere mensen
"werk" bezorgde blijkt wel uit het volgende
verhaal van Gerrit Hof.
Jeu gd i m pressie
Eikels zoeken
Had de hazelnoot voor mij etenswaarde, met
de eikels lag dat even anders. Zij bevatten
eigenlijk het "twee in één" product. Etenswaarde voor de varkens en handelswaarde
voor de zoekers. Die zoekers waren wij, u
had het al begrepen. Tussen de varkens en
ons zat de boer als tussenpersoon. Van hem
waren wij afhankelijk. Noten kun je zoeken
of plukken, eikels daarentegen raap je. De
periode van de eikels volgde bijna naadloos
op die van de hazelnoten. Wij zochten dus
intensief door, maar nu voor de boer. Eén
voorwaarde echter: de boer moest varkens
hebben. Dat was niet zo'n groot probleem,
want de diversiteit aan beesten op de
boerderij was vroeger groot. Koelen, pinken,
kalveren, paarden, varkens, kippen en voor
de kinderen vaak konijnen. Alles liep
eigenlijk toen wel rond op het boerenerf in de

jaren vijftig. Nou was het even de kunst een
boer te vinden die bereid was een redelijke
prijs voor een kilo eikels te betalen. Drie cent
voor een kilootje was redelijk, maar vijf cent
voor diezelfde kilo was natuurlijk beter. Er
was in Oldeberkoop een boer die dus die
stuiver uitbetaalde. Volgens zeggen deed hij
dat om de spaarzin bij de zoekers te
bevorderen. Het aanbod bij deze boer was
groot, maar er waren maar weinig uitverkorenen. Daarvoor was zijn varkensstapet te
klein. Regelmatig mocht ik daar echter een
zak vol eikels leveren. Kassa!
Ook voor deze traditie leende de Berkoper
omgeving zich uitstekend. Heel veel
eikenlanen in de nabijheid van het dorp,
maar ook bijvoorbeeld de in 2002 gevelde
Amerikaanse eiken voor het huis van de
familie Luchtenveld in de Molenhoek hebben
mij heel wet kilootjes eikels opgeleverd.
Daar moest 1k laatst nog even aan denken,
toen ik ze van de takken ontdaan gestrekt in
de berm zag liggen. Eikels hadden voor ons
dus een economische waarde. Was het wat
een eikeljaar, ach dan zochtje in een
seizoen al gauw voor tien a twaalf gulden bij
elkaar. Een jute zak vol met eikels bracht wel
een gulden per zak op, zeker als je een
royale boer trof. Van die twaalf gulden kon je
toen bijvoorbeeld een paar nieuwe voetbalschoenen kopen. Weliswaar niet de duurste,
maar voor een tientje stond je op het merk
Putil met tien proppen. Had je dat extraatje
niet, dan was je soms gedoemd op klompen
te blijven voetballen, zeker als je ouders had
die helemaal niet van die benenbrekerij
hielden.
Het was een kwestie van hard werken in de
tijd van de eikels en er waren vele con currenten. Stond er veel wind in de nacht dan
lag je oflrustig in je bed te woelen. Voor
schooltijd nam je dan de gevolgen al even
op, bij het voetbalveld bijvoorbeeld of in het
Molenbos. Als bijen zocht ik dan near een
goede bron om vervolgens daar na schooltijd met mijn vriend(en) terug te keren. Eikels
hielden ons in zo'fl periode in de ban. De kop
stond dan uiteraard helemaal niet naar leren.
1k pik er nu even één jaar uit. Een jaar

waarin het even niet mee zat. Het zal
pakweg 1952,'53 zijn geweest. Koop en ik
waren op de fiets helemaai in het Nijeberkoopse verzeild geraakt. Gewapend met een
conservenblikje en een jute zak. Het was
een echt eikeljaar. Waarschijnlijk de
voorbode van een strenge winter, maar
zover was het toen nog niet. Achter de
boerderij van De Vries in Nijeberkoop lag
een lange eikenlaan die in de richting van de
Linde liep. De "reed" lag werkelijk bezaaid
met varkensvoer, soms dik in de modder.
Het was herfst! Zo halverwege de middag
was die grote jutezak met wel 25 kilo eikels
bijna vol, toen we bezoek kregen van Bait de
Vries, een opgeschoten Nijeberkoper knaap
en achterneef van Koop. Vriendelijk was hij
niet, uiterst onvriendelijk zelfs. Wat moesten
die Berkoper indringers hier eigenlijk? Na
wat pesterijtjes over en weer werd hij "gek in
de kop" en gooide mijn zak met varkensvoer
in een modderig gedeelte van de reed om
daarna lachend te vertrekken. Als ik daar nt'.i
nog aan denk... Koop en ik natuurlijk woest
over zoveel onrecht. Als wij die Bait toen
toch te pakken hadden kunnen krijgen clan
hadden we hem toch...
Natuurlijk kreeg ik die eikels wel weer in de
zak en uiteindelijk 00k op de bagagedrager
van mijn fiets. Gereed voor transport! Het
noopte tot enige rijkunst, want je zat met
zon vrachtje enigszins in gedraaide houding
op de fiets. Twee jonge heren in blauwe
overall met eike!transport op de klinkerige
Bovenweg op weg naar huis. Koop haakte
halverwege de terugweg als eerste af. Dat
kwam wel goed! 1k moest met de last de
heuvelachtige flanken, noem het maar
ultlopers, van de "Knienebarg nog zien te
overwinnen. Helaas lukte mij dat bij "die
beklimming' in eerste instantie niet. Net voor
de top van het Schuinpad liep mijn blauwe
broekspijp van de overall onverwacht vast
tussen het fietsketting. Zo onverwacht dat
mijn fiets ogenblikkelijk blokkeerde en ik
over het stuur vloog. Met zn drieën kwakten
we tegen het wegdek. De jutezak, de fiets en
een van pijn verkrompen berijder, met om
ons heen allemaal varkensvoer. 1k was nog

net in staat om ze weer bij elkaar te zoeken.
Het was nog voor de stoomfluit dat ik het
ouderlijke huis bereikte. Gelukkig met de
jutezak met inhoud, maar ook met een hele
dikke knie.
flit moet echt met rust genezen," zei dokter
Annema in witte jas de volgende morgen
tegen mij en mama, nadat hij er naar had
gekeken. Verslagen zat ik in zijn spreekkamer. De dokter had geen idee van het vonnis
dat hij over mij velde. Voorlopig even niet
voetballen en eikels zoeken. "Met rust
genezen!' 1k wist wat dat betekende. Mijn
blauwe overall kon voorlopig aan de
kapstok. Het dreunde als een mokerslag
door mijn hoofd. Niemand zou mij vast
begrijpen. Ook weer niet helemaal waar,
want ik merkte toch dat mama zich in mij kon
verplaatsen. Op de stoel! Tot nu toe had ik
slechts drie zakken af kunnen leveren. Len
recordjaar aan eikels, maar voor mij even
niet.
Alles is betrekkelijk, maar op zon moment
sta je daar even niet bij stil. Natuurlijk had
het allemaal nog veel slechter kunnen zijn.
Buitenschoolse kin deropvang bijvoorbeeld.
Stel je nou eens voor dat papa en mama
beiden in het arbeidsproces hadden
gezeten.
Nee, je moet 00k wel eens een beetje geluk
hebben in het leven.
Veranderirigen
Tekenend voor de verandering op de
boerderij is het verslag van Jan Koopman.
Hij kwam in 1957 op de boerderij van Van
Elp (nu Tjerk Hof). Hij begon s morgens om
half vijf met melken en werkte door tot
ongeveer 18.00 uur. Het was volgens Jan
zwaar werk, want er waren toen nog geen
trekkers of machines. (Oat gold overigens
niet voor alle boeren.) 's Winters mochtje
wat korter werken. Er was dan geen
buitenwerk en je had clan's middags wel
eens een paar uur vrij tot melkerstijd. Maar
zomers, in de hooitijd, kon je nooit vrij
krijgen. Jan verdiende toen f 72,-- per week
plus twee liter melk per dag. Hij betaalde
eerst f 2,50 voor de huur van het huis, een
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jaar lateral f 7.50 in de week. AIs Jan de
hele dag op het land werkte, kreeg hij vaak
karnemelk mee, soms verdund met water.
Het werd gekoold door het ommertje in de
sloot te hangen. Het land werd in die tijd al
gemaaid met een maaimachine met een
paard er voor. Voorje daar aan begon moest
je eerst de hoeken met de zeis maaien. Een
boor had toen ongeveer dertig koeien plus
een arbeider en een meid. 's Zomers kwam
er regelmatig extra hulp bij het hooien. Het
ploegen gebeurde vaak nog handgestuurd
met een paard er voor. Oak het kunstmestzaaien was bij Van Elp in die tijd nog
handwerk, waarbij je een emmer of een
kistje op je buik droeg. Later word er vanaf
do wagon gestrooid en nog later werd er een
kunstmeststrooier aangeschaft. Op de
traditionele grupstal stonden de koeien nog
kou rig op een nj. De staarten van do koeien
werden nog regelmatig gewassen en
gevlochten en verder opgewreven, soms
met petroleum, om ze mool glad en zwart te
maken. In hot voorjaar word de stal nog met
de hand schoongemaakt. Nadat hij eerst in
de week gezet was, werd er geboend met
wei (een dunne, zoete vloeistof, die na do
afscheiding van de kaasstof van de melk
overblijft; hier beter bekend onder de naam
uwaaifl) Dat was met de latere introductie
van de hogedrukreiniger snel gebeurd, maar
dan hebben we hot al over eind jaren zestig.
Van Riek Bergsma kreeg ik hot volgende
overzicht.
In 1955 komt de schaalvergroting in do
Iandbouw langzaam op gang. Met 40 koeien
was je in die tijd al een grate boer. Boerderijen met maar zeven koeien waren echter
bepaald goon uitzondering. Veel van die
kleine boeren hadden er een baan bij. O.l.v.
meester Bosje werden er Iandbouwgepreksavonden gehouden. Veel boeren hadden in
de jaren vijftig nog akkerbouw. Bij ons thuis
verbouwdon we graan, aardappels en
bieten. Het graan werd gemalen voor de
koeien en de varkens, do aardappels
werden vaak gestoomd. Dit gebeurdo met
een rijdende installatie, die bij de boeren

langs kwam. Hendrik Spoelstra bediende
deze installatie. Daarna werden de gestoomde aardappels ingekuild als varkensvoer. De voederbieten waren voor do koeien
en de paarden. In die tijd kwam do dorsmachine nog longs. Eerst lag hot graan op
zolder, later in mijten op hot erf. Dat was
minder werk. Do melkmachine deed zo rond
1950 zijn intrede. Er word toen nog veol met
paard en wagon gewerkt. Veel machines
waren nog niet geschikt voor do tractor.
In do jaren zestig kende do land bouw
redelijk goede jaren. Er word gesanoerd en
do kleine boeren die or mee ophielden
kregen van de regering eon maandelijkse
vergoeding. De prijzen voor het grasland
varieerden toen van 6000,-- tot 7000,-gulden per hectare. De kuilhopen verdwonon en de voordroogkuil deed zijn intrede.
Hierdoor vordween voor een groot gedeelte
hot hooien. In deze tijd kwamen ook do
loonbednijven op. 00k do moiden verdwonen
als hulp in do huishouding. Begin jaren
zeventig kwam do ligboxenstal op. Er
werden steeds moor koeien gomolken en do
gebroeders Lukkes speelden in Oldeborkoop eon voortrekkorsrol. Ze kregen al in
1969 eon voerligboxstal, waardo koeien los
in rondliepen en waarbij zo buiten in weer en
wind gevoerd wordon. Velen dachten dat dat
niet kon. Om de melk beter to laton smaken,
moest bet eigenlijk direct vanaf do koe
gokoold worden. Dus kwamen or melkkoeltanks en groto melkauto's. Bij do K.I. doden
de Holsteinstieren hun intrede. Daardoor
kwam erAmenikaans bloed in.
In dejaron tachtig zijn de melkpnijzen slecht
en or word gepraat over quotering. Omdat
Europa het voor het zeggen kreeg, word in
1984 hot melkquotum een feit. Omdat do
boeren bet zagen aankomen, wilde men zo
veel mogelijk melken voordat do quotering
inging. 'Do koeien dreven de stal bijna uit.'
Meindert Bergsma was in die tijd do rust
zelve in bet bestuur van do Friese Mij. Hij
werd hiorvoor beloond met eon Iintje. Carry
Roelofs nam hot secretariaat van hem over.
Wat in deze jaren ook grote impact had, was
hot niet moer mogon uitnijden van most in de

winter en het inbrengen van mest in de
grond. Door deze maatregelen moesten er
grotere mestopslagen bijkomen en injecteurs worden aangeschaft. Ook werd er
weer meer aan akkerbouw gedaan. Overal
verschenen grote percelen met mais, tot
zelfs op de oude hooilanden van do Linde.
Het kan verkeren.
Van 1974 tot 1994 kreeg de gehele ruilverkaveling zn beslag. In doze twintig jaar
werd, mede door die ruilverkaveling, het
aantal boerenbedrijven gehalveerd, maar
word de oppervlakte per bedrijf verdubbeld.
Door een betere ontsluiting en afwatering
van het buitengebied werden door de
ruilverkaveling boerderijen uit de dorpen
"verplaatst". De meeste boeren hebben hun
land nu om de boerderij. Er werden grotere
stallen gebouwd en de bezittingen van
meneer Prins werden eigendom van de
boer. Het ging good met de boeren. De
landprijzen stegen tot 40.000 gulden per
hectare aan het eind van de jaren negentig.
Van Brussel moestje bij het vergroten van
het bodrijfwel rekening houden met de regol
datje maar twee en een halve grootveeeenheden per hectare mocht hebben. Had je
meer dieren per hectare dan moestje een
mestboekhouding bijhouden en teveel
geproduceerde most afvoeren. Wie dus
meer koeien wilde melken, moest dus land
aankopen of most afvoeren. Daarnaast
moest men melkquotumrechten aankopen.
Hierdoor konden de kleinere boeren niet
meer meekomen en haakten af. Ook kreeg
het milieu een steeds grotere rol. Lozen op
de sloten werd verboden en olietanks
moesten onderdak of afgedekt worden. Er
mocht maar een beperkte hoeveelheid
kunstmest gebruiken worden en de koeien
kregen de opvallend gele oormerken in. Tot
1995 mochtje tussen 1 februari en 1
September nog bovengronds mest uitrijden.
Op dit moment worden de boeren één keer
per jaar gecontroleerd op netheid en is er
een soort apk-keuring voor koeien: K.K.M.
(Keten Kwaliteit Melk), genoemd. Een
tegenslag voor do export was de nieuwe
koeienziekte B.S.E., die door de import van

diervoer uit het buitenland was binnengebracht.
De nieuwe eeuw begon voor do landbouw
met minder goede prijzen voor de grond.
Ook do prijs voor melk ging naar beneden.
Er moest op wereldprijsniveau geproduceerd
worden. Veel boeren stopten of gingen
emigreron omdat ze de papieren rompslomp
niet meer aan konden. En het eind is nog
steeds niet in zicht. Tot overmaat van ramp
werd er in 2001 00k nog MKZ geconstateerd, waardoor heel Nederland "op slot zat.
Tot op de dag van vandaag hebben we met
de nasleep van de regelgeving tijdens die
crisis te maken.
Toch staat do Iandbouw niet stil. We kregen
de roterende melkstallen en robots en in het
landschap worden langzamerhand de oude
rivier- en beekdalen weer hersteld. Verder
krijgt do Iandbouw steeds meer te maken
met Europa, do uitbreiding van de Europese
Unie on do wereldwijde iiberalisering. Ook
Oldeberkoop ondervindt daarvan de
gevol gen.
Anekdoto.
Aihoewel sommigo boeren in de winter grate
groepen schapen van anderen op hun land
lieten/laten grazen, heeft niemand het
daarover gehad. In ioder geval is voor de
hobbyboer hot schaap wel altijd "aantrekkolijk" gebleven, ook al zijn de (vlees)prijzen
behoorlijk gekeldord, Oat or soms toch nag
geld moo to vordienen is, beweos Piet ter
Schuur. In do André van Duin-show van
oktober 1995 moest Piet zijn schaap van
achter de coulisson zo snel mogolijk laten
blaton. Met precios 1 secondo troefde hij zijn
directe tegenstander af. Eon derde schaap
hiold zijn bek holomaai dicht. Piet won
hiermee maar Iiofst f 500,--.

7 HET ONDERWIJS
Mijn onderwijscarrière in Oldeberkoop begon
in 1954 in do houten barak, toen de
kleuterschool, achter de huidige Openbare
Basisschool do Tjongoling. Met olkaar heb ik
hier dus acht jaar lang van hot onderwijs in

ons dorp mogen genieten. Dat woord
genieten staat er niet voor niets. 1k kijk met
veel plezier terug op mijn schooljaren en ben
daarin bepaald niet de enige. Het was voor
mij een aparte ervaring toen ik rond 1970 als
jong volwassene weer regelmatig in de oude
kleuterschool kwam. Het was het begin van
de Blughut. Wat mij toen opviel, was dat
alles vreselijk klein was. Ook de schommel,
waarvan het ijzeren frame nog overeind
stond, herinnerde ik mij nog van mijn
kleutertijd. Oat was toen een hoog gevaarte,
waarbij ik eerst op een band moest klim men
voor ik aan de bovenkant kon hangen. In
1970 kon ik er niet eens meer onderdoor
open. Het waren de herinneringen die bij mij
boven kwamen toen ik vorig jaar tijdens
Open Stal juifrouw Jousma tegen kwam,
mijn oud-kleuterschooljuffrouw. Na haar
trouwen is zij met haar man naar de
Noordoostpolder verhuisd en zij heeft daar
haar leven geleefd. loch sprak zij nog met
plezier over haar periode in Oldeberkoop. Zo
heeft ieder van ons zijn of haar herinneringen aan de school en de schooltijd.
Herinneringen die sommigen inspireerden
tot het schrijven van een bud rage voor de
Dreijer na hot jubileum van do school in
2003. Het beeld wat hier uit naar voren komt,
is het beeld van een onbezorgde jeugd. In
ieder geval gold dat ook voor mij en dat is
toch het mooiste watje als kind kan
overkomen.
Nee, in mijn tijd was er nog geen Pouterspeelzaal en 00k heb ik niet op do Landbouwschool of de Huishoudschool gezeten.
1k kan dus niet uit eigen ervaring zeggen hoe
de sfeer daar was. Wel weet ik van mijn oudcollega Gerrit Hof dat hij het in zijn Kweekschooltijd niet aandurfde stage te lopen op
de Landbouwschool, omdat hij 'doodsbenauwd" was voor meester Bosje. Het tekent
meteen de verhoudingen die toen nog in het
onderwijs golden. De directeur of het hoofd
van een school was meer dan alleen maar
directeur of hoofd. Hij was de BAAS. Als
men dan ook nog weet dat één van die
lokalen in de oude Landbouwschool grensde
aan de directeurskamer, slechts gescheiden
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door een paarschuifdeuren, dan moestje
als beginnende leerkracht wel bijzonder
sterk in je schoenen staan om daar niet
zenuwachtig van te worden.
De peuterspeelzaal
In 1975 ontstond er spontaan een speelgroepje, met daarin de kinderen van Tonia
de With, Roelie Hoppener en Martha Dragt.
Bij dit groepje kwamen al snel vijf buurtkinderen. Deze kinderen kwamen om de beurt
twee ochtenden in de week bijeen in één van
de huiskamers. Dit liep goed, al was de
ruimte beperkt. Met hulp van het consultatiebureau werd er informatie ingewonnen bij
het S.K.F., de Stichting Kinderverblijven
Friesland. Hier hebben ze veel steun van
gehad en na nog eon bezoek aan de
peuterspeelzaal in Oosterwojde werd
besloten een eigen peuterspeelzaal op te
richten. 'De dorpsoudsten Jan Lussing en
Rients van Terwisga hebben ons nog op het
hart gedrukt dat een 'dergelijke speelzaal niet
nodig was, maar als we het toch wilden,
moesten we het zeif maar weten, schrijft
Martha Dragt. Overigens heeft Van Terwisga
als notaris daarna gratis de oprichting van
de stichting mogelijk gemaakt. De speelruimte werd via de gemeente gevonden in
de sportkantine. Hier moesten steeds alle
spullen aan de kant, wat een hoop tijd en
energie kostte. Met een transportkar werden
daarna alle kinderspulletjes uit het sportmaterialenhok gehaald, Aan het eind van de
ochtend vond het hele ritueel nog een keer
plaats, maar dan in omgekeerde volgorde.
De toenmalige beheerder Albert Nijholt was
zo aardig om voor een kruiwagen speelzand
te zorgen. Al met al geen ideale omstandigheid en de stichting was dan ook blij dat do
gemeente eigenaar werd van do voormalige
Huishoudschool en men daar terecht kon.
De stoeltjes kreeg men van do gemeente,
maar verder werd alles zelf gemaakt: een
podium met zitkuil, een kussenhoek en zelfs
een ruimte voor eon zandbak. Hot kindertal
was in hot begin erg instabiel en men was
dan ook blij dat men soms met hulp van
kinderen uit de omliggende dorpen op het

minimale aantal van tien terecht kwam.
Later, nadat men de kat uit de boom had
gekeken, kwamen er genoeg uit elgen dorp
Vanaf 1990 zit de peuterspeelzaal in de
Blughut onder de naam 'Berend Botje".

heer Oosterwijk 00k aandacht aan de
problematiek van de taalarmoede, een
probleem dat niet alleen in onze gemeente
bestaat, maar vrijwel overal elders." Hij
hoopte dat "yule kleine strobbegies mit een
gerust hatte an dit nussien toevertrouwd
De kleuterschool
wodden zullen." Een tegelrelief, een
In de bestuursvergadering van lOjanuari
kunstwerk gemaakt door G. Spijker (oud
1949 werd door de Plattelandsvrouwen afd.
Ieerkracht van de lagere school), werd
Oldeberkoop besloten om samen met
onthuld door de heer Lussing. Pietsje
andere verenigingen een kleuterschool op te
Mercuur, de hoofdleidster merkte op dat het
richten. Er werd
Ieerlingental
gestart in het lege
,.
met 32 wat
lokaal van de
aan
de lage
1
Openbare Lagere
kant was.
School. Wat later
Men ging in
werd
ak
die tijd jaaraangekocht in
lijks naar de
Westerbork
Kiekenberg.
Verschjllende vrijEen
verslag
willigers hielpen
daarvan
mee de barak afte
vinden we in
breken en naar
deDreijervan
Oldeberkoop te
augustus
vervoeren. Op
1982: Het
grond afgestaan
weer was
door de kerkvoog- L______
prachtig. De
dij werd deze weer
De groep van juf Martha Dragt rood 2001.
meeste kleren
opgebouwd.
waren al gauw
(Even ten noorden van huidige basisschool.)
uit. Op aanwijzing van de KiekenbergkabouOp 3januari 1951 werd de nieuwe kleuterter gingen de kleuters eerst schatgraven,
school in gebruik geno men. De eerste
maar dat was een moeiljjk karwej. Zelfs juf
leerkrachten waren mej. A. Lukkes en mej.
Aukje en juf Ida wisten niet (meer) waar de
M. Houwer. Tot 1970 was de kleuterschool
schat begraven was. Met vereende krachhierin ondergebracht. De school had tot die
ten, oak de moeders hielpen mee, werd
tijd een stichtingsbestuur, maar men besloot
tens lotte de schat toch gevonden en
vooruitlopend op de veranderjng naar een
opgegeten. Na enkele spelletjes volgde
"openbare school", al op 27 oktober 1967
weer een hoogtepunt van de dag... pickniceen oudercommissie in te stellen. Op
ken. ledereen heeft gesmuld. Toen was het
dezelfde vergadering kwam de volgende
tijd voor de speurtocht, die in groepjes werd
stelling ter discussie: "Het is fout dat bij het
gelopen. Bij de vlaggen in de route moest
Sinterklaasfeest in de kleuterschool ook de
een spelletje warden gedaan en lag een
ouders aanwezig zijn." Op 2 september
traktatie kiaar. En of de kinderen de vlaggen
1970 werd eindelijk door burgemeester
ook konden vinden! Voor de afreis naar de
Oosterwijk de nieuwe school met de naam 't
school kreeg iedereen nog een ijsje en werd
Strobbenussien geopend, op de plaats van
bepakt en bezakt terug gelopen naar de
het huidige tenniscomplex. Tegelijk werd
auto's."
daarmee het stichtingsbestuur opgeheven.
In 1985 werden de kleuterschool en de
In zijn open ingstoespraak besteedde de
Iagere school samengevoegd tot basis-
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school. Hiervoor werd de lagere school
verbouwd en aangepast.
De lagere school (openbare basisschool)
De school heeft altijd een belangrijke plaats
ingenomen in het Berkoper dorpsleven. Het
is onderdeel van het "normale' beeld van
een dorp: een groep huizen met daar
omheen boerderijen en natuurlijk met een
kerk, een kroeg en een school. In een
(schoogebouwtje tegen de kerkmuur, werd
in 1804 begonnen met lesgeven. Vanaf 1849
gaf men les in een school op de plaats van
'de oolde schoele' (Willinge Prinsstraat 11).
Dit heeft tot 1878 geduurd. Vanaf die tijd
wordt er les gegeven op de huidige plaats
van de school. Oat de school uiterlijk veel
veranderingen heeft ondergaan, kan men
goed zien als men het boek Berkoop in
beeld er bij pakt. Het aardige is dat bet
middengedeelte van de huidige school
herinnert aan het eerste schoolgebouw. De
tijden dat de kinderen door de hoge ramen
niet naar buiten konden en niet mochten
kijken zijn gelukkig voorbij. Als schoolkind
was het uitermate frustrerend als je op straat
jets hoorde, maarje niet kon zien wat het
was. In ieder geval was het schuiven met
tafels en stoeltjes in mijn jeugd nog niet aan
de orde. De bankjes stonden stevig in elkaar
geschoven in strakke rijen. De Ieerkracht zat
flog echt achter een Iessenaar en torende
hoog boven de schoolkinderen uit. Je keek
toen niet alleen figuurlijk, maar ook Ietterlijk
tegen de Ieerkracht op. Dat er in vijftig jaar
niet alleen uiterlijk veel veranderd is, maar
ook in het lesgeven, bhjkt wel uit de volgende citaten en bijdragen.
Uit een artikel in de extra editie van de
Dreijer van 1978 bij de viering van het 100
jarig bestaan: 'Na de Tweede Wereldoorlog
waren er veel cursussen. ( ... ) Deze cursussen zijn naderhand stellig een voorbode
geweest van de wezenlijke veranderingen
der Iaatste tien jaren. ( ... ) De leerlingen
werken flu meer op eigen niveau, ook
zelfstandiger. Het documentatiecentrum,
biedt vele mogelijkheden tot ontplooiing en
verrijking van de algemene kennis, waarbij
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vooral het samenlevingsaspect de voile
aandacht krijgt. Sprak men voorheen van
zaakkennis, u herinnert zich de verhalen aan
de hand van wandplaten nog wel, in deze
technische wereld is dit uitgegroeid tot
"wereldoriëntatie". Deze invloed merkt men
in aIIe vakken, die soms in elkaar overgaan.
Oaarnaast vraagt de ontwikkeling van de
creativiteit van de leerlingen de aandacht.
Deze is belangrijk ook voor een goede
vrijetijdsbesteding. De Ieerkracht ontkomt
hier evenmin aan. Was hij voorheen meer de
docent in de vroegere luisterschool, nu is hij
meer de begeleider. Al deze veranderingen
doen de sfeer geen geweld aan. Integendeel.'
Een overzicht
Van Sietske Lukkes-Tuinstra kreeg ik bet
volgende persoonlijke overzicht:
In 1953 ben ik begonnen op school. Er kon
toen namelijk een vierde Ieerkracht aangetrokken worden. Mevrouw Kerkhof-Kleistra
had tijdelijk de functie waargenomen.
Het aantal leerlingen bedroeg toen 140. De
school had vier leslokalen en een vijfde filmen handenarbeidlokaal.
Collegas waren Kerkhof, Van der Wal en bet
hoofd Van Delden.
Er was een babyboom van na de oorlog aan
de orde die gedurende zes jaar door de
school trok.
In bet begin was een van de taken van de
leerkracht: de kachel brandend te houden.
Daar was ik filet erg goed in. Had ik
trouwens ook niet geleerd op de kweekschool. De kachel stond in de hoek en werd
gestookt met turf en cokes. Achter de school
was een turfhok.
Mevrouw Olsman was toen de schoonmaakster van de school en zij maakte ook 's
ochtends de kachel aan. Er was geen gas of
waterleiding in de school. Op bet schoolplein
stond een pomp.
In die tijd had je grote gezinnen, zodatje
lang en intensief met families te maken
kreeg.
In 1961 kwam Gerrit Spijker in de plaats van
Kerkhof, die halverwege de jaren 60
opgevolgd werd door Lammert Wijbenga.

De beginselen van de taal werden bijgebracht met de leesplank met het aap, noot,
mies."
Naast het lesprogramma waren er voor
snelle leerlingen opdrachtkaarten.
Meisjes leerden vanaf de tweede klas (nu
groep vier), handwerken, waarbij het breien
geleerd werd met de brobbellap, daarna een
sjaa ltje.
Soms zaten er 45 leerlingen in een lokaal
met verdee Ide kiassen.
Schoolreisjes bestonden voor de lagere
klassen uit een busreis naar Leek of
Zuidlaren
De hoogste klas had een uitwisseling met
een Amsterdamse school. Het ene jaar
kwamen Amsterdamse kinderen hier een
week logeren, het andere jaar gingen de
kinderen ult Oldeberkoop eon week naar
Amsterdam.
Sint Maarten werd vanuit de school georganiseerd, waarbij alle kinderen van de school
het dorp doortrokken.
1k ben in 1960 gehuwd en het was toen pas
een jaar geleden dat de regeling was
ingevoerd dat vrouwen oak na een huwelijk
in overheidsdienst mochten blijven werken.
Na de komst van Wijnstra werd er koffie
gedronken bij hem aan huis. Daarvoorwerd
er geen koffie gedron ken. De pleinwacht
was toen twee aan twee: Kerkhof/Tuinstr-a
en Van DeldenNan der Wal.
Er was ook een oudercommissie. Die had de
taak geld in te zamelen voor het Sinterklaasfeest en het begeleiden van schoo!reisjes.
Verder verrichtte ze hand- en spandiensten.
Sinterklaas kwam eerst met de auto, later
weer op het paard. Het feest werd gevierd in
het café.
Egbert Feper heeft heel lang deel uitgemaakt van de oudercommissie, omdat er
groat leeffijdsverschil zat tussen zijn oudste
dochter en de jangste."
Jelke Nijboer, vanaf 1981 aan de school
verbonden, heeft de zaken van de laatste
vijftig jaar nog eens op een rijtje gezet.
Daaruit blijkt wel dat de ontwikkelingen in het
onderwijs bepaald niet hebben stil gestaan.

Onderwijs de laatste 50 jaar
Wat een veranderingen de laatste 50 jaar in
het onderwijs! In de vijftigerjaren wist
iedereen welke meesters en juffrouwen op
school werkzaam waren en in welke klas de
werkzaamheden plaatsvonden. Ging er eens
eentje weg dan kwam daar iemand anders
voor terug in een volledige baan. Men bleef
jarenlang aan de school verbonden. Het
hoofd van de school stand volledig voor de
klas, meestal de zesde (nu groep acht), en
deed de administratie na schooltijd.
Teamvergaderingen waren er bijna niet. In
de koffiepauze werden de zaken doorgesproken en besluiten genamen.
Hoe anders is dat nu. Veel sneller wisselingen en bij groei van het aantal leerlingen niet
meer één Ieerkracht voor de hele week. De
werktijdfactor speelt nu een belangrijke rol.
Dit kan variëren van 0,1 tot 1,0, oftewel van
een morgen tat de hele week. Oak de
Arbeids DuurVerkorting (ADV), werd
ingevaerd. Dit had tot gevolg dat er meerdere leerkrachten voor één groep kwamen.
Het begrip duabaan deed zijn intrede. De
ADV maest wel wennen. Taen één van de
onderwijsgevenden op zn ADV-dag in zijn
tuin bezig was, kreeg hij te haren: "Bi'j ziek,
ie heuren toch op schoele te wezen7'
Klassen veranderden in groepen toen de
kleuterschool en lagere school in 1985
samengevoegd werden tot basisschool.
Er werd veel vergaderd en er werd bij elkaar
in de groep gekeken, am zo elkaars
werkwijze te leren kennen. Nu vindt er
wekelijks een teamvergadering plaats.
Het hoofd van de school werd directeur en
was intussen voor één dag ontheven van
zijn lesgevende taken. Hij kon op die dag
dan de administratie doen. De hoofdleidster
werd adjunct-directeur.
Do meeste schoolvakken staan nag op het
activiteitenplan (het lesrooster), maar de
invulling is behoorlijk veranderd.
Generaties leerlingen hebben lezen geleerd
met de "methode Hoogeveen" oftewel met
het "aap, noot, mies". Later kwam daar de
methode "boom, roos, vis" voor in de plaats.
De huidige leerlingen Ieren lezen met behuip

van "De Leessleutel". Maar welke methode
er 00k gebruik wordt, iedereen bert hier
ezen.
Werd vroeger precies gezegd
wat je moest doen, flu moeten
de leerlingen veel meer zaken
zelfuitzoeken. Neem bijvoorbeeld het rekenonderwijs:
voorheen was dat veel rijtjes
maken en de oplossingsmethode werd klassikaal aangebodon. Nu wordt er op een meer
"roalistischer" manier gerekond,
in voor kinderen herkenbare
situaties. Dat laatste geldt 00k
voor het taalonderwijs. Dat richt
zich nu heel sterk op de
- - communicatie.
Ook zijn er zijn in de loop van do

tijd vakken bijgekomon o.a.

Verder werd or nogal eons eon boroop op
ouders gedaan om te rijdon.
Naast do ouderraad is or een modezeggen-

K/aas Brouwer en Else Kramer met de kinderen Anne Kramer,

André 0/ever en Jan Menger ha/en oud papier op voor de school.
Engels, Fries/heemkunde en
wordt er aandacht besteed aan de sociaalschapsraad (mr), gekomen. Deze bestaat uit
emotionele ontwikkeling.
zes leden, waarvan drie worden gekozen uit
En wat te denken van het gebruik van
do ouders en drie uit do loerkrachten.
computers en alles wat daarmee samenEén van do grootste verandoringon is
hangt in het onderwijs. Een ware revolutie.
natuurlijk het niouwo schoolgebouw.
Begonnen word er met óén Commodore-64,
Erwaron al verbouwingon in 1964 en 1971,
nu is er op school een network aangelegd en
maar toon do lagere school en kbouterschool
is er eon spociaal computerlokaal. Ook in do
"hot Strobbenussien" op 1 augustus 1985
lokalen staan computers. Informatie wordt
samen do basissohool gingen vormon,
op internet opgezocht en gebruikt voor
moeston ze ook onder één dak. Eerst werd
werkstukken en spreekbeurten.
gedacht aan een interne verbouwing van do
Alle leerkrachten hebben cursussen gevolgd
lagere school. Dit loverde echter te veel
om meer over hot ict-gebeuren (do compuproblemen op. Do wothouder van onderwijs
ter), te weten te komen. Toch is or eon
nodigdo do hoogste "bouw"ambtenaar van
behoorlijk aantal beerlingen dat "de leerhet ministorie van onderwijs uit om hot
meesters" op dit gebied vorslaat. Gelukkig
gebouw te inspectoron. Mon hoopto
kan do computer hot nog niet overnemen
natuurlijk dat hij hot zou afkeuren.
van do boerkrachten. We[ is hot eon prima
Oat leverde do volgende anekdote op. Do
ondorstouning. Eén van do boerkrachten is
afspraak word gemaakt en or zou vanuit hot
zelfs eon middag vrijgoroosterd om hot hole
Haagse per trein naar hot Noorden geroisd
computorgebeuren to begeleiden.
wordon. In Heorenveen zou eon gemoenteDo ouders hebben in het verbeden altijd
lijke delegatie do ambtenaar van hot station
meegeholpon op school, 0.a. bij hot
halon. Maar al wie or uit de vorschillende
niveaulezen, taalgroepjes, handvaardigheid
treinen stapto, goon ambtenaar. Do
on handwerken. Ook do ouderraad (vroeger
troinroizigors naar hot Noordon voelon hem
do oudercommissie) vorvult een belangrijke
al aan komon. Do bowusto ambtenaar zat in
functie binnen do school. Veel activiteiten
het verkeerde deel van do troin on stond in
konden doorgang vinden dankzij hun hulp.
Assen to wachten op verdor vervoor. Na eon

I

behoorlijke vertraging kon de situatie onder
het genot van een kop koffie en een stuk
echte Berko per koek doorgenomen worden.
Tijdens inspectie van de oude school, werd
met een schroevendraaier menig verrot
kozijn doorboord. Na dit bezoek verdween
de delegatie naar 't Wapen, waar een lekker
diner geserveerd werd. Uitkomst van dit
alles: er mocht een nieuwe school gebouwd
worden.
Eigenlijk mocht er maar een drieklassige
school gebouwd worden, maar gelukkig
werd het toch een vierklassige. Oldeberkoop
viel en valt nu eenmaal niet binnen de
rekenmodellen van het ministerie van
Onderwijs. Het werkelijke aantal leerlingen is
steeds beduidend hoger dan het aantal
volgens de rekenmodellen.
Kortom, er moest vervangende ruimte
gezocht worden, want de oude school moest
worden afgebroken. Op het parkeerterrein
bij de sportvelden werden noodlokalen
geplaatst en in een grote optocht hebben de
leerlingen alles verhuisd. Bij de afbraak van
de oude school deden verhalen de ronde
over mogelijke schatten, die op zolder
moesten liggen. Buren van de school zagen
de slopers met diverse zaken naar huis
gaan...
Bij de officiële opening in 1990 werd ook de
naam van de school onthuld: OBS 'De
Tjongeling'. Hierin zitten de namen Tjonger
en Linde en het woordje "jong. Het gebouw
bleek toen al weer te klein en in 1997 werd
dan 00k snel begonnen met de volgende
uitbreiding. Toch bleek ook deze uitbreiding
niet voldoende om de snelle groei te kunnen
opvangen,want binnen de kortste keren
groeide de school al weer uit haarjasje. In
2002 vond er dan ook al weer een uitbreiding plaats. Bijna een schooljaar lang heeft
de toenmalige groep acht dan les in de
KijkKarst (in de oude landbouwschool).
Op dit moment (2005), is de school al weer
te klein en telt de school meer dan 200
leerlingen. Erzullen (weer) een aantal
ruimtes bijgebouwd moeten worden.
Maar de school bestaat niet alleen uit
verbouwingen en lesgeven. In 1990 werd

namelijk met een grote groep leerlingen deel
genomen aan het Wereld Kinder Festival in
de Meervaart te Amsterdam. Een heel
spektakel. Na veel oefenen werd een stuk
opgevoerd over de verschillende talen die op
onze school gesproken werden. In twee
bussen zijn we daar naar toe geweest.
Voordat de officiële opening van de Bank
Bercoop plaatsvond, kregen de kinderen van
school een rondleiding. De directeur van de
bank kreeg de vraag van één van de
leerlingen waar zijn zwembad nu wel was.
Onbegrip bij de directeur. Later verscheen er
een lach op zijn gezicht, toen de jongen
vertelde dat Dagobert Duck regelmatig een
duik nam in zijn geld.
Uit de extra editie van de Dreijer uit 1978
haalde ik nog de volgende gegevens.
In 1954 waren er 142 leerlingen.
1956: Op 16 november wordt meegedeeld
dat de bomen op het schoolplein zullen
verdwijnen.
1964: De school wordt verbouwd. De
klassen worden verdeeld over cafe De
Roskam (nu Jouke de Jong), de Landbouwschool en de OAF.
1965: De verbouwde school wordt geopend
door wethouder Vondeling.
1966: Men krijgt nieuw meubilair. (1k neem
aan dat de oude schoolbankjes toen zijn
verdwenen K.B.)
1971: Er wordt een nieuwe lerarenkamer
gebouwd plus twee kleedboxen en een
keu kentj e.
1973: Op 29 mei werd juifrouw Van der Wal
koninklijk onderscheiden.
1974: De oliestook werd door gasverwarming vervangen. (De oliestook heeft het dus
niet zo lang volgehouden want volgens mij
had de school in 1962 nog kolen- en turf
gestookte kachels. K.B.)
1976: 111 leerlingen en een jaar later 123.
In 1978 werd het honderdjarig bestaan
gevierd. Een groot feest in de oude OAVloods werd door zo'n 1200 mensen bezocht.
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Bekende Ieerkrachten
Meester Van Delden
In 1928 werd meester Van Delden aangesteld als hoofd der school. Hij zal dat 34 jaar
lang blijven. Over meester Van Delden is
opvallend weinig geschreven. Juifrouw Van
der Wal wist mij te vertellen dat hij als leider,

ben een gezin door de moeder in de steek
werd gelaten, ontfermde van Delden zich
een beetje over de kinderen. Meester Van
Delden gold in ieder geval in de jaren vijftig
als eon autoriteit. Als je van hem een tik
kreeg durfde je dat thuis niet te vertellen,
want dan kreeg je er nog een tik bij. 1k weet
dat ult elgen ervaring. In 1962 werd Van
Delden opgevolgd
door meester
Wijnstra.
Meester Kerkhof
Meester Kerkhof
ging op 1 augustus
1961 met pensioen.
Hij was maar Iiefst
35 jaar Ieerkracht
aan de lagere
school. Verder zat
hij 30 jaar in de
leiding van de
zondagsschool. "Hij
was een pionier voor
de lichamelijke
opvoeding", schreef
H.van Delden in een
"In memoriam".

nastiekvereniging
"Sport Vereent'
word opgeric ht, was
Foto van eon nitwisseling met Amsterdam in hetjaar 1955.
het
meester
De groep met meester Van Delden helemnal achteraan staat h/er op hot
Kerkhof
die als
dak van do Arbeiderspers.
eider optrad en de
regisseur zouden we nu zeggen, actief
vereniging tot grote bloei bracht. Hij vervulde
betrokken was bij de Hoek van Zevenwouvele functies voor het Koninklijk Nederlands
den. Ook was hij actief binnen het VVV.
Gymnastiekverbond en trad door het hele
Toen dokter Annema als voorzitter van Sport
land op als jurylid. Meer dan twintig jaar had
Vereent, afd. gymnastiek, in "lndië' (Indonehij bovendien de leiding over de vereniging
sie), zat heeft hij de functie van voorzitter
W.K. (Wordt Kwiek), in Jubbega en Togido
tijdelijk overgenomen. Een tijdlang gaf Van
in Noordwolde. Zelfs na zijn pensionering
Delden op woensdag- en op zaterdagmidbleef hij als leraar gymnastiek aan de
dag ook nog les aan de huishoudschool.
Landbouwhuishoudschool in Noordwolde
Van Delden was eon man die volgens
verbonden. Tot aan zijn dood op 10 oktober
juifrouw Van der Wal niet snel verslagen
1965 zat hij in Oldeberkoop nog in veel
was. Hij zag altijd mogelijkheden en zat niet
commissies.
snel in de put. Hij had een opgeruimde
natuur en was bovendien een gevoelsmens.
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Juifrouw Van der Wal
Op 1 april1937 werd juifrouw Van der Wal
hier benoemd, na een sollicitatieprocedure
met maar liefst 397 sollicitanten. Daarvoor
moest ze nog wel alle 17 raadsleden
bezoeken en in Oldeberkoop kreeg ze te
maken met het raadslid Van Rosmalen, toen
directeur van de CAV. Hij hoopte dat ze hier
wat langer dan een paar jaar zou blijven en
dat is uitstekend gelukt. Overigens zei de
inspecteur: "Deze dame is kieskeurig", toen
hi] hoorde dat zij alleen gesolliciteerd had op
Oldeberkoop en niet op Makkinga, Nijeberkoop en Haulerwijk. Overigens kon zij ook in
Gersloot aan de slag. Zij koos dus heel
bewust voor Oldeberkoop. Wat indruk
maakte op de schoolkinderen was dat zij op
de eerste dag dat de oorlog uitbrak door
haar vader, die politleagent was, in vol
ornaat bi] de school werd afgeleverd.
Dankzij een nieuwe wet, die in 1937
bepaalde dat gehuwde vrouwelijke leerkrachten niet meer voor de klas mochten
staan, kon ze hier blijven. Ze kreeg toen de
eerste en de helft van de tweede klas en had
maar liefst veertig leerlingen in het lokaal.
Gelukkig waren de kinderen heel braaf, met
name Gijs Wind en Gradus Lefferts.
Na de oorlog was er een streven naar
onderwijsvernieUWing. Er waren toen heel
veel cursussen. Alhoewel de leesmethode
"Hier is vader" wel leuk was, voldeed die niet
en kregen ze later de methode "Veilig leren
lezen. Deze begon met het woordje boom'.
De invoering van de tafeltjes en stoeltjes in
plaats van de banken eind jaren zestig, heeft
ze als plezierig ervaren. Oak met de invoering van de balpen had ze weinig moeite.
Het leverde heel wat minder vlekken op.
Uit de jaren vijftig herinnert zij zich nog de
filmvoorstellingen in het lege lokaal. Met de
hele school op de lange bankjes naar de film
kijken was een feest.
Als de kinderen drie keer nul fout gemaakt
hadden, kregen ze een plaatje of mochten
ze met rode inkt schrijven. Oat stimuleerde
geweldig.
De kinderen hadden in de jaren vijftig ook
veel minder overgangsproblemen dan

daarvoor. Door de invoering van het
kleuteronderwijS was dat een stuk verbeterd.
Na 25 jaar meester Van Delden, kreeg ze in
1962 te maken met meester Wijnstra. 'Dat
klikte direct," zegt juffrouw Van der Wal.
Wijnstra was een man van 'pak an'. Uiterst
serieus en hi] luisterde ook wel naar mij.
Maar dat moet je niet opschrijven hoor, want
dat klinkt zo eigenwijs." In de 41 jaar dat ze
heeft les gegeven, is ze dichter bij de
kinderen komen te staan. Ze moest de
kinderen wel eens afremmen want die
vertelden haar alles, als ze dat gewild had.
Het mooiste vond ze dat ze een nieuwe
lichting leerde lezen. Verdere hoogtepunten
waren de zanguurtjes, de voorbereidingen
voor het Sinterklaasfeest en niet te vergeten
het "verhaaltjesvertellen" op vrijmiddag.
Juffrouw Van der Wal nam in 1976 afscheid
van het onderwijs. Daarna was zij nog tijden
dirigent van het PlattelandsvrouwenkOOr en
actief in de arch iefcommisSie. Dankzij haar
inventariserende werk van de Dreijer werd
deze een heel stuk toegankelijker.
Voor een volledig verslag van het interview
dat ik met hear had, verwijs ik near de
Dreijer van mei 1998.
Meester Wijnstra
Als opvolger van meester Van Delden kreeg
Wijnstra al vrij snel te maken met een
grondige verbouwing van de oude school.
Men kreeg centrale verwarming en de ramen
werden verlaagd. De school zat toen
verspreid over het dorp. Zo werd er in het
schooljaar 1963/64 lesgegeven in de
Huishoudschool, in café de Roskam en zat
Wijnstra zelf met een klas in de kantine van
de CAV, wear hi] de koffie kreeg van Jan
Lussing. In zijn tijd werd de school van een
viermansschool een vijfmansschoOl en
begon men eind jaren 70 met groepslezen.
Ook het rekenonderwijs zou drastisch
aangepakt worden, maar daar is niets van
terecht gekomen. Daarnaast werd er veel
aandacht besteed aan het begrijpend lezen.
Ging men de eerste jaren van zijn 'bewind
met schoolreisje nog naar de kampeerboerderij in Zeegse (dat ging toen nog met de

bus), al spoedig kwam men terecht in de
bunkers van Sondel. Hier is Wijnstra maar
liefst 17 keer met zijn klas gewoost. Voor
een uitgebreid verslag van zon reisje verwijs
1k naar eon prachtig verslag van Albert
Sikkema in de Dreijer van juli 1973. Naast
zijn werk als hoofd der school kwam Jan
Wijnstra al snel in het VVV-bostuur. Hij heeft
dat dertien jaar lang gedaan. Voorzitter werd
hij van de Vogelwacht, waar hij Van der
Vlugt opvolgde. Dat is hij maar liefst twintig
jaar gebleven. Daarnaast werd hij in 1963
voorzitter van de Vereniging voor Huishoudschoolonderwijs Hij dacht rustig to kunnen
beginnen maar kreeg direct te maken met
het 40 jarig bestaan van de Huishoudschool
Hij is daar ook nog één jaar als leerkracht
werkzaam geweest. Toen moest hij wel uit
het bestuur. Op woensdagmiddagen gaf hij
les aan een groop meisjes op de lag ere
school. Verder was Wijnstra actief in de
dorpscommissie, zat hij zoven jaar in de
ijsclub, was elke vijf jaar als vertegenwoordj
gor van de school actief in de bevrijdingsfeesten en was 13 jaar administrateur van
do WBE (Wild Beheer Eenheid) Wijnstra
noemt zichzelf "eon man van do achtergrond'. Maar hij is wel iemand die zijn
sporen in het Berkoper verenigingsleven
heeft verdiend. Op 20 juli 1988 nam Wijnstra
na bijna 26 jaar, in hot kader van de
Dopregeling (doorstroming onderwijzond
porsoneel) afscheid van do school.
Drommen menson stonden daarbij in de nj
om hem do hand te drukken.
Meester Nijboer
Jelke Nijboer werd geboren op 29 oktober
1950 in Noordwolde Na de Ulo en do
Kweekschool werd hij voor eon half jaar
aangesteld als vervanger aan do Trimbeets
in Gorredijk. Daarna werkte hij acht jaar aan
do J.B. Kanschool in Jubbega. Vanaf 1
februari 1981 werkte Nijboer als leerkracht
aan do school in Oldoberkoop. In 1988 word
hij, na eon spannonde sollicitatiepr000dure
do opvolger van moester Wijnstra. drio
maanden na diens afschoid. Martha Dragt
vervulde in die poriode do functio van tijdelijk
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hoofd. Anno 2005 is Nijboer nog steeds
dirocteur on heeft hij al vele grooistuipen (ik
bedoel hier van de school), to ver-werkon
gokregen. Naast directeur, is moestor Jelke
erg actiofgoweest in hot korfbal. Ook was hij
intornationaal scheidsrochter en had hij bij
Lintjo nog eon bestuursfunctje Met do
school zijn ze nog eons tweede van
Nederland gowordon bij hot korfballon.
Verder was hij actief in do beginporiode van
de Evenementen Commissie, was hij notuljst
en penningmeester van Plaatselijk Belang
en zat hij namens doze organisatie in Open
Stal. Ook heeft hij nog viorjaar namens de
PvdA in de gemeenteraad gozoton.
Landolijko bekendhoid vorwierf hij door zijn
optredon tijdens de ontvooring van Lusanne
van der Gun. Hij kreeg hiervoor de Friose
Persprijs.
Herinneringen
In 1955 heeft do school nog vijf lokalen, met
achterin do groto zwarte kachols waar zo nu
en dan wat kolen of turven uit hot oude
kolonhok in verdwijnen. Achter do hoge
lessonaar zit do leerkracht om do klas in do
gaten to houden. Do loorlingen zitten twee
aan twee in bankjes gobogon over hun
schrift om do ollenlango staartdolingen to
maken. Do hoge ramon belem moron hen hot
zicht naar buiten. Zo nu en dan staan
juifrouw Van der Wal en mooster Van
Dolden, hij soms met eon braridonde sigarot,
in de tussendeur- met elkaar to praton. "Aap,
noot, mies" klinkt door hot gebouw als de
kin deren van do eerste klas dit rijtje
opdrounen. In do vijfde klas, hot is hot jaar
1960, zit ik bij meoster Van Delden. 1k moot
do namen van do landen van Europa uit mijn
hoofd leren. Zelfs Duitsland is dan nog heel
ver weg. Do bankjes hebben nog eon inktpot
en we schrijven nog met een kroontjespon.
Gymnastiek krijgen we op hot veld, vooral
kastiobal. 's Winters wordt or gymnastiek
gogeven in do zaal van hotel Tjalma. Hier
krijgen we dan meestal eon vorm van
grondgymnastiek Op eon zatordagmor-gen
in juni mogen we met elkaar naar de radio
luisteren als de IT in Assen verroden wordt.

Frans Bergsma en ik wisselen briefjes
uit. We zijn Kasavoeboe en Loemoemba.
Een oud-leerling (naam onbekend),
over de periode 1972-1978. De
schrijfster(?) moet 12 jaar oud zijn
geweest.
Augustus 1972: naar degroteschool.
Wat een belangrijke dag was dat. We
kregen een bank met ruimte eronder.
Was dat nou een yak? We kregen een
mooi plaatje moe naar huis. En dan de
etterbak. Voorzichtig, zei dejuffrouw,
atsje hem omgooit.
Gebeurde dit dan kwamen al gauw de
Sint Maarten in 1987. V.I.n.r.achter: Gonzalo Menger. Sara
waterlanders. Een lettorbak laten
Vergunst, Jetze Dijkstra, Lenneke Vergunst, Arjen NUboer.
vallen gebeurde bij mij niet weer. En
Geertje Dekker, Marije Nijboer. Petra Ippel. Voor: Lie Dijkstra,
dan was dat eerste jaar bij juifrouw
Harmke Dijkstra. Hanneke lppel en Laura Hagens.
Van der Wal weer voorbij. En nou naar
de tweede klas: wat keken we neer op
Gea Bouma (beeld van dejaren tachtig).
die "eerste klassertjes'. Maar wat was
Wat heb ik gehuild toen ik als achtjarig
juifrouw Lukkes streng. Jo mocht niet eens
meisje te horen kreeg dat wij van Steggerda
praten. Wat wet mooi was: we kregen
near Oldeberkoop zouden verhuizen. Maar
handwerken. Nou dat was fijn. Je mocht op
altos is gelukkig good gekomen.
een kaart borduren. En ons eerste brelMijn vroegste herinnering aan Oldeberkoop
werkje. Wat een broddellap. Maar we waren
is toch wel de lagere school. 1k kwam hier in
er maar wat trots op. En we leerden de
de derde klas (nu groep 5), bij meester
tafels. De derde klas bij juifrouw Lukkes: In
Veensma. Er kwamen in datjaar een
februari werd onze juf ziek. Daarvoor kregen
heleboel nieuwe gezinnen met kinderen in
we juf Wijbenga en juf Molonaar. Dat moest
Oldeberkoop, want 00k Janette de Vries en
even wennen. We stuurden zelfgemaakte
Carla Stuurman kwamen toen nieuw in de
kaarten. De vierde klas bij meester Wijderde klas. 1k zie ons nog staan, met onze
benga. Bij een meester! Oat werd at wat
namen op het bord. Wat me ook heel goed is
moeilijker. Ook hier mochtje niet eens
bijgebleven, is dat we een gele liniaal en
praten. Ook kregen we aardrijkskunde en
vulpen kregen. De rest van de klas had
geschiedenis. De vijfde klas bij het hoofd
namelijk een andere kleur. De lagere
van de school. Aardrijkskunde van Europa,
schooltijd was een leuke tijd. We speelden
wat hartstikke makkelijk was. Met schoolveel in het speeltuintje tussen hot Schuinpad
reisje naar Amsterdam. Met de trein. 1k zat
en de Oosterwoldseweg. Ook in het
voor het eerst in de trein. En dan de laatste
Koepelbos hebben we veel gespeeld en in
klas van de lagere school. Met een heleboel
hot weiland van boor Pelleboer, waar nu de
feestdagen in het vooruitzicht beginnen we
dokter zit (Schuinpad 16). Daar is zelfs nog
aan hot laatste jaar. Onder andere de
eon tijdje eon fietscrossbaan geweost. Elke
ouderavond die erg mooi was. En straks
winter schaatsen op de ijsbaan en op do
naar Sondel, We organiseerden fietstochtvijvers en sloten van hot Koepelbos en
jes. Repetitie volgde na repetitie. En straks
sleetje glijden van de heuvel. Volgens mij lag
naar een andere school
er toen elke winter ijs en sneeuw, of lijkt dat
maar zo? Ook hebben we veel in hot
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Stuttebos geschaatst, waar hele weilanden
onder water lagen.
En natuuriik is ook de 6e kias (nu groep 8),
mij bijgebleven. Les van meester Wijnstra.
Wij zijn een van de weinige kinderen
geweest, die hebben meegemaakt dat
meester Wijnstra een dag ziek was en dat
we dus weer naar huis mochten. Lekker een
hele dag vrij. Dat kan tegenwoordig niet
meer met al die werkende moeders. De
musical is ook iets wat ik nooit meer vergeet.
Gelukkig doen ze dat nag steeds.
Na de lagere school ging 1k naar Noordwolde naar de MAyO. Na schooltijd en in de
weekeinden zaten we altijd in de Blughut.
Dat waren hoogtijdagen. Elke zondagmiddag kwam de jeugd van alle dorpen uit de
omgeving naar de disco in de Blughut. Het
was er altijd smoordruk. Zelfs Los-Vast is
een keer venuit de Blughut uitgezonden.
Lenny Kuhr zong daar toen Visite en het
kinderkoor dat daarbij was waren kinderen
uit Oldeberkoop. Uit elke klas mochten er
een paar kinderen mee doen,. Achteraf kan
ik maar éên ding zeggen: "Bedankt pa en
ma dat wij naar Oldeberkoop zijn verhuisd."
Na de reUnie van juni 2003 bij het 125 jarig
bestaan van de school, heeft een aantal
mensen hun herinneringen voor de Dreijer
op papier gezet.
Wout Wijnstra, zoon van meester Wijnstra:
"Ondanks dat pa hoofd van de school was,
heb ik er weinig last van gehad. In zijn jeugd
stond het oude kolenhok nag achter de
school. "... waar ik vaak zwart uitkwam."
Kolengruis laat zich blijkbaar niet gemakkelijk verwijderen want de school stookt in zijn
tijd allang op aardgas. Wout schrijft verder:
"Voor straf zat ik nag wel eens op de gang
en dan was er één persoon die altijd voor me
klaar stand: Kapper Visser! Van hem heb ik
heel wat pepermuntjes gehad. Die maakten
de straf wat minder erg."
Franke Kooistra ging in zijn verhaal ook in op
de tijd na schooltijd:
"Aovens he'k yule praot mit mien vroegere
kammeraod Henk Kromkamp over onze
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aeventuren nao schoeletied in et Meulebos,
waor as we een keer een kienderwaegen
ondersteboven reden hebben en over die
prachtige racebaene op 'e Bult mit koembochten en wij H-nommers op et stuur."
Bij Lieneke Trachter-Willinge Prins kwamen
bij het bekij ken van de foto's de schoolreisjes naar Appelscha en Paterswolde weer
boven.
Gerrit Hof had ook zo zijn herinneringen.
Jeugd impress ie
't Slagveld
Ons dorp kende vroeger heel wat oude
streeknamen. De "Veldnaemekemmissie"
heeft er nogal wat van in kaart gebracht. De
meeste daarvan zijn in de loop der tijd wat in
onbruik geraakt. Wie heeft het tegenwoordig
nag over de Armenakker, de Biezenjaegersbrink of over 't Weer? Niemand toch, maar
de nieuwbouwwijk 't Hooge dankt daarentegen zijn naam aan zo'n oude veldnaam en
de Doevekaampe bijvoorbeeld is zelfs bij
een ieder wel bekend. Vele van die veldnamen worden in het Berkoper Dorpsarchief
bewaard.
Nou is het een beetje vreemd dat op die
uitgebreide lijst van namen 't Slagveld
ontbreekt. Het terreintje was vroeger
gelegen aan de westkant van de Willinge
Frinsstraat, tussen de tweede en de derde
beuk, gerekend vanaf de oude Voorschotbank. Nu is het beklinkerd, maar eens was
het een grasveldje tussen de weg en het
trottoir. Het lag er zeer strategisch, want
vanaf het schoolplein van de tegenwoordige
basisschool of vanuit de woning van het
vroegere hoofd der school ernaast was het
veldje niet te zien. Dat had zo zijn voordelen...
't Slagveld was multifunctioneel, al hadden
wij in die tijd nag nooit van dat woord
gehoord. Een paar keer per jaar verscheen
daar namelijk een fotograaf met een voor die
tijd prachtig attribuut: een vliegtuigje of een
helikopter. "Mijn schooljaar 1953" stand
bijvoorbeeld op één van die foto's die ik aan
zo'n bezoek overhield. lnderdaad, iemand uit
de samengestroomde groep schoolkinderen
mocht plaatsnemen in dit wonder der

techniek. De fotograaf deed vervolgens wat
van hem verwacht werd en het resultaat kon
dan later bij één van de winkeliers in het
dorp tegen betaling afgehaald worden. Dit
was slechts één mogelijkheid die het
terreintje bood. 't Slagveld dankte zijn naam
echter aan de vele vechtpartijen die daar
door de Berkoper schooljeugd geleverd
werden. Elke echte Berkoperjongen heeft
daar vroeger een keergevochten. Het
verhaal deed zelfs de ronde dat de Franse
veldheer Napoleon er achteraf spijt van had,
dat hij hier nooit een veldslag heeft hoeven
te leveren...
Nu lees ik wel eens dat de Berkoperjeugd
uitblinkt in verdraagzaamheid. Wij Stellingwervers zijn een vredelievend volkje. Nou,
zo kort na de oor!og was dat in mijn beleving
wel even anders. De oorzaak van zo'n
vechtpartij lag vaak op het schoolplein. Daar
sloeg soms zo maar bij het minste of
geringste de viam in de pan.
Bij het veel vermaak opleverende spel Bok,
bok, hoeveel horens?" mocht niet "gerepeld"
worden en als jij het dan waagde toch te
"repelen", nouuuuuuuu... dan kon er zo maar
dikke bonje ontstaan. Het slachtoffer zon na
zo'n daad vaak op wraak. Zelfs bij het
eenvoudige spel "Overlopertje" had je soms
ook zo maar de kat in de gordijnen. Als een
tikker bijvoorbeeld een overloper liet
"stroffelen" en die overloper hield er, vallend
in het grind, een gat in zijn Manchester broek
aan over, nouuuuuuuuuu... dan kon jeje
borst wel nat maken. Soms liepen er, het
moet gezegd worden, grote klieren rond op
het schoolplein. Niet minder riskant was het
spel "Drokkertien tegen de schutting" of "In
Holland staat een huis."
Pesterijtjes en scheldwoorden hadden vaak
dezelfde uitwerking.
Naar 't Slagveld
We waren natuurlijk niet gek. Op het
schoolplein werd een "uitslaande brand" zo
maar in de kiem gesmoord door het alziende
cog van het gezamenlijke onderwijzend
personeel. De gezagsdragers liepen
daarvoor in de pauze in slagorde van twee

over het schoolplein. 1k weet eigenlijk niet of
ze dat hier tegenwoordig in de pauze nog
doen, maar in mijn schoo!tijd zeker we!.
Vechtersbazen die toch even een waas voor
de ogen hadden, werden door één van hen
in de kraag gevat en naar binnen gestuurd.
Rekenen! Mijn generatie heeft daardoor ook
geen moeite met breu ken en percentages.
't Slagveld bood dan gelukkig uitkomst, ver
weg van het gezag! Klasgenoten waren altijd
bereid de vechtersbazen op te hitsen en zo
kreeg zo'n smeu!end vuurtje in de pauze
altijd een vervolg op de plek die daar zo
geschikt voor was. De fluit van meester Van
Delden maakte dan ook maar tijdelijk een
eind aan de verhitte gemoederen. Het vuur
bleef smeulen. Het was net een veenbrand,
om twaa!f uur was het er weer. Niemand had
bij zo'n vooruitzicht de kop er meer bij. Stond
er aardrijkskunde op hot rooster, en dat was
vaak het geval, dan haalde je zomaar de
Utrechtse Vecht en de Overijsselse door
elkaar en dat terwijl je daar anders geen
moeite mee had.
"Rij 1! Rij 2! Rij 3! Rij 4!" De twaalf slagen
van de kerkklok dwongen meester Van
De!den tot deze bevelen. Eenmaal buiten
vergezelden klasgenoten de twee vechtersbazen, als boksers die door de scheidsrechter naar de ring worden begeleid. Op weg
naar 't Slagveld, ver buiten het gezichtsveld
van het gezag. Op de fiets, met de fiets aan
de hand, lopend. Zo kwam "de horde" aan
op de plaats waar de strijd geleverd zou
worden.
Het gevecht
Na eerst wat omtrekkende bewegingen,
waarbij de vuisten reeds in stelling werden
gebracht, vlogen de heren elkaar al spoedig
in de haren. Verhitte taferelen! ledere kiap
werd beg roet met gejuich van de omstanders. Personeel van de CAy, op weg naar
moeder de vrouw, zat ter hoogte van 't
Slagveld even dwars op de fiets. Glimlachend fietsten zij door. Zij wisten wat wij ook
wisten: juffrouw Van der Wal zou zo wel
komen.
Bij ongelijke strijd was zo'n duel spoedig

beslist. Soms stond de verliezer er dan
huilend bij en de overwinnaar voelde zich
sterk. De confrontatie duurde echter oak wel
eens wat langer, maar nooit langer den dat
de reeds genoemde juifrouw Van der Wal in
de bocht van de Willinge Prinsstraat
zichtbaar werd. Op weg naar huize Vredewoud, waar zij toen woonde. Manmoedig
baande zij zich een weg naar "do ring' en
deed daar wat van haar verwacht werd.
Haar gezag gold ook buiten het schoolplein.
ledereen werd stil en droop af...
Op huize "Vredewoud' mocht de juifrouw
dan vaak de camplimenten van de heer
Willinge Prins in antvangst nemon. Hij had
alles van achter het raam aanschouwd. "Je
hebtje weerrrr krrranig geweerrrrd, sprak hij
dan. "Alle rrrespect hoorrrr!!!"
Huishoudschool
In 1924 began men met het landbouwhuishoudonderwijs in Oldeberkoop in het loge
Iokaal van de lagere school. In 1929 word
aan do Oosterwoldseweg een gloednieuw
schoolgebouw betrokken, do Landbauwhuishoudschool. In 1939 was het gebouw echter
al weer te klein on werd er eon verdieping
bovenop gezet. In 1951 volgde nag weer
eon verbouwing. Vanaf 1946 was C.M.
Venekamp als directrice aangesteld. Zij is
dat tot aan het opheffen van de school
gebleven. De Huishoudschool heeft in do
periode die in dit book wordt beschreven
constant onder druk gestaan van een
teruglopend aantal leerlingen. Doordat er
oak op andere plaatsen huishoudscholen
verrezen, a.a. in Oasterwolde, gingen daar
leerlingen naar toe die anders near Oldeberkoop zouden zijn gegaan. In 1957 kostte het
moeite am do dertig leerlingen voor twee
eorste klassen to halen. Met enige overredingskracht werden or alsnag twee leerlingen uit ElsIoo overgehaald am near
Oldeberkoop to gaan.
In augustus 1963 staat do volgende
advertentie in do Dreijer: "Gevraagd voor hot
winterseizoen (van half aktaber tot half moi)
een STOKER. Speciaal bedoeld als
bijverdienste, echter prima beloning. Bij
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gebleken geschiktheid ken vaste aanstelling
valgen.'
Aardig is hot am to vermelden dat het
gymlakaal, dat in 1965 word gebauwd, aan
do huishaudschool werd toegewezon. Had
do school bij haarjubileum in 1966 nag
tachtig leerlingen, daarna ging het snel
borgafwaarts. In 1972 had de school nag 66
leerlingen en in 1973 was or zelfs geen
eerste klas moor. Oak dejaarvergadering (in
1972), van de vereniging voor Huishoud- en
Nijverheidsonderwijs had te Iijden van do
geringo belangstelling, amdat deze "zoals
gewoonlijk zeer sbecht word bezocht". Om
het tij te keren werd er eind '73 begin '74 een
publicitoitscampagne apgezet. Daarvoar
werden able omliggende basisschoben
bezocht en werden er dia's vertoand die
gemaakt waren door dokter Annema tijd ens
do lessen kokn, gym e.d. Hot mocht niet
baton. Op 1 maart 1974 werd do opheffing
van de school door de leden bekrachtigd en
in juni 1975 werden de Iaatste diploma's
uitgereikt: 'Voardat de diploma-uitreiking
plaatsvond was er eon kaffietafel voor alle
leerlingen, bestuur en porsaneel van de
school. Het woard hierbij word gevoerd door
vaorzitter L. Wijbenga, die zijn dank uitsprak
voor do prettigo samenwerking. Do leraar en
leraressen met eon lange staat van dienst
antvingen eon groat Makkumer wandbord.
Hot avenge porsaneel en do lasso Ieerkrachten kregen een wandbord van wat kleiner
formaat. Mej. M. van der Linde sprak
namens alien hear dank uit voor hot
prachtige cadeau. Ze betreurde hot, dat do
school moest warden geslaten. Daarna
werden do 15 diploma's uitgoreikt door do
directrice mej. M. Venekamp. Eén leerling
werd afgewezon. Op 1 augustus 1975 sluit
do school voor hot laatst haar deuren. Do
school heeft daarna verschillende functies
gehad. Hot bedrijf 'do Krater' heeft or nag
het Iangst in gezeten. In 2005 zit Hewer van
Harm Harms en Meinie Wardenier in hot
pand. Hewer is een samenvoeging van hun
achternamen en betekent in hot Fries
"voaruit". Beiden zijn aud-docenten, maar
hebben nu van hun hobby, hot verven en

vilten van stoffen en daardoor het ontwikkelen van nieuwe stoffen, hun werk gemaakt.
Ook worden er modeaccessoires gemaakt
en geven ze cursussen.
Als laatste vond 1k een gedicht dat ik in
opdracht van mijn moeder heb geschreven.
Het valt wat buiten de orde van dit boek
maar past wel mooi in het historisch
perspectief. Het gedicht speelt zo rond 1940
Reünie in 2000 (in de Dude Land bouwschool)
W(/, oud-leerlingen van de huishoudschooi,
zien elkaar weer na 59jaar We zijn, zo mag
je het wet stelien, oud geworden met eikaar
One mooiejaren hadden w(/ op de oude
huishoudschoo/
Giechelende me/den waren we, hadden
ondanks de oor!og veelpret enjool
Dejuifrouwer, leerden ons, toen koken.
naaien, strUken
Een goede huisvrouw worden, dat wi/den we
be re/ken
Truffels maken voor de B. V. O.L., 'k weet nog
waar de schaai stond.
We moesten daar ailemaal even zijn en
kwamen terug met voile mond
Toen de mensen eindeiijk kwamen, waren
de truffeis bjna op
Straf hebben wi] daarvoorgehad, we kregen
toen echt op ons kop
We keken ook wet eens naarjongens, achje
weet wet hoe dat gaat
Mijn idooi was een bakkerszoontje, soms
zwaaide ik naar hem op straat
Juifrouw Woelders vond dat niet !euk en
sprak streng: "Tegen wie zwaaide jij daar?"
1k sprak toen niet echt de waarheid en
zei:"Juffrouw, 't was m(jn broer maar."
We gin gen ook op dansles en dansten in de
pauze op de gang
Enjoegen daarmeejuffrouw Sybesma echt

behoorlUk op stang
Enjuifrouw Ten Wo/de mochten wU wet eens
wat p/a gen
Die woonde in Noordwolde één huis van ons
vandaan, heeft nog met mi] gewande!d in de
kinderwagen
In de lagere school kregen we van meester
Van Delden nog voortgezet onderwijs
Ja toen waren we nog jong nu zijn we oud en
gnjs
Plant- en dierkunde gaf meester Bosje in
ditzelfde gebouw
En flu 60jaren later zijn we h/er weer in
touw.
Als oma's, beppes, overoma's, hebben wij 't
/even we! geleerd
Genie ten en zijn dankbaar voor hen die dit
hebben georganiseerd
Hulde dus voorAfke Boschker en natuurlijk
Femke Roskammer
We zeggen vast na deze dag het is voorbij,
watjammer.
Landbouwschool
De "Vereeniging ter bevordering van het
iandbouwonderwijs voor Oldeberkoop en
omstreken" werd op 18 augustus 1921
opgericht. Hierna werd er een intekenlijst
gebruikt om aan de nodige gelden te komen
voor een nieuw gebouw. Deze werd op 23
januari 1923 geopend. Het eerste hoofd was
de heer Bezema, die in 1928 werd opgevolgd door de heer Duursma. In 1932 werd
de heer Bosje benoemd tot directeur. Oat
bleef hij tot augustus 1965. Zie voor de
geschiedenis het boek Oldeberkoop. Dat de
school niet altijd ruim bij kas zat bleek in de
Tweede Wereldoorlog toen de leerlingen zelf
de turfjes moesten meenemen voor de
kachel. In dejaren 1957 en 1958 werd de
school uitgebreid met een extra Iokaal en
een groot mechanisatielokaal.
In 1958 trad de heer H. Oosterkamp in
dienst. Hij was van 1965 tot 1967 waarnemend directeur. De beslissing om de school
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te sluiten was toen echter al genomen. Want
had de school in 1961 flog 76 leerlingen, dat
zakte door de mindere belangstelling voor
het land bouwonderwijs in een pear jaar tijd
tot 21. Dat de directeur Bosje dear bepaald
niet gelukkig mee was, blijkt wel uit het
volgende citaat uit een krant uit 1964/65: "Hij
weet dat het lager landbouwonderwijs ten
dode is opgeschreven en onderkent do
veranderingen in de maatschappij, die
daartoe aanleiding zijn. Met een zekere
fatalistische berusting geeft hij zich dan 00k
gewonnen. Het was hem liever geweest,
zegt hij tenslotte als ik aan mijn opvolger een
bloeiende school had kunnen overdragen..."
Op 1 augustus 1967 sloot de school voor het
laatst haar deuren. Zo'n 800 leerlingen
hebben de school in al die jarefl bezocht,
waaronder 66n meisje: Paula Scheggetman.
Na de sluiting stand het pand een aantal
jaren leeg.
Op 1 april 1970 is do Landbouwschool
omgebouwd tot spuitbussenfabriek. "De
heer Hubben uit 's-Gravenzande hot de
machines voor het eerst draaien", staat er in
het mei nummer van de Dreijer. Dit heeft niet
zo lang geduurd want op 14 maart 1973
begint Johan Balster or met zijn bedrijf
Container Technics. Ditduurdetot 1997. In
dat jaar werd het bedrijf verplaatst naar
Drachten. In februari 1999 betrekt de familie
Berkenbosch hot pand, waarna het de
bestemming "Vestzaktheater KiJkKarst"
krijgt. Die functie heeft hot in 2005 nag
steeds.

8 DE GEZONDHEIDSZORG
Deze bijdrage is voor het grootste gedeelte
aangeleverd door onze vroegere huisarts,
dokter Rob Zethoven. Daar wear "ik" staat in
het verhaal wordt dus bedoeld dokter
Zethoven. Vanaf 1988 is Hugo van der Zwan
aan hot woord. Met "wij" wordt dan bedoeld
do huisartsen Go en Van der Zwan. Dat or in
de gezondheidszorg veel is veranderd, is
wel duidelijk. Begrippen als Dokterswacht on
"second opinion" zijn dear voorbeelden van.
Ook is hot eon feit dat do doktoren wat moor
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afstand hobbon genomen van hun patiënten.
Dat heeft zowel zijn voor- als nadelen. In
ioder goval zijn do patiënton mondiger
goworden, waardoor do taak van huisarts er
niet abtijd gemakkelijker op is geworden.
Omdat ik mijzelf niet bovoegd acht 00k maar
iets "zinnigs" over de gozondheidszorg to
zeggen, zijn de bijdragen van Rob Zethoven
en Hugo van der Zwan intograal overgenomen. Hieronder staat dus hun visie op do
gozondheidszorg. Dat neemt niet weg dot ik
natuurlijk wel mijn ervaringen heb met do
doktorspraktijk. Als kloine jongon kwam ik
rogolmatig bij dokter Annema, die mij een
paar keer heeft moeten oplappen, omdat ik
in eon stuk glas was gevallon en eon andore
keer met mijn knie in eon spijker. Van die
bezoekjos kan ik mij niet veel moor herinneren. Wel die onkole keren dat dokter Annema bij mij thuis op bezoek kwam. "Tsja", zei
hij dan, "wat zullen we doen?" Nou ik wist
hot natuurlijk niet, maar had niet do moed
om te zeggen dat ik or op gorekond had dat
dokter het wel zou weten. Overigens was hot
voor dokter Annema oak maar een rotorische vraag, want hij kwam zelf wel met hot
antwoord. Overigens was de dokter toen eon
man waarje met veel respect togen op kook
on zou Jo echt niet in jo hoofd halen om hem
togon to spreken. Later toen ik samen met
horn het book Berkoop in Beeld heb
gomaakt, heb ik Annema op eon heel
andere manior leren kennen. Hij bleek, not
als overigons zijn opvolgors, oak maar eon
gewoon mens to zijn, al heeft hot mij wel
onigo maanden gekost om hem niet moor
met dokter, maar met Annema aan to
sprokon.
Inleiding
Hot ligt voor do hand om bij gonooskundige
zorg op do oerste plaats te denkon aan
artson, wijkzusters of andero gekwalificoordo werkors in de gozondhoidszorg.
Gemakkelijk wordt daarbij vergeten dat de
belangrijksto zorg voor do zieke medemens
door do oeuwon hoen is verricht door loken.
Zoker is dat waar voor eon dorp als Oldeborkoop. Do goschiedonis van hot dorp wordt

eerder gekenmerkt door de afwezigheid van
professionele hulpverleners dan door de
aanwezigheid ervan.
De morele plicht van nabuurschap is
daardoor beter te plaatsen: geen aardige
traditie, maar bittere noodzaak in een tijd
van armoede waarin er in geen velden of
wegen een zuster, laat staan een dokter te
vinden was. Men moest zichzelf maar zien te
redden.
Ook dit nadeel had zijn onvermijdelijke
voordeel. Noodgedwongen was men op
elkaar aangewezen. Men begreep dat taken
die de kracht van het individu te boven
gingen, met elkaar moesten worden
gedragen.
Zo waren het vooral en op de eerste plaats
familieleden, buren en dorpsgenoten die
zich hebben ontfermd over de zieke en
hulpbehoevende dorpsgenoot.
Deze zorg heeft tegenwoordig een naam
gekregen. In beleidsnota's spreekt men van
"mantelzorg". Daar lezen we vooral dat deze
weer bevorderd moet worden, daar waar
professionele hulp te duur of niet voorhanden is. Gaan we dan niet weer terug naar
waar we vandaan kwamen?
Zo bezien is Oldeberkoop haar tijd a!tijd ver
vooruit geweest. Zij kende de mantelzorg al
voordat de naam was uitgevonden.
En dan niet als opdracht, omdat een
beleidsnota dat vindt, maar gewoon als een
vanzelfsprekendheid, omdat Oldeberkopers
vinden dat dat zo hoort.
Geen grote woorden, maar er gewoon zijn
alsje nodig bent.
Als huisarts in Oldeberkoop heb ik taUoze
indrukwekkende voorbeelden van "mantelzorg' meegemaakt. 1k zou niet weten wat
daar nog te bevorderen valt.
Dokter Annema
In 1940 vestigde dokter Lutsger Annema
zich in Oldeberkoop. Voor zijn praktijk
huurde hij de heift van Huize Lunia'. De
andere helft werd bewoond door Willem van
Olphen, alias 'Red Bill', de fameuze
jachtopziener.
Voorlopig was de voornaamste taak van

dokter Annema het 'bladharken', want dat
heb je nu eenmaal vaak bij een vrije
vestiging.
De med ische zorg werd, zoals eerder
vermeld, verzorgd vanuit Makkinga en
dokter Fokkema, en later dokter De Vries,
waren geen gemakkeiijke heren.
"Wat denkt die Annema wel!" moet hun
reactie zijn geweest op zijn vestiging.
Het begin was dan ook moeilijk. Elke patient
moest eerst gewonnen worden.
Gelukkig kwam er na enige tijd een spoedvisite. Een bosarbeider was bij het vellen van
bomen ernstig bekneld geraakt: Of dokter
spoedig wilde komen!" Er was haast
geboden. Bij aankomst bleek de arme man
reeds te zijn overleden. Zoals gezegd, de
praktijk van dokter Annema had een
moeilijke start.
Toch verwierf Lutsger Annema uiteindelijk
het vertrouwen van zijn dorpelingen en
schreef de een na de ander zich in in zijn
praktijk.
In 1976, het jaar van zijn afscheid, was
echter nog niet iedereen bij hem ingeschreyen. Een klein aantal Oldeberkopers bleef
tot het laatst toe trouw aan Makkinga.
Het waren er dan wel niet veel, maar het
stoorde Annema geweldig! Het meest pijnlijk
was, dat de vermaarde kastelein van het
Wapen van Ooststellingwerf, Appie Tjalma,
één van hen was!
En dan dat spreekuur in het Wapen!
Wekelijks hield de huisarts ult Makkinga
spreekuur in het plaatselijke café. Het moet
Lutsger Annema een doorn in het oog zijn
geweest! In een kleine ruimte in de vermaarde herberg, die heden ten dage nog
bekend staat als "de apotheek", werd
wekelijks spreekuur gehouden voor de
"Makkinga-patiénten" uit Oldeberkoop.
Appie Tjalma heeft mij er nog over verteld.
Volgens hem stonden er maar drie flessen:
één met Aspirine, één met Sulfa en één met
Aqua destillata.
Appie zelf, bevorderd tot doktersassistent,
ging over de Aqua destillata. Dan zal het wel
jenever zijn geweest...
In ieder geval was er na het spreekuur altijd
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snert, dat was zeker en dan zal de rest van
de Aqua destillata ook wet aangesproken
zijn. Dokter Annema was een fundamenteel
tegenstander van drankgebruik. Om meer
dan één reden moet hem deze vertoning
hebben gehinderd.
Dokter Annema was een echte dorpsdokter,
begaan met alle facetten van het dorpsleyen.
Met name had hij een grote belangstelling
voor de geschiedenis van zijn dorp. De
ontsluiering van de geheirnen van de
"Kerkepolle", een oude binnenweg op het
West van Oldeberkoop, was één van de
zaken waar hij zich diepgrondig mee
bezighield.
Ook was hij voorzitter van de Voorschotbank, watje in zijn situatie een strategische
functie zou kunnen noernen, net als zijn
voorzitterschap van de Dorpscommissie,
een door Plaatselijk Belang omstreden
corn missie. Daarnaast was hij een warm
voorstander van de sport, al had hij daarin
zijn duidelijke voorkeuren.
In het dorp stond hij vooral bekend als een
groot voorstander van de gymnastiek.
Voetbal had daarentegen niet zijn grote
liefde. Gekscherend werd in het dorp wel
beweerd dat hij de sportletsels van de
gymnastiek met warme vaderlijke zorg
omringde, terwijl hij de slachtoffers van de
voetbalciub "Sport Vereent" steevast voor
straf twee weken absolute rust adviseerde.
Zeif denk ik dat dat wat overdreven werd..
De rneeste rnensen zullen dokter Annema
vooral herinneren van ná zijn pensioen,
fotograferend in het dorp. Letterlijk was hij
de grote conservator van het dorp, omdat
nagenoeg alles door hem is vastgelegd.
Dokter Piet Feenstra
Op 1 oktober 1978 nam ik de huisartsenpraktijk te Oldeberkoop over van mijn
voorganger dokter Piet Feenstra.
Piet Feenstra was op dat moment nog rnaar
twee en een half jaar huisarts. Voor zijn
vestiging als huisarts te Oldeberkoop had
Piet in de tropen gewerkt. Met name de
bestrijding van lepra, een afschuwelijke
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verminkende ziekte, had daar zijn bijzondere
belangstelling gekregen.
Daarbij kwam, dat Piet Feenstra een
uitstekende organisator was. De "kwestie
Makkinga" had hij snel geregeld met zijn
collega Frits de Groot te Makkinga: één
avond in de week voor elkaar waarnemen,
maar dan ook geen spreekuur rneer in het
café. De Iaatste patiënten in Oldeberkoop
die nog tot Makkinga behoorden, werden flu
patient in Oldeberkoop. Vakanties werden
onderling geregeld en zo kwam uiteindelijk
een goede samenwerking tot stand tussen
dedokters van Oldeberkoop en die van
Makkinga, uiteindelijk ook weer in het belang
van de patient.
Toch bleek al spoedig dat Piet Feenstra zijn
tijd in de tropen niet kon vergeten. Een leven
lang huisarts worden, net als zijn voorganger
Annema, zat er voor Feenstra niet in. Toen
hij dan ook een belangrijke organisatorische
functie kreeg aangeboden als teamleider
voor de Nederlandse Lepra Stichting, kon hij
moeilijk weigeren. In 1979 vertrok hij met zijn
gezin naar Sulawesie in Indonesie.
Zijn opvolger was een 28-jarige huisarts
afkomstig uit de Zaanstreek die met
overtuiging gekozen had voor het yak van
plattelandsarts.
Dokter Rob Zethoven
in een veranderende tijd
Het eerste beeld dat ik mij herinner van het
praktijkpand aan het Molenlaantje, het
ademde nog geheel de sfeer van dokter
Annema, was de wachtkamer.
Het was een kleine ruimte met dominant in
het midden een radiator, waarschijnlijk voor
de koude handen in de winter.
In de muur tegenover het raam zat een klein
luikje met een kloppertje, dat de verbinding
vormde met de kleine apotheek aan de
andere kant van de muur.
Door dit kleine luik kregen de patiënten om
17.00 uur de herhalingsmedicijnen uitgereikt.
"Alstublieft, mijnheer de Vries, hier zijn uw
medicijnen", hoorde ik mij zeggen tijdens de
eerste uitdeling.
Mijnheer De Vries had zich horizontaal

neergevleld op de bank onder het raam en
antwoordde: "1k ben geen mijnheer hoor,
zeg maar gewoon De Vries!!"
Het eerst moest 1k dus leren wie nu precies
mijnheer en mevrouw waren en wie niet.
Dat was jets nieuws voor mij als Zaankanter
en 1k heb daar later nog vele fouten in
g emaa kt.
Zo bleek ook dat sommige mensen wet en
andere niet in de wachtkamer hoefden te
zitten als zij op het spreekuur kwamen. "Dat
is clan nu wet afgelopen", had 1k kordaat
gezegd toen 1k de praktijk overnam. Het was
natuurlijk niet de beste manier cm vrienden
te maken.
Later heb 1k dat allemaal wet beter leren
begrijpen. Een dorp als Oldeberkoop heeft
nu eenmaal een heel andere sociale
geschiedenis en de onderlinge verhoudingen zijn er dan 00k heel anders clan in een
stad als Zaandam, waar 1k was opgegroeid.
Nag geen 40 jaar voor mijn vestiging als
huisarts was de tot bij de Tjongerbrug
apgeheven! Geen wonder dat er nag vele
sporen waren te vinden ult een tijd waarin
sommige mensen wat gelijker waren clan
andere mensen..
Sommige oudere Oldeberkopers spraken mij
nog aan als "mijnheer dokter". Het waren
herinneringen ult een tijd dat de dokter nag
met de koets zijn praktijk deed.
Voor een spoedvisite was men teen
gemakkelijk een halve dag onderweg!
Tech waren de tijden veranderd, oak in
Oldeberkoop. De zandwegen werden
vervangen door k!inkerwegen en later
werden ze 00k nog geasfalteerd.
De Noordwolderweg was berucht en
levensgevaarlljk. Zeif reed 1k hem dikwijts
met grote snelheid, op weg voor een
spoedboodschap in Noordwolde.
De mannen van firma Menger in Frederiksoord wisten er 00k raad mee. Zij verzorgden
het ambulancevervoer en 1k heb mij er altijd
over verbaasd hoe zij in zeven minuten van
Frederiksoord in Oldeberkoop konden zijn.
Tegenwoordig is dat allemaal veel beter
geregeld. We hebben flu een centraal
alarmnummer en het ambulancepersoneel is

veel beter geschoold, maar zeven minuten is
na de invoering van 0611 nooit meer
gehaatd!
In veel opzichten was de periode waarin 1k
huisarts was in Oldeberkoop (1979-1988) 9
een bijzondere. Het was vooral een periode
van grate veranderingen in het huisartsenva k.
Deels waren deze veranderingen het gevolg
van veranderende inzichten binnen het
vakgebied zelf. Huisartsgeneeskunde was
een volwassen specialisme geworden met
een elgen register en een elgen opleiding.
Het inzicht dat een huisarts wat meer was
clan een afgestudeerde medische student,
maar daarnaast wet degelijk bijzondere
vaardigheden nodig had, zoals
gesprekstechniek en vraagverheldering, gaf
een geheel nieuwe en boeiende imputs aan
het yak. Zeif was 1k ult persoonlijke interesse
en als huisartsopleider van een tiental
assistenten in de praktijk nauw bij die
emancipatiebeweging betrokken.
Maar er waren ook veranderingen die
minder positief waren. De huisarts werd in
taenemende mate de "kop van jut" van een
groelende maatschappelijke onvrede.
Misschien wet een Iagisch gevolg van het
felt dat de sleuteirol in de gezondheidszorg
welke de huisarts vanuit de aard van zijn
werk had, te vack het karakter kreeg van
kostenbewaker. Dat laatste werd door de
zorgverzekeraar uiteraard in hoge mate
taegejuicht en gestimuleerd.
Het gevoel werd bevorderd cat de goedkoopste huisarts en clan denk 1k bijvoorbeeld
aan minste verwijzingen, minste medicijngebruik bij patiënten, de beste was, wat
natuurlijk absolute onzin is!
Het is achteraf bezien jammer dat de
huisarts zich teveel in deze hoek heeft laten
manoeuvreren.
Ook heb 1k in deze periode de werkwijze van
de farmaceutische industrie zich zien
wijzigen. De rechtstreekse beInvloeding van
de patient via de media werd een nieuw
fe nomeen.
Boven alles heb 1k echter in de tien jaar dat
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ik huisarts was het "oude yak" zien verdwijnen. Dat wat plattelandsgeneeskunde zo
interessant maakte, was de enorme breedte
van het yak. De verloskunde, de kleine
chirurgie, crisisinterventie in de ruimste zin
van het woord, de eerste huip bij verkeersongevallen, de verstrekking en medicatie
bewaking van voorgeschreven medicijnen,
de maatschappelijke begeleiding van
mensen die het moeilijk hadden, stervensbegeleiding en desnoods euthanasie, het zat
allemaal in het pakket van de plattelandsdokter.
Veel van die taken zijn de plattelandsarts
door invloeden van buitenaf ontnomen.
De verloskundige zorg door eigen huisarts
werd nagenoeg onmogelijk door de regel dat
bij vestiging van een verloskundige in de
regio de vergoeding van de huisarts kwam te
vervallen.
De apotheek van de plattelandsarts kwam in
gevaar op het moment dat een apotheker
zich in de regio vestigde (zie Oosterwolde en
Appelscha).
De kleine chirurgie werd niet voldoende
vergoed door de zorgverzekeraar die voor
het stempelen van een verwijskaart
hetzelfde honorarium vergoedde.
Eerste huip bij verkeersongevallen werd
opgeheven door de invoering van een
centraal alarmnummer, wat weer tot gevoig
had dat de eigen huisarts niet eens meer
werd gealarmeerd.
Maatschappelijke dienstverlening werd
overgenomen door MADI' s en RIAGG's
welke de crisisinterventie overnamen.
Je zou kunnen zeggen: Er is in die tijd veel
verbeterd!
Toch is het jammer dat door al deze
klaarblijkelijk onvermijdelijke ontwikkelingen
het beroep van plattelandsarts minder
boeiend is geworden en daarom veel van
zijn kleur heeft verloren. Achteraf was het
yak waar ik op 1 oktober 1988 afscheid van
nam in veel opzichten niet meer het yak
waar ik in 1979 voor had gekozen...
In 1988 is de praktijk in Oldeberkoop
overgedragen aan de huisartsen Go en Van
der Zwan.

De bevallingen
Doordat het onderwijs op de universiteit
sterk verbeterde in de loop van de 20e
eeuw, kwam de verloskundige taak in plaats
van de vroedvrouw steeds meer in handen
van de plaatselijke arts.
Daarvoor was de huip bij de bevalling vooral
een taak geweest van vrouwen. De bevalling
werd normaal gesproken begeleid door een
vroedvrouw.
In Oldeberkoop waren in het begin van de
19e eeuw twee vroedvrouwen ingeschreven.
De kennis was gering, ook hier weer was het
vooral een kwestie van je redden. De sterfte
onder de kraamvrouwen en pasgeborenen
was enorm! Pas aan het eind van de 19e
eeuw werden door het baanbrekende werk
van Louis Pasteur en Ignaz Semmelweisz
de oorzaken bekend van kraamvrouwenkoorts.
Inzicht in infectie en verontreiniging en het
belang van hygiene was tot dan toe absoluut
niet aanwezig.
Daarnaast hebben het beschikbaar komen
van schoon stromend water en een rioleringssysteem een enorme verbetering
gegeven van de overlevingskansen voor
moeder en kind.
Tot voor kort nam Nederland een unieke
positie in in de wereld: de Iaagste sterfte van
moeder en kind met het hoogste percentage
thuisbevallingen!
Ook belangrijk voor de plattelandsverloskunde was de ontsluiting van het dorp door
goede en snelle wegen, die het mogelijk
maakte in geval van nood of het niet
vorderen van de baring snel in het dichtstbijzijnde ziekenhuis te kunnen komen.
Voor Oldeberkoop was dat goed geregeld,
want wij hadden de Tjongervallei waardoor
men met sneiheden van 150 km/uur binnen
15 minuten in het ziekenhuis te Heerenveen
kon zijn.
Zo deed ik ooit een bevalling bij een vrouw
die reeds 4 kinderen had gebaard. De
bevalling vorderde echter tegen de verwachting in matig en besloten werd tot een snelle
nt naar Heerenveen. Vader werd aangespoord zijn Mercedes snel te starten en

binnen 5 minuten waren wij onderweg. Wij
hadden Heerenveen zeker binnen 15
minuten kunnen bereiken, ware het niet dat
na de hobbels van de Tjongerbrug de as.
moeder duidefljk te kennen gaf dat "het" er
aan zat te komen,,, "Doorrijden tot op de
vlakte, sommeerde ik de vader en op de
achterbank van de auto werd vijf minuten
later een prachtige dochter geboren die
sindsdien in Oldeberkoop alom bekend staat
als "de Overtjongerse,
Gezondheidszorg sinds 1988
Bdrage van Hugo van der Zwan
Oldeberkoop bleek opnieuw een aantrekkeijke plaats voor huisartsen met een
tropenverleden. Een veelzijdige eerstelijns
zorg in een prachtig dorp vinden wij een
passend vervoig op het werk in een
missieziekenhuis op het platteland in Afrika.
Het is een groot goed in een k!eine gemeenschap problemen samen aan te pakken. Er
is een sterke betrokkenheid op elkaar, ook
wat gezondheid en ziekte betreft. Daar past
een huisartsenpraktijk bij die ook een
apotheek, verloskunde en de kleine chirurgie
biedt.
Het is onvermijclelijk dat organisatie en
uitvoering van medische zorg niet hetzelfde
blijven, vooral door maatschappelijke
veranderingen. Zo is elke huisarts bevoegd
tot de verloskunde en de artsenijberejdkunst, dat is het ma ken en verstrekken van
geneesmiddelen. AIs zich echter een
verloskundige of apotheker vestigt, hebben
zij wettelijk de prioriteit hun functie uit te
oefenen. Wat betekent dat voor Oldeberkoop?
Verloskunde
Het aantal huisartsen in Nederland dat nog
bevallingen begeleidt is sterk afgenomen.
Een simpele reden is dat er steeds meer
verloskundigen zijn. Zij zijn bevoegd de
ongecompliceerde zwangerschap, bevalling
en kraamperiode te begeleiden.
Een tweede reden is de afnemende ervaring
in verloskunde bij een deel van de huisartsen, zowel tijdens de opleiding als in de

praktijk. Daar draagt het toegenomen
percentage van bevallingen in het ziekenhuis aan bij.
Waarneming van huisartsenzorg inclusief
verloskunde was afgesproken met Noordwolde in de weekenden en met dokter
Breuking in Makkinga door de week.
Waarneming voor verloskunde verviel voor
Oldeberkoop doordat collega's de zorg aan
verloskundigen overdroegen. Zo begon
Tjibbe Boringa, verloskundige in Wolvega, in
1997 zijn waarneming in de weekenden voor
de artsen in Noordwolde. Drie jaar later
gaven enkele huisartsen in Ooststellingwerf
te kennen met verloskunde te willen
stoppen. Daarmee verviel de mogelijkheid
tot waarneming voor begeleiding door de
week, Tjibbe Boringa heeft toen de gehele
verloskundige zorg van de praktijk Oldeberkoop op zich genomen. De mogelijkheid om
thuis te bevallen was daarmee gewaarborgd. Ook bleef de samenwerking behouden met de specialisten van het ziekenhuis
Heerenveen bij eventuele verwijzingen.
De apotheek
Steeds minder huisartsenpraktijken in
Nederland zijn nog apotheekhoudend Men
vindt ze uitsluitend op het dunbevolkte
platteland. In verstedelijkte gebieden kunnen
apothekers zich vestigen. Oldeberkoop Iijkt
daar voorlopig van gevrijwaard te blijven,
gelukkig maar. Medische zorg en geneesmiddelen voorziening zijn gebaat bij een
optimaal samengaan.
In de apotheek is verslaglegging en controle
uitermate belangrijk. De computer leent zich
daarvoor uitstekend en deed in 1990 zijn
intrede. Steeds meer mogelijkheden worden
ingepast. Belangrijk is medicatie bewaking
en het kunnen raadplegen van gegevens
door alle medewerkers. Het spreekuur en de
huisbezoeken worden in de computer
vastgelegd. Daartoe geautoriseerde,
waarnemende huisartsen kunnen gegevens
inzien op afstand. De computer heeft zeker
bijgedragen aan kwaliteitsverhoging,
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De Dokterswacht Friesland
In korte tijd is in heel Nederland aan het
begin van de 21ste eeuw de organisatie van
de huisartsenzorg in avonden, nachten en
weekenden veranderd. Van kleinschalige
waarneemverbanden werden het huisartsenposten voor vele praktijken. De veranderingen werden ingegeven door de toenemende werkdruk van het beroep en de
schaarste aan huisartsen.
Naast het dagelijkse werk werden diensten
als steeds zwaarder ervaren; waarneming
en opvolging was moeilijkerte regelen. Voor
Oldeberkoop en betrokken waarnemende
praktijken gold dit nog niet zozeer. Om
continuIteit van de zorg echter zo goed
mogelijk te kunnen waarborgen werd
gekozen om mee te doen met de Dokterswacht Friesland. Het was één van die
ontwikkelingen die je niet wilt, maar vroeg of
laat wel moet volgen. Het heeft bij veel
huisartsen een noodzakelijke lastenverlichting gegeven.
De diensten in Oldeberkoop worden vanuit
de post in Heerenveen gedaan, en ook de
apotheek wordt daar waargenomen. De zorg
op werkdagen overdag blijft geregeld in
nauwe samenwerking met de huisarts van
Makkinga, dokter Breuking.
En verder...
De behoefte aan medische zorg blijft, en de
voorzieningen moeten daarop afgestemd
blijven. Het moet zoveel mogelijk k!einschahg worden opgezet. Pas als het nodig is of
duidehijk voordeel oplevert is een groter
verband nuttig. Dat is onze overtuiging en er
zijn voldoende bemoedigende signalen.
Verloskundige zorg thuis, fysiotherapie en
de apotheek lijken voor Oldeberkoop wel
gewaarborgd, en ook de thuiszorg heeft
weer oog voor een meer op de dorpen
gerichte aanpak. De Dokterswacht garandeert continuIteit van hulp op alle uren van
de dag, en geeft meer kans op opvolging in
de toekomst.
En waarom zouden de huisartsen het mooie
dorp Oldeberkoop verlaten?
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Het Groene Kruis
Een stukje geschiedenis (door Rob Zethoven)
Al vroeg in de geschiedenis der zorg
kwamen initiatieven tot stand welke hulp
boden waar deze het meest nodig was: bij
de minder draagkrachtigen.
De 19e eeuw werd gekenmerkt door een
grote armoede op het platteland in deze
streken. Oldeberkoop was daarop waarschijnlijk een betrekkehijk gunstige uitzondering, vooral door de aanwezigheid van een
landadehijke famihie, die niet alleen rijk was,
maar zich ook in belangrijke mate betrokken
heeft gevoeld bij het wel en wee van het
dorp. Bij veel initiatieven die de sociale
infrastructuur van het dorp ten goede zijn
gekomen, heeft de famihie Wilhinge Prins een
belangrijke rol gespeeld.
Dan waren er nog vanuit de burgerhijke hoek
de armenbesturen, al stelde dat in een arme
gemeente als de Stelhingwerven niet veel
voor.
Behalve het organiseren van hulp bij de
zieke aan huis, financiële bijstand voor hen
die de zorg niet konden betalen, werden in
de loop der tijd ook kleine tehuizen in de
omgeving opgericht waar de verzorging der
zieken beter kon plaatsvinden. Zo werden de
"diaconessenhuizen" de voorlopers van de
latere verpleeghuizen.
In Wolvega schijnt er ooit zon diaconessenhuis te zijn geweest. Het was het begin van
de tweed e-hijnsgezondheidszorg.
Maar wat betreft de eerste-hijnszorg in
Oldeberkoop: deze werd tot ver in de 20e
eeuw verzorgd vanuit omhiggende dorpen.
Het is vooral te danken aan de inspanning
van alweer de famihie Wihhinge Prins in de
persoon van meneer Ep cat er een aantal
initiatieven werd ontwikkeld om daar
verandering in te brengen...
Zo kwam in 1909 een gezelschap samen te
huize Vredewoud' dat de vereniging
Huisverzorging oprichtte. Het idee was net
zo simpel als praktisch: men had de
bedoehing een vrouw aan te stellen die in het
dorp bij ziekte en bevahling "...tot verpleging
en hulp kon zijn. Hoe eenvoudig ook,
feitehijk was dit initiatief de voorloper van wat

zo'n 50 jaar later "de gezinszorg" zou
worden...
Ook was "meneer Ep" voorzitter van het
klelne gezelschap dat in 1906 in café
Schurer te Makkinga het Groene Kruis
Makkinga e.o. oprichtte. Het besloeg de
dorpen Makkinga, Donkerbroek, Oldeberkoop, Nijeberkoop en ElsIoo. De vereniging
handelde vanuit een bepaald solidariteitsprincipe op het gebied van hygiene,
zuigelingenzorg en het terugdringing van de
gevreesde tuberculose.
Hoofddoel was het organiseren van een
depot voor verpleegmateriaal. Ook het
vervoer van patlénten per rijtuig werd
geregeld. Feitelijk de voorloper van het
ambulancevervoer. Probleem was de
standplaats van de "ambulance", namelijk
Leeuwarden! De kosten van het dure rijtuig
konden worden gedrukt door het gebruik van
eigen paarden! Er is weinig gebruik van
gemaakt, maar het idee was goed!
Het depot met verpleegartikelen had meer
aftrek en omstreeks 1935 kreeg Oldeberkoop dan ook zijn eigen depot, dat eerst nog
werd ondergebracht bij particulieren. In 1955
gebeurde dat nog bij A. Berkenbosch in de
Molenhoek, later na 1959 in het Groene
Kruisgebouw.
De zuster op de motorfiets...
De wijkverpleging werd aanvankelijk nog
niet georganiseerd door het Groene Kruis.
Een aparte "Vereniging voor wijkverpleging"
leverde de zusters.
In 1916 waren dater voor de gehele
gemeente drie. De beroemdste van hen was
wel zuster Mekkes uit Makkinga die haar
wijk deed op een motorfiets.
Zij reed waarschijnhijk een DKW RT 98cc, de
ideale motorfiets voor de wijkverpleging.
Mogelijk is het dezelfde motorfiets, maar dit
moet ik fantaseren, waarop de pas gevestigde dokter Annema zich trots voor
Lunia liet vereeuwigen!
Het Groene Kruisgebouw
In 1959 werd een eigen wijkgebouw aan de
Singe! gebouwd. Een mijlpaal in de zorg. De

opening vond plaats op 3 juli van dat jaar.
Kosten: ongeveer f 55.000. Vanuit dit
gebouw bewaakte men de babyzorg in de
vorm van het cons ultatiebureau en van
hieruit werd de wijkverpleging geregeld. De
eerste bewoonster van dit pand was
toentertijd wijkzuster Martens. Vanaf dat
moment kon men in Oldeberkoop beschikken over een ruimte waar men dichtbij
verpleegartikelen kon krijgen, verhoogde
bedden en ondersteken bijvoorbeeld. Maar
het was ook de plaats waar de plaatselijke
huisarts, bijgestaan door de wijkzuster,
maandelijks zuigelingen- en kleuterbureau
hield. De pedicure had er spreekuur, later
werden er ook de EHBO-Iessen gegeven.
Het was in alIe opzichten een multifunctionele ruimte.
Zuster Martens werd opgevolgd door Zuster
Sietske Anema, die 00k in het Groene
Kruisgebouw ging wonen.
Helaas was zij ook de laatste "eigen"
wijkzuster van het dorp. Door reorganisatie
van de Wijkzorg bleek een eigen zuster in
Oldeberkoop niet meer rend abel en werd de
zorg voortaan weer georganiseerd vanuit
elders. Of dit een stap voorwaarts was of
juist een stap terug in de geschiedenis laat ik
gaarne over aan de historici. Eén ding weet
ik wel zeker: het vaste aanspreekpunt in het
dorp was Oldeberkoop daarmee kwijt en
krijgt zij waarschijnlijk nooit meer terug.
De tijd van de zuster op de motorfiets was
voorgoed voorbij...
Stichting Groene Kruis Makkinga e.o.
De wijkverpleging werd daarna vanuit
Oosterwolde geregeld. Het echtpaar H.
Coenrades werd toen aangesteld als
beheerder van het Groene Kruisgebouw in
ons dorp. Naast spreekuren van tandarts en
pedicure waren daar nog het zuigelingen- en
het kleuterbureau onder gebracht en de
"Gezinszorg". In 1994 had de "Stichting
Groene Kruis Makkinga e.o." 1607 leden,
waarvan 523 in Oldeberkoop.
Bij de intrede van de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten), in datzelfde jaar
veranderde er veel. Zo werd de zorg op
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eerder genoemde terreinen overgeheveld
naar de Vereniging voor Thuiszorg, in ons
gebied gevestigd in Drachten. Voor de vier
Verenigingen van Groene Kruis in OoststelIingwerf had deze maatregel tot gevolg dat
ze niet langer gesubsidieerd werden en dus
opgeheven dienden te worden.
Bij de afhandeling van de zaken raakte de
"Stichting Groene Kruis Makkinga e.o." in
zwaar weer. Het bestuur wilde de drie
gebouwen overdragen aan de beheerders
van dat moment. Dat Iukte vlot in Makkinga
en in Oldeberkoop. In ons dorp ging het
pand over in handen van het toenmalige
beheerdersechtpaar Bos. Donkerbroek was
echter niet gelukkig met het voorstel en
torpedeerde hot door massaal de vergadering te bezoeken. Het zittende bestuur trad
daarna af en er kwam een nieuw bestuur
met nog slechts een gebouw, dat van
Donkerbroek. Na een procedure tegen de
Vereniging van Thuiszorg werd de "Stichting
Groene Kruis Makkinga e,o.' uiteindelijk toch
opgeheven.
Op dit moment wordt het Groene Kruisgebouw nog gebruikt door de fysiotherapeut
Joop van den Bent en zitten er op woensdagmorgen de mensen voor hun bloedprik.

Cultuur heeft in Oldeberkoop altijd een grote
rol gespeeld. Door dejaren hen waren er
altijd mensen actief in muziek- , zang- en
dansgroepen en in toneelverenigingen.
Natuurlijk houdt het begrip cu!tuur meer in
den do genoemde onderdelen. 00k een
leesgezelschap en vroeger de wijd en zijd
bekend staande dorpswinteravonden horen
daarbij, evenals do concerten in de kerk.
Doze onderwerpen worden elders behandeld.

Lam mert Brouwerfonds
Tot de bezittingen van de Stichting Groene
Kruis Makkinga e.o. behoorden niet alleen
de woningen van de beheerders, maar ook
het Lammert Brouwerfonds. Lammert
Brouwer was de enige zoon van Ruurd
Brouwer en Geertje de Jong uit de Molenhoek in Oldeberkoop. Zoals velen in de
Tweede Wereldoorlog werd hij te werk
gesteld in Duitsland. Heleas keerde
Lammed Brouwer niet terug. Zijn stoffelijk
overschot is later ter aarde besteld in
Oldeberkoop.
Op 30 december 1980 liet mevrouw G.
Brouwer- de Jong een erfenis na, die zij
vermaakte aan de "Stichting Groene Kruis
Makkinga e.o. Het ging om een substantleel
bedrag. Tezamen met nog een paar kleine
erfenissen, die reeds in bezit waren van de
stichting, kreeg de erfenis de naam van het

Dans
Mijn enige ervaring met de dens in Oldeberkoop heb ik opgedaan op de jaarlijkse
uitvoeringen van de tonoelvereniging de
Hoek van Zevenwouden met de muziek van
het duo Klompje (Dirk van der Weide en
Jaap Schaap). En als 1k daar aan denk zie 1k
nog Piet Kromkamp voorgaan in de
traditionele polonaise. Toen ik als jonge
knaap mij net de edele danskunst had eigen
gemaakt bij Jacob Meijer in Oosterstreek,
kon ik echter ook meedoen met de foxtrot en
de rondo wals. Bij één van die eerste
gelegenheden word ik bij de sneeuwbalfoxtrot gekoppeld aan een al wat oudere vrouw.
Het staat mij nog altijd in mijn geheugen
gegrift dat toen de balijnen van haar corset
bij het dansen heel goed voelbaar waren.
Het was in ieder geval niet lets waar ik op zat
te wachten en ik was dan ook opgelucht dat
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Lammed Brouwerfonds. Het bestuur van het
Groene Kruis is er bij do overgang near de
Vereniging van Thuiszorg in geslaagd dit
fonds buiten de overdracht te houden. De
revenuen worden jaarlijks aangewend voor
doelen die de gezondheid bevorderen, voor
cultureel/historische doeleinden en voor
welzijnsorganisaties in haar voormalig
werkgebied. Driemeal per jaar komt het
bestuur van het Lammed Brouwerfonds
bijeen om aanvragen to behandelen.
Tot en met 2005 is uit dit fonds, volgens
Henk Mintjes, al een bedrag van ongeveer
85.000 uitgekeerd.

9 HET CULTURELE LEVEN

het fluitje ging en 1k een andere partner "in
handen kreeg. Aan Country & Western
dansen en Volksdansen heb 1k mij op een
enkele uitzondering na nooit gewaagd. U
zult het wat dat betreft moeten doen met de
beschrijvingen van Rika Bakker en Loes
Bij Ism a.
The Wild Coyote Dancers
Deze Country & Western dance-vereniging
is op 12 maart 2001 opgericht. Daarvoor
was al een achttal dansers jarenlang actief.
Dat de groep al veel ervaring had, bleek wel
uit het felt dat men met het team nog geen
half jaar na do oprichting Nederlands
kampioen werd. Op de wereldkampioenschappen in 2002, in Nederland gehouden,
behaalden ze een derde prijs en op de
Europese kampioenschappen nam men in
drie verschillende categorieen deel. Het
resultaat was tweemaal eerste en eenmaal
derde. Door deze resultaten werden The
Wild Coyote Dancers overall Europees
kampioen 2002. Hoogtepunten in het nog
maar korte bestaan van de vereniging. Een
leuke ervaring was het optreden bij de
jubilerende Brocoperuiters in juni 2002. Hier
werd voor het eerst de 2 = 4 ben ige show op
de planken gezet. Op een countrynummer
was samen met de Brocoperuiter Annelies
Talma en haar Friese paard Peta een
speciale choreografie geschreven.Tijdens
een optreden op de kerstmarkt in Oldeberkoop traden drie leden op als The Chipmunks (de groep die country Christmas
music had gemaakt). Zij werden vergezeld
door "Alan Jackson" terwijl de anderen in
wedstrijdkleding optraden met daarbij een
aangepast hoofddeksel: een kerstmuts.
De groep oefent twee maal per week. Eerst
in het Wapen en anno 2005 in de Blughut.
Daar worden o.l.v. de gediplomeerde
instructrice Rika Bakker lessen gegeven in
Modern en Country & Western linedance.
Ook kent men hierbij het partnerdance. De
lessen hebben volgens Rika Bakker een
sociaal karakter, doordat linedance door
alleenstaanden beoefend kan worden. Je
hebt er geen partner voor nodig. Jong en

oud kunnen de lessen volgen doordat er
veel stijlen, tempo's en niveaus bestaan.
Maar mensen die niet willen of kunnen
dansen zijn ook welkom. Je kunt dan in ieder
geval genieten van Country & Western
muziek.
Volksdansen
In september 1979 startte Loes Bijlsma hier
in de Blughut met volksdansen. Zij had zelf
een volksdansachtergrond en begon dat hier
te missen. Toen zij met het idee bij de
Blughut kwam, waren ze daar direct
enthousiast. Zo enthousiast zelfs dat Klaas
van der Wagen, Albert Lukkes en Bert
Dekker, de eerste maanden volop meededen. Er ontstonden al snel twee groepen,
een groep volwassenen en een kindergroep.
Die Iaatste heeft niet lang bestaan. Een paar
keer werd er een volksdansfeest georganiseerd en in 1983 werkte de groep mee aan
de Tiroleravond bij de opening van Open
Stal. Een prachtige avond met schitterend
weer. Bestond de groep eerst nog uitjong en
oud, later waren het alleen de ouderen die
overbleven. In de jaren tachtig gaf Loes 00k
nog, met huip van anderen, les aan de
mensen van Lunia en Vredewoud, Dat was
erg leuk. In 1993 werd de volksdansgroep
door gebrek aan animo ontbonden. Wel mag
nog opgemerkt worden dat haar man Jan
altijd de muziek verzorgde. Hij deed dat later
ook wel bij andere gelegenheden.
Muziek en zang
Oldeberkoop moet altijd eon muzikaal dorp
zijn geweest. Er was een zangvereniging en
twee muziekverenigingen. Het dorp heeft
zelfs nog een drumband gehad, in ieder
geval vanaf 1967 tot 1972, maar daarover is
erg weinig bekend. Hoewel al deze verenigingen alter ziele zijn, kwamen er ook
steeds weer nieuwe initiatieven. Op 1 jan uari
2005 heeft Oldeberkoop maar liefst drie
zangverenigingen en drie muziekclubs. In
1955 en de jaren daarna waren veel
jongeren actief bij de Gibama's en Con Brio.
Het doet mij bijzonder veel plezier te zion dat
er ook in 2005 nog steeds jongeren muzikaal

actief zijn in Brocante. Helaas heeft het niet
meer de omvang van weleer, maar wie het
kleine niet eert,
Brocante
Initiatiefnemers tot het oprichten van de
vereniging zijn Jacobus Lukkes en Sipke
Brandsma. Zij polsten in april1995 een
aantal Oldeberkopers of ze mee wilden
werken aan het idee om te komen tot een
muziekvereniging in Oldeberkoop. Hun
lobbywerk had tot gevolg dat eind april de
eerste repetitie kon beginnen onder leiding
van Tj. Oenema in het Groene Kruis gebouw
aan de Singel. De eerste muzikanten waren:
Jac. Lukkes, S. Brandsma, W. Brandsmav.d.Schaaf, A. Dimmendaal-Haanstra,
A. Diever, C. Prakken-Bijlsma, J. Kamperveen en E. Hamburger.
Enkele repetities na de zomervakantie werd
Loes van Mechelen de nieuwe dirigent.
Regelmatig kwamen nieuwe muzikanten
zich melden om mee te spelen. Dit leidde tot
het samenstellen van een voorlopig bestuur.
Uiteindelijk waren er voldoende muzikanten

Brocante.
Het eerste bestuur bestond uit: Jac. Lukkes voorzitter, A. Dimmendaal-Haanstra secretaresse, W. Brandsma-v.d.Schaaf penningmeester. S.Brandsma en E.Hamburger- lid.
In 2001 vierde Brocante haar eerste lustrum.
Men had toen de beschikking over 3 fluiten,
1 hobo, 12 klarinetten, 3 altsaxofoons. 1
tenorsax, 3 trompetten, 1 waldhoorn, 1
bariton, 1 besbas en 4 slagwerkers.
In de loop der jaren is de vereniging
uitgegroeid tot ongeveer 40 leden, verdeeld
over een A-orkest en een leerlingenorkest.
Na een aantal jaren werd het Groene Kruis
gebouw als oefenruimte te klein. Sinds 2002
heeft Brocante de bovenzaal van de Blughut
tot haar beschikking voor de wekelijkse
repetities.
De club werkte mee aan de jaarlijkse
kerstzangdienst, gaf zomerconcerten,
donateurconcerten en trad op tijdens jubilea
enz. Naast het spelen verzorgde de club ook
een cursus "Algemene Muziektheorie voor
Volwassenen'.
Onder de bezielende
leiding van dirigent Loes
v. Mechelen, hoopt
Brocante verder te groeien in ledental. Kinderen,
jongeren en ouderen zijn
dan ook van harte
welkom am één van de
beide orkesten te
versterken.
Het huidige bestuur
bestaat uit:
E. Hamburger - voorzitter,
N. Brandsma - secretaresse, B. BenedictusVeenstra - penningmeester en S. Brandsma
en Sj. Verkuylen als lid.

Brocante tijdens een optreden op de stoep van Ludeco in 2002
ttjdens de Loop van Berkoop.

am tot de oprichting van een muziekvereniging te komen. Op 10apr11 l996 werd de
acte gepasseerd bij notaris S. ter Heide.
Vanaf die datum bestaat muziekvereniging
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Brocope
Op 23 december 1907 werd zangvereniging
Brocope opgericht door de heer Veenbos.
De vereniging telde toen maar liefst 42 jonge
leden. Voor een geschiedenis van Brocope

verwijs ik naar het boek Oldeberkoop uit
komen. ( ... ) Brocope heeft een piano die
1972.
In ieder geval is duidelijk dat de
momenteel niet wordt gebruikt ( ... ) En verder
zangvereniging Brocope haar hoogtepunten
hadden wij graag een aantal nieuwe leden
ver voor 1955 heeft liggen. In de tijd dat de
bij ons koor.....Toch heeft nog best een
heer D. de Vries dirigent was (vanaf 1927),
aantal mensen in de periode '55 - '69 van
behaalde Brocope zelfs de hoogste punten
Brocope kunnen genieten. Men zong in de
in de hoogste afdeling tijdens een concours
bejaardenhuizen Nieuw Lindenoord en
in Hepkema's Bosjes in Heerenveen. Op 20
Rikkingahof en men had een uitwisselingsjanuari 1968 recipieerde (zo staat het er),
plan met het Doopsgezind Gemengd Koor
het bestuur van Brocope in Hotel Tjalma. Op
uit Enschede. Ook nodigde men diverse
eenvoudige wijze werd het 60 jarig bestaan
zangers en zangeressen uit, zoals op 7
herdacht. Vele bloemstukken sierden de
november 1962 mevrouw Kooy-De Jong met
zaal. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer
begeleiding van "Ome Kees" oftewel de heer
Schlecht onderscheiden met de zilveren
C. Boeijer op citer. Op 15 december 1969
medaille verbonden aan de orde van Oranje
vial echter toch het doek. Er had zich maar
Nassau voor het felt dat hij 60 jaar lid is
één nieuw lid aangemeld. Het bestuur ging
geweest. Van diverse kanten waren er
verder als "Commissie van Brocope".
mooie woorden, maar aan het grootste
probleem, het gebrek aan leden, werd maar
Con Brio
in zeer bedekte termen aandacht besteed.
De accordeonclub Con Brio werd op 22 april
"In de toespraak tot de
voorzitter zei de Burgemeester (Oosterwijk), dat
de Geitefok maar voor de
heren-leden moest zorgen,
dan kwamen de meisjes
van zelf, al was dit
misschien in strijd met de
Geiten-fokkers-idealen..,"
De heer Paul Krol sprak
als voorzitter van de
Geitefokvereniging: "... dat
ze de suggestie van de
Burgemeester niet konden
inwilligen." Ach het
werkelijke probleem, te
weinig zangers en soms
ook weinig publiek, werd
Con Brio rond 1955, zittend: Henk de Jager, Aile Buitenga, Willy Bergsma,
keer op keer prachtig
Trijntje Kromkamp, Annie Baas en Klaasje Elts, Achter de piano zit Hiltje Hof en
verpakt. 7 November
daarnaast staan v.l.n.r.: Annie Nijholt, Marietje van Nieuwenhoven, Annie de
1965: "De zaal was
Vries, Lucie Buitenga, Jannie de Vries, Geertje Elts, drummer Apple de Vries,
behoorlijk gevuld. De
Janke de Vos, Sofie Peper, Lenie Peper, Hannie Pen. Hette Akkerman en de
familie Tjalma was ons wat
dir/gent uit Ooste,wolde Geert van Noord.
tegemoetgekomen door
de tafeltjes een flink eind uit elkaar te zetten
1953 opgericht, waarschijnlijk door de
en zo leek het heel wat." Op 20januari 1969:
ouders van de kinderen die bij Geert van
"De oude donateurkaart wordt vervangen
Noord accordeonles hadden. Fokke de
door 'Vrienden van Brocope'. En dan is onze
Jager, Klaas Buitenga en Wietze Akkerman
wens dat er nog vele vrienden bij mogen
vormden het eerste bestuur. In 1958 werd
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Van Noord vervangen door Marten Brouwer
Vries op Hawaii-gitaar, Minne Faber op viool
uit Giekerk die al in 1959 door ziekte werd
en Jacobus Lukkes, Hammie de Vries en
vervangen door zijn nog maar 16 jarige zoon
Wipie de Vries op accordeon. Het eerste
Sale. Deze kwam
eerst met de bus
en werd dan door
Hette Akkerman
uit Gorredijk
gehaald en daar
na afloop ook
weer naar toe
gebracht. Sale
Brouwer is tot de
opheffing van
Con Brio in 1972
dirigent gebleyen. Op 8 november 1960
trad het orkest
De Gibama's rend 1960 metachterv.In.r.: Sientje Vaartjes, Jeep Heida. Femmie
op voor de
Bakker, Wiebe BrancIsma. Tineke hi/ten. Frans Wind, Lida Jansen.
RONO (Radio
Oost Noord

9n de leider Sale Brouwer.
Midderi: Herinie Nil/ioU. Annie Men ger. Ton/a Wevei Roelie Timmer. Karst
Berkenbosch, Loltje Hielkerr ia. Eke Peenstra en Martha van der Broek. Voor: Luuk
Tuiten, Tineke Roorda. Ge ssje D/kstra, Arend Hoekstra. Trijntje Veen. Femmie
Wever, Femmie vi n Hes, Arineke Dijkstra, Janke Wiegersma.

Oost).
De enige
eantekening
over Con Brio in
de Dreijer van januari 1970, beschrijft een
optreden op 29 november 1969. Samen met
de drumband, opgericht in 1967 en in 1972
al weer ter ziele, en Brouwers Schoolorkest
werd een uitvoering gegeven. Con Brio
speelde een vijftal nummers waaronder "Em
Abend bei Paul Lienke. De avond werd met
een gezellig bal besloten. Het was één van
de laatste jaarlijkse uitvoeringen.
Het laatste bestuur werd gevormd door
Klaasje Akkerman-Eits en Lucy Buitenga.
Op 5 september 1972 werd Con Brio
officieel opgeheven.

Gibama's
De Gibama's zijn in de zomer van 1950
opgericht op initiatief van Geertje Olsman.
De leden van het eerste uur waren Wieke
Aldershof, Bert de Boer, Annie Douma,
Geert Damstra, Geertje Olsman en
Sjoerdsje Tuininga op gitaar, Dina de Nekker
op ukelele, Andries Foppes op banjo,
Hennie Nijholt op mandoline, Jappie de
ME

bestuur werd gevormd door Willie Olsman,
Bert de Boer, Annie Douma en Jacobus
Lukkes. De Gibama's stonden toen onder
leiding van Chris de Vries uit Noordwolde.
Naast de jaarlijkse uitvoering gaf men ook
wel gastoptredens in de ons omringende
dorpen. Een groot succes was bet revueachtige programma dat na de watersnoodramp in 1953 in een pear weken tijd door
Lamkje Hof-de Boer was gemaakt. De zaal
van Aldershof was maar liefst driemaal
volledig uitverkocht. Na Chris de Vries werd
de heer Dick van Tent de leider, die rond
1960 wegens ziekte werd opgevolgd door
Sale Brouwer, De Gibama's hadden zelfs
twee groepen, één voor de jeugd en één
voor volwassen. Dat de Gibama's zo nu en
dan wel een financieel impulsje konden
gebruiken, blijkt wel uit de oproep in
september 1962: 'Maak uw vereniging sterk
door het sparen van Persil-emmertjes. Deze
kunt u inleveren bij het bestuur." Rond 1966
zijn de Gibama's opgeheven. In ieder geval

heb ook ik, als bespeler van een ukelele en
later banjo, plezierige herinneringen aan dat
vro!ijke groepje dat haar uitvoeringen steeds
begon met:
Ha/to, ha/to, h/er ziJn we weer
Met de Gibama's instrumenten en zo meer
WiJ doen ons best en voor de rest
Kunnen ons zorgen niet meer deren wees
dus bI,fj
En trekken wi], Als voge/s vrU
Zingen eon /iedje over bos en over hei
Trekken wij van zuid naar noord
VroIUk spe/end steeds maar voort.

Koepel bosblaozers
Do Koepelbosblaozers komen voort uit
Brocante. Eon paar eden, Sipke Brandsma
en Carla Prakken wilden wol eons wat
anders spelen en zo ontstond in 1998
spontaan eon nieuwe blaaskapel met do
moole naam "Koepelbosblaozers" De kapel
speolt vooral Tsjechische muziek, polka's en
walsen. Elke donderdagaovond wordt or
gerepeteerd in het Pannenkoekenhuis van
Joep Kamperveen. De groep bestaat op dit
moment uit veertien eden met daarin de
Berkopers: Sipke Brandsma, Wietske
Brandsma, Geert do Jong, Joep Kamperveen, Sietze Luchtonveld, Jacobus Lukkes
en Tineke Schipper. Do kapel staat onder
Ieiding van de oud-schoo!meester uit
Donkerbroek de heor Oego Nijboor. De
instrumenten bostaan uit: een bas, bariton,
bugels, klarinet, tenorhoorns, trompet,
trombone en twee saxofoons en eon drum.
Mon spee!de tot nu toe o.a. in bejaardenhuizen, in de Skâns in
Gorredijk, voor Open Stal
on in do SOWO, voor een
.
onkostenvergoeding.
Toch
pakt do club het wel
,
sorieus aan. De leden
tredon nu op in speciaal
door do couturier Hans
Noordstrand ontworpen
kleding. De club heeft
goon officieol bestuur.
maar optredens e.d.
worden geregeld door
Sipke Brandsma en
Carla Prakkon.

Gitaarclub
Negen jaar geleden ontstond spontaan de
gitaarclub op initiatief van Chris Greaves
Lord uit Boyl. Elly van Delft is hot oudste lid
De club heeft verder geen enkele pretentie.
Het is een gezelligheidsclub. Anno 2005
heeft do club 11 leden. "Als we een leuk
Iledje horen
___________ ----------en we kunnon do woorden achterhalen dan
proberen we
dat gewoon
uit," zegt hot
enthousiaste
lid Hilleke
Timmer. In de
club zitten
mensen met
veel en weinig ervaring
en men valt
De gitaarclub een aanta/ jaar ge/eden, met v.I.ri.r.:
dan 00k niet
Bettie Bouma, Jenny Bakker.WouterDragt.
-•
Onderdukerskoor
over een verSietske Kromkamp en ioop van den Bent.
Het onderdukerskoor is
keerd akkoord
goon vereniging, maar
je. De club oefent elke week in het Groene
gewoon een groep mannen die do laatste
Kruisgebouw en heeft al een paar keer
jaren maandelijks "repeteert". Do groep is in
gespeeld tijdons Open Stal. Op 18 en 19
1995 spontaan ontstaan omdat bij hot vijftig
december 2004 had do club samen met het
jarig bevrijdingsfeest eon revueachtig
popkoor eon zeer succosvol optreden in Het
programma word opgevoerd. 1k citeer de
Wapen in Oldeberkoop. Do club heeft goon
Dreijer van juni 1995: "Als kiap op de vuurpijl
bestuur moor sinds kort wel een aanspreek
volgde het optreden van hot speciaal voor
punt in de persoon van Joop van den Bent.
doze avond opgorichte Onderduikerskoor,
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met muzikale begeleiding van Appie Tjalma.
wenkoor. Het koor kent door zijn opzet geen
Onder aanvoering van Jac. Lukkes waren
dieptepunten.
een twintigtal prominente zangers uit
Op dit moment heeft het koor, dat nog steeds
Old eberkoop benaderd om toe te treden tot
onder leiding staat van Jac. Lukkes en met
dit gelegenheidskoor. Na slechts enkele
extra begeleiding van Joop van den Bent al
repetities, die overigens zeer gezellig waren,
een heel repertoire tot zijn beschikking. Het
werd een selectie van melodieën uit de
koor kent volgens Sieger Mulder geen anekbezettingstijd ten gehore gebracht. Het was
dotes. Nee, ... het bestaan van het
een pracht gezicht deze mannen te zien
Onderdukerskoor is al een anekdote op zich."
optreden. Soms kionk het echt niet slecht."
Soms dus blijkbaar wel. Maar dat neemt niet
Plattelandsvrouwenkoor
weg dat het Onderdukerskoor tijdens de
reünie in 2000 met
nieuw elan zijn
opwachting maakte.
Oat sloeg zo goed aan
dat besloten werd
regelmatig samen te
zingen. Of zoals de
huidige voorzitter van
het Onderdukerskoor
het beschrijft: "Te
voorzien in de behoefte
van een aantal
mannelijke koorleden
om regelmatig bijeen te
komen, met als alibi het
zingen.'
Het aantal koorleden is
Op 10 Mel 1983 zong het plattelandsvrouwenkoor in de kerk, Voorste nj
sinds de opleving in
v.l.n.r.: G. de Graaf-Tjalma, J. v.d. Broek-Schurer, G. Visser-Hoekstra, G.
2000 gegroeid tot ca
Garter-Mu/den. C. Zwiers. F. v. Dalen-Hoekstra. F, Mintjes-de Vries, C.M.
40.' En inderdaad
Venekamp. E . v, ,cci, lot, ct -rinn,I, Fall. L. V VlC'5Ci au cuc u_Foal
maakt het zingen
L. Hof-de Boe , A. Bergsma-Douma, G. v.d. Wal (dirigente)
slechts deel uit van het
Achterste nj v.I.n.r. Tr. Akkerrnan. A. Berkenbosch-Hinkema, L. Hofmaandelijkse uitstapje
Poppinga. L. Anne,na-Sijbolts, B. Tjalma-Bergsma. A. v. Elp-Kraak, L.
op de maandagavond
Hoekstra-Terpstra, J. Heida-Siegersma, A. Sic gersma-de Vries, G. v.
naar t Wapen. Over
Veenen-Dijkstra, T. C ijk-Nicolai. A. de Vries-Woudstra. P. Koelma-Holtrop.
het andere gedeelte
hult dit koor zich echter liever in stilzwijgen al
Het plattelandsvrouwenkoor werd op 23
is het een publiek geheim dat er in dat
januari 1979 opgericht. "Er werd een bestuur
gedeelte het een en ander wordt weggegevormd en er werd al snel in kostuum
spoeld. Op gezette tijden en bij speciale
opgetreden. Mevrouw Van der Wal (juifrouw
gelegenheden wordt er door het koor
Van der Wal) stopte na tien jaar als dirigent.
opgetreden, al of niet gezamenlijk met
Zij werd opgevolgd door mevrouw Loes
andere koren.
Hoekstra uit Langedijke. Het koor zong
De hoogtepunten zijn de optredens in 1995
onder haar leiding niet alleen in het Stellingen 2000 en een gezamenlijk optreden met
warfs, Fries en het Nederlands, maar oak in
een koor uit Brabant en het P!attelandsvrouhet Frans, Ouits en Engels. Men trad toen

ook op in de Lawei in Drachtefl. Hierna werd
Hinke Wagenaar dirigent. Zij was dat van
1995 tot 2000, een periode die zich volgens
eigen zeggen kenmerkte door vernieUWiflg,
wat merkbaar was aan de liedjes. Hinke
Wagenaar werd op haar beurt opgevolgd
door de huidige dirigent de heer Jan Andries
Dijkstra. Zeven dames hebben maar liefst 25
jaar deel uitgemaakt van dit koor, te weten
de dames Bergsma, BerkenbOSCh, Van
Dalen, Dijk, Heida, Koelma en Mintjes. Bij de
viering van het 25 jarig bestaan presenteerde het koor zich in de nieuwe outfit: een
stijivol geheel in zwart en rood. Aan het eind
van deze bijenkomSt zong men nog het lied
"Aan alles komt een eind. Gelukkig geldt
dat niet voor het koor dat de laatste jaren
weer wat "jeugd"leden gekregen heeft. Het
PtattelandsvrouWenkoor kan dus nog jaren

Toneel
Als zoon van de voorzitter van de Hoek en
van een moeder die ook een groot Iiefhebber
van het toneelspelen is, werd het edele
toneelspel mij met de paplepel ingegoten.
Overigens was mijn eerste rol niet om over
naar huis te schrijven: ik mocht als tweede of
derde takei in een toneelstukje bij de
Gibama'S welgeteld één zinnetje zeggen.
Het was het begin van een "glanzende"

carrière.
Oat toneelspelen tegenwoordig de jeugd
veel gemakkeliiker at gaat dan ons vroeger,
heb ik uit eigen ondervinding mogen
meemaken als docent dramatisChe expressie. In 1980 kwamen de kinderen op de
BurgemeeSter HarmsmaSchOOl in Gorredijk
nog ukterst schuchter over. Men was het niet
gewend en een enkel kind uit de "Kompeni'je' zel gewoOn 'Dat doch 1k net." Het
vooruit.
kostte dan heel wat moeite om zon kind
uiteindeli]k toch aan het spelen te krijgen.
PopkOor
Later, toen er ook op de basisSchool steeds
Op 1 april 2004 werd het Berkoper Popkoor
meer aandacht aan werd besteed, hoefde 1k
officieel opgericht. Het instandhouden van
als leerkracht geen enkele moeite meer te
een gemengd popkoor voor popmuziek en
doen hen aan het spelen te krijgen.
het verrichten van al datgefle wat daartoe
Een verheugende ontwikkeling in Oldeberbevorderlijk kan zijn", is de doelstelliflg van
koop is, is dat de Hoek nu een eigen
deze jongste loot aan het zangfroflt. Het
jeugdafdeling heeft. Een aantal zeer
gezellig samen zingen staat tijdens de
enthousiasteiongere1 hebben al een paar
bijeenkomSten centraal. Men wil graag met
keer onder leiding van Bea Knol-Berkenandere k oren/v erenigingen, zowel binnen als
bosch een eenakter ingestudeerd dat een
buiten de dorpsgemeeflSchaP samenWergroot succes bleek. Een andere verheuken bij het opzetten of uitvoeren van
gende ontwikkeliflg zien we in de verhouding
bepaalde activiteiten. De eerste oefenavOnd
de Hoek en de Krite. De verenigingen
was gepland op 1 april 2004 en het heeft
groeiefl steeds meer naar elkaar toe en een
nogal wat moeite gekost de mensen duidelijk
enkel bestuurSlid speculeerde al eens
te maken dat dat geen 1 aprilgrap was. Op
' stiekem" over een fusie. We weet krijgt
16 en 17 december 2004 werd er samen met
Brederode toch nog gelijk met zijn: "Het kan
de GitaarclUb een voorsteling gegeven in 't
verkeren'.
Wapen in Oldeberkoop. Beide avonden was
de zaal uitverkocht. Nummers van The
Fryske Krite
Beatles, The Carpenters, Elton John en de
oneelvereniging de Fryske Krite "Tusken
wereldhit Venus van de groep Shocking Blue
Tsjonger en Linde". De Fryske Krite, zoals
werden o.l.v. de uit DonkerbrOek afkomStige
deze vereniging altijd genoemd wordt, werd
Frederika van der Meer ten gehore gebracht.
omstreekS 1940 opgericht. Een groot deel
Marjon Post praatte de avond aan elkaar.
van het archief is ooit bij een brand verloren
Op dit moment telt de groep ruim 30 leden
gegaan. Alhoewel de vereniging zich sterk
en wordt erwekelijks geoefend.
heeft ontwikkeld, van één optreden vroeger
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naar due optredens nu, is de doelstelling van
de vereniging niet veranderd: een gezellige
avond verzorgen voor de dorpsgenoten. In
1981 schreef Jan Knol het volgende in de
Dreijer: "Der wurdt woiris sein, dat èk de
amateurferienigings 'us de 'kulturele' kant op
moatte. Wis al, mar alles op syn tiid. Men
wol faaks te hurd mei soks. Wy fan 'e Krite
wolle besykje oer in oantal jierren in sekere
lijn yn 'e stikken te bringen. Sa sil d'r nei it
kluchtige spul 'Wa't -A- Seit.. .', fansels dit
jier wat oars brocht wurde moatte. En
bygeliks yn it seizoen 1982/83 'ris in wat
'serieuzer' stik. Der binne fansels ek noch
hiele moaie stikken, wêr t dáchs om te
Iaitsjen falt. It bliuwt op 't lest in feestjCin foar
de measte minsken dy 'tin KritejCin besykje
en dat is fansels gjin skande (...) De tiid sil it
lea re"
Hoogtepunten in het bestaan waren wel het
optreden voor ongeveer 800 personen in het
Posthuis en natuurlijk het feit dat er de
laatste jaren drie avonden in het dorp
gespeeld worden. Een leuke anekdote is die
over Roelof Zwerver. Toen hij een keer een
zwerver moest spelen von den de andere
spelers zijn kleren niet vies genoeg. Dus
kroop hij stiekem in de pauze in de donkere
Steige door de modder en bladeren. Net
toen hij daar mee bezig was hoorde hij
plotseling: "Goedenavond." Hat was een
vriendelijke meneer die zijn hand uitliet.
Roelof heeft nag beschaamd een "Goedenavond" terug gemompeld en is toen maar
viug weer naar binnen gelopen. (Of zijn
kieren toen vies genoeg waren en je ze
misschien oak wel kon ruiken vertelt het
verhaal niet. Maar het Iijkt mij erg gewaagd
am met al die hondendrollen in een donkere
Steige wat te liggen rollebollen. K.B.) Op dit
moment telt de vereniging ongeveer 15
actieve leden. Het huidige bestuur staat
onder voorzitterschap van Finy Rooks en
verder uit Pien Dijkstra, Geppie Dijkstra en
Albert Lukkes. Belangrijke figuren voor de
vereniging waren of zijn Meine de Boer, Els
Menger, Albert de Jong en Marten Kooistra.
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De Hoek van Zevenwouden
Het merendeel van de gegevens is aangedragen door de huidige voorzitter, Simon ter
Heide.
De Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden is opgericht in 1867 in herberg De
Roskam en had bij de oprichting 12 leden. In
1920 is de club nog eens heropgericht.
Waarschijnlijk leidde het toen een "slapend"
bestaan. Het is bijna de oudste toneelvereniging in Friesland. In 1958 kreeg men voor
het eerst een toneelcursus o.l.v. Piet van der
Zee. Deze was door de Culturele Raad voor
de toneelspelers in de gemeente opgezet.
Het 100 jarig en het 125 jarig bestaan zijn
uitbundig gevierd. Beide keren is er een
revue opgevoerd. Merkwaardig genoeg is
het 100 jarig bestaan niet gevierd in 1967
niaar in januari 1968. De toen opgevoerde
revue werd geschreven door mevrouw
Jansen-van der Weide, het latere erelid. De
revue gaf een beeld van de geschiedenis
van De Hoek. Verder warden "Een eeuw
achter" van Godfried Bomans en "De
kandelaars van de Bisschop" van Norman
Mc. Kinnel opgevoerd. Op 23 mel 1992 werd
het 125 jarig bestaan gevierd. In het
jubileumboekje, ontworpen door Peter
Hiemstra, is informatie opgen omen over de
geschiedenis van De Hoek. Verder staan er
verhalen in van laden en oud-leden. De
receptie werd 's morgens gevolgd door een
koffietafel. Het bestuur was in oude kledij
gehuld. Een speciaal ingerichte tentoonstelling trok veel aandacht. Hoewel er eerst
plannen waren om een openluchtspel op te
voeren, is er toch opnieuw gekozen voor een
revue, geschreven door Co Rietman, Harrie
Ernst en Karst Berkenbosch, onder regie
van Co Rietman. De OAF-loads was
afgeladen vol en prachtig aangekleed door
de leerlingen van de tuinbouwschool in
Frederiksoord. Aan het zelfgeschreven
programma werden toneelstukjes van Dimitri
Frenkel Frank toegevoegd. De dansploeg
stand onder leiding van Jannie Kromkamp,
de muzikale leiding was in handen van
Lineke Berends-Tjalma en Hinke Wagenaar.
Een opvallend item tijdens de revue was een

dag uit het dagelijkse ]even van Oldeberkoop, met dias waarin bekende inwoners uit
Oldeberkoop te zien waren in een totaal
andere hoedanigheid clan normaal. Financieel bleef er zelfs 200 gulden over.
Er is altijd sprake geweest van een kleine,
hechte groep. Weinig leden, maar veel
saamhorigheid en weinig conflicten. De
bezetting van een toneelstuk rond krijgen
was heel vaak een probleem, zeker voor wat
betreft de mannenrollen. Op de ledenvergadering zijn maar zeer zelden meer clan
vijftien leden aanwezig. Het is natuurlijk altijd
moeilijk om personen te vermelden die een
grote rol hebben gespeeld in de afgelopen
50 jaar, maar ik noem er toch een paar:
Gosse Alberda, regisseur vanaf 1961 t/m
1991 overleden op 22 maart 1993. Jubileum
in het zaaltje van Vredewoud op 19 april
1986. Het cadeau was bij die gelegenhied
een verrekijker en een plakboek. Leden
voerden gedeelten uit vroegere toneelstukken op.
Luite Berkenbosch, 51 jaar lang bestuurslid,
voorzitter en acteur.
Roelof Dragt, vaste Iicht- en geluidsman tot
2000.
Hennie Lussing, vaste souffleuse van 1970
tot 1999.
Regisseurs na Alberda waren Co Rietman,
Jappie Bergsma (kort), Astrid Drost en Klaas
van der Wagen, Jan Knol en Bertus
Fledderus.
Als er in 1986 problemen zijn met de
financiën, wordt besloten om bij toerbeurt
zeif koffie met koek mee te nemen bij de
repetities. Dit heeft tot in de jaren 90
geduurd. Ook werden er grime cursussen
gevolgd, om deze taak te kunnen overnemen van kapper Fledderus (voorheen
kapper Visser). Ook dat leverde besparingen
op. Op dit moment is de Hoek een financieel
zeer gezonde vereniging. Extra inkomsten
ontstaan door elders te spelen en uit de
beroemde schiettent op de Berkopermarkt.
(In 2003 werd overigens voor het eerst met
deze traditie gebroken.)

Andere opmerkelijke feiten.
De verstandhouding met de Fryske Krite
was niet altijd even goed. In 1969 staat in de
notulen dat de voorzitter het maar raar vindt
dat niemand van de leden van De Hoek naar
de uitvoering van de Krite is geweest.
Andersom gebeurde dit wel. Waarschijnlijk
was er vroeger sprake van een zeker
superioriteitsgevoel. Gelukkig is dat
tegenwoordig anders. Waarnodig vinden
spelersuitwisselingen plaats en op 5 mei
1995 werd er ter gelegenheid van 50 jaar
bevrijding een gezamenlijke éénakter
opgevoerd met als titel Esther.
Een beg rip bij De Hoek was vroeger het duo
Klompje. Vele jaren waren zij de vaste
muziek op de uitvoeringen. In 1981 vond
men hen ineens te duur, maar ze komen al
snel weer terug. Blijkbaar waren ze toch
onmisbaar. Pas in het begin van de
negentigerjaren hield deze traditie op, zo
ongeveer gelijk met het stoppen van
regisseur Alberda.
Invoering decorcommissie pas in 1975.
Het éénakterfestival bestaat sinds 17 april
1975. De Hoek heeft op een enkele
uitzondering na jaarlijks aan dit festival
meegedaan. In 2002 werd het festival door
de Hoek georganiseerd, omdat de Federatie
de deelname te Iaag vond.
Tijdens de repetities in 1979 voor het stuk
Mire/lie raakten twee acteurs zodanig
geblesseerd dat ze vele weken in de
lappenmand zaten.
In 1981 vond de invoering van de Jeescommissie plaats in verband met de stukkeuze.
Deze werd in 2004 weer afgeschaft omdat
het te omslachtig bleek. In de praktijk werd
een advies van de Ieescommissie heel vaak
niet opgevolgd.
In het seizoen 1981/1982 waren er zaalruimteproblemen. De uitvoeringen vonden toen
plaats in het kleine zaaltje van Vredewoud
en in Noordwolde.

Invoering rookvrije-avond 1994
Astrid Drost en Klaas van der Wagen
zouden in 1997 hun regiecursus in de
praktijk gaan brengen in samenwerking met
de toenmalige regisseur Co Rietman. Dit
verliep niet naar wens. Gevolg was een
gedenkwaardige ledenvergadering waarbij
diverse leden tegenover het bestuur
stonden. Uniek in de geschiedenis van de
Hoek. Gelukkig werd escalatie voorkornen.
Vanaf 1997 kent De Hoek een verenigingsorgaan: de Hoeksteen. Dit blad verschijnt
ongeveer vier keer per jaar.
In januari 1999 werd het stuk Bloeddropjes
opgevoerd. Dit stuk speelt in een berghut in
Amerika. Drie meisjes overvallen een
invalide vrouw. De driejongelingen gadragen zich in het stuk zeer onbehouwen. Dit
leverde bij het publiek heftige reacties op:
mensen liepen de zaal ult of kwamen na de
pauze niet terug. Na afloop van de eerste
uitvoering ontstonden er in het dorp hevige
discussies. Het gevoig was een storrnloop
van nieuwsgierigen bij de tweede uitvoering
Bedankjes kwamen binnen van donateurs
en zelfs van een enkel spelend lid. Aan de
andere kant meldden zich ook nieuwe
donateurs, orndat ze onder de indruk waren
van het lef van De Hoek. De laatste jaren
werd er weer gekozen voor humoristische
stukken.
In 2003 werden er voor de uitvoeringen
geluidsmetingen door de gemeente verricht
in verband met klachten over geluidsoverlast
door de buren. Een verbouwing van t
Wapen is het gevolg. waardoor De Hoek nu
de beschikking heeft over een nieuw vast
toneel.
Na vele jaren proberen is de Hoek erin
geslaagd een jeugdafdeling op te richten,
waar op dit moment 13 kinderen in de leeftijd
van 12 Urn 17jaar lid van zijn. Enkele
talenten zijn inmiddels doorgestroornd naar
de senioren. Vanaf 2002 doet de jeugdgroep
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mee aan het eerder genoemde éénakterfestival. Ze zullen ook actief meedoen aan
de revue van 2005 in verband met het 900
jarig bestaan van Oldeberkoop
Revues
Hoogtepunten in het dorpsleven zijn
ongetwijfeld de revues die in de loop van de
tijd zijn opgevoerd. Een heel spektakel,
waaraan tientallen rnensen rneewerkten.
lmkje Jansen-van der Weide en Larnkje Hofde Boer zijn wat dat betreft "hofleveranciers"
geweest voor de teksten.
Na de oorlog schreef lrnkje Jansen de revue
Nederland in stri]d en vree. Tientallen keren
werd deze revue opgevoerd, alleen al in
Noordwolde zes rnaal. Een daverend
succes, ook al omdat er een sterke behoefte
was de oorlogsperiode zo snel mogelijk te
verwerken. Vaak ward gebruik gemaakt van
bestaande melodieën. In ieder geval zat
Appie Tjalrna achter de piano. Uit deze
revue staat hieronder het eerste couplet van
het lied Voor hen die vie/en.
Ergens in ons k/eine dorpje
Staat een witgeschi/derd kruis
Met de naam van onbekende
Die daar rust zo ver van huis
Edn van Canada's dapp're zonen
Rust h/er ver van huis en haard
Hi] heeft voor ons land gestre den
Voor onze vrUheicl onvervaarci
Uit de CAV-revue uit 1950 geschreven door
lmkje Jansen-van der Weide en Larnkje Hofde Boer.
Ze sne/len /angs de wegen
AI/e uren van de dag
Een kind weet te verte//en
't Zijn de auto's van de CA V
Ze brengen bij de boeren
Salpeter, meet en graan
't Was eerst met paard en wagen
Maar 't moest steeds harder gaan
En nu Kuke/eku is geschreven door Larnkje
Hof-de Boer ter gelegenheid van het 50 jarig

bestaan van de PlattelandsvrouWefl (1970)
Dames Heren feestgenotefl
Nee - 1k verkoop h/er thans geen loten
Maar wat 1k h/er wel op mij nam
Staat in verband met 't feestpro gram
Aan ml] is namelijk de ere
0 artiesten steeds te Introduceren
En vraag 1k dan uw aandacht nu
Voor kukeleku
Uit deze revue ook nog een couplet ult de
kappersballade.
Spiegelbeeld het valt me tegen
Wat heb 1k een oud gezicht
't Lijkt wel brandhout in de regen
1k knujp gauw mn ogen dicht
Ja een schok voor heel veel vrouwen
Gee ft zo'n spiegelbeeld haar dan
Maar u moogt gerust onthouen
Oat geldt net zo voor de man
In 1980 bestond Sport Vereent 50 jaar. Deze
revue werd ook geschrevefl door Lamkje
Hof-de Boer en Imkje Jansen-van der Weide
Hieruit het liedje Sporten,
Sporten - sporten - sporten
Weg met overals en schorten
Smujt dat spul maar in een hoek
Liever in een shirt en korte broek
Lekker eens met blote rug
Op het veld of op de brug
Ontdekjezelf, want dat is goed
Sport - sport - sport, dat moet
In 1982 (een jaar te laat, maar dat had zijn
reden), werd ter gelegenheid van het
honderd jarig bestaan van de ijsclub Vooruit
de revue 100 jaar Vooruit opgevoerd. De
tekst is voor het grootste gedeelte van
Lamkje Hof-de Boer, maar er zit ook een
bijdrage bij van Jacobus Lukkes. Apple
Tjalma zat als vanouds achter de piano. Eén
van de liedjes na de pauze was: Op de
baene.

As de wiend naor et oosten drift
En 't wodt buten gloepend koold
As 't niet ai te yule sn/ft
Kieken wif as 'ties al hoolt
Op 'e sloden an 'e diek
Smieten wij mit stok en st/en
Stampen wi] de hakken briek
hoolt et ies, dat ku] dan zien
Refr.
We zwieren op 'e gladde vloer
De ofstaand is oons gauw te kot
De hanen op 't gat, dan liekt et stoer
Zo strieken wif een aende vot
1987 Revue voor u.
Op 13 en 14 maart 1987 jubileerde de
vijftigjarige VVV/PL Belang. Tijdens die
gelegen held werd er ook een revue
opgevoerd met voor de pauze sketches en
liedjes uit oude revues van lmkje Jansenvan der Weide en Lamkje Hof-de Boer, en
na de pauze sketches en liedjes van Karst
BerkenboSCh.
Hierin zat het lied Herinneringen. Dit lied
begint met het volgende couplet:
De diabeelden van het verleden
Zujn beelden en nog meer
Het zujn herinneringen
En die doen soms wel wat zeer
Waar is de !andbouwsChOOl gebleven
Met meester Bosje als de directeur
En de huishoudschool is ook verdwenen
Dat/s lets wat 1k ook erg betreur
In 1988 werd bij het 25 jarig bestaan van
Lintjo de revue De bonte Lint]o-trein
opgevoerd. Een bonte verzameling liedjes
en sketches van diverse mensen. Er zat een
bewerking in van De Moes van Johan
Veenstra en ook de schrijver van dit boek
heeft nog een aandeel in de tekst gehad. De
muziek was in leder geval van Johan
Mennes al zat Apple Tjalma die avond
achter de piano. Ult deze revue een
gedeelte van het lied De ScheidsreChter.
Helaas is niet bekend van wie dit lied is.
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Als referee doejeje best
Maar och 't is nimmer goed
Je kunt per slot n/ct a//es zien
Dat/s wat 'them doet
Dejeugd vaak aggressief en fel
Zoekt om het zwarte schaap
Laat dat dan die scheidsrechter zijn
Zet die maar voor aap
Uit de jubi!eumrevue van De Hoek uit 1992
Teksten Co Rietman, Harry Ernst en Karst
Berkenbosch.
In mUn /even speel 1k dage//ks tonee/
A//een dan kom ik er doorheen
Al/een dat houdt mij op de been
1k speel dage//ks tonee/
Dat doe ikgraag. dat doe ikvee/
Als souff/eur, of a/s regisseur
Door de dage/ijkse s/cur
2005 Berkaper Theaterspektakel
Alhoewel de revue, met tekst en muziek van
Karst Berkenbosch, bij het uitkomen van dit
boek nag op de planken gebracht moet
worden, begint het in ieder geval met het
volgende refrein en couplet:
Wil bouwen, bouwen, bouwen an Berkoop
Een eigen huus een eigen thuus h/er op et
zaand
Berkoop is oonze toekomst oonze hoop
Hier ho/en wij dreuge voe ten op et Iaand
De Lende en de Kuunder
Barrières mit mennig zaandbaank
Geven oons v/s en vei/ighied
En bepao/en oons bestaon a/ wiet hoe /aank
Deur et waeter hebben MY glen last van de
Friezen
En Ok de Drenten die hoeven w/j h/er n/ct
Laot staon de graaf en bisschop uut et
westen
As ze h/er kommen /okken wiy ze in et net
Wij Ste//in gwarvers ho/en van oonze ddrpen
Mar an butenstaonders hebben wil lak
En kommen ze oons een keer te nao
Dan geven wil ze op etjak

10 VERENIGINGEN/INSTANTIES
Oat er in Oldeberkoop veel verenigingen
actief zijn, is alom bekend. Minder bekend is
dat die verenigingen het niet altijd even
gemakkelijk hebben. Als we de afgelopen
vijftig jaar onder de loep nemen, zien we een
verschuiving in de belangstelling van de
Berkopers. Hierdoor zijn bepaalde verenigingen verdwenen en hebben andere zich
aangepast. Alhoewel het aantal verenigingen en instanties door het verdwijnen van
bedrijven en scholen drastisch is verminderd, kent Oldeberkoop nog steeds een
bloeiend verenigingsleven. Daarnaast zie je
de opkomst van de stichtingen. Door de
vaak grate financiële risico's is een aantal
verenigingen veranderd in commissies of
stichtingen. Bij de sport zien we dat het
steeds moeilijker wordt de opgroeiende
jeugd vast te houden. Toch is het een
genoegen om te lezen hoeveel er nog is en
nog wordt gerealiseerd. Als men dan oak
nag eens bedenkt dat alle werkzaamheden
zonder een cent vergoeding worden gedaan,
kan men alleen maar diep respect hebben
voor al die mensen die zich belangeloos
voor hun kiuppie" inzetten. Want wat zou
Oldeberkoop zijn zonder de vrijwilliger? Het
antwoord is gemakkelijk te geven: een
"dood" dorp!
Een weekagenda in hetjaar 1962 (Dreijer
van december 1962).
Maandag:
Dinsdag:

Woensdag:
Don derdag:
Vrijdag:

8- 10 uur Brocope
7fi - 10 uur O.T.0 Heren
8fi -10 uur Accordeonclub
Con Brio 4 - 6 uur Krontjongclub
7fi -10 uur Schaakclub
2f1 - 4fi Bejaardensociëteit
6 - 7 uur Boekuitlening
7fi -10 uurO.T.C. dames

le woensdag van de maand: Supportersvereniging
1e donderdag van de maand: Spreekuur van

de Ieerkrachten van de lagere school en de
kleuterschool te Oldeberkoop van 7fi - 8fi
Consultatiebureau 5 en 19 dec. van 3 -4 uur
Verdwenen verenigingen
Het mag duidelijk zijn dat er in vijftig jaar in
Oldeberkoop ook op verenigingsgebied veel
is veranderd. Veel verenigingen bestaan niet
meer, al zijn er gelukkig ook nieuwe
bijgekomen. In de allereerste Dreijer
stonden "alle" verenigingen die in 1962 in
Oldeberkoop actief waren. 1k baseer mij op
die Iii st (de Iijst is volgens mij niet helemaal
compleet), en heb de namen Ietterlijk
overgenomen met de voorzitters of contactpersoon, de secretarissen en de penningmeesters. Tekenend is wel dat bij L.Annema
altijd dokter L. Annema staat. In ieder geval
geeft deze Iijst een goed beeld van de
situatie rond 1955. De grote veranderingen
kwamen immers pas in dejaren '60. De
verenigingen die in Oldeberkoop zijn
"verdwenen" of zijn opgegaan in een grotere
vereniging zijn:
A.N.A.B. afdeling Zuivel - Alb. De Vries. Johannes de
Vries. L. Meinsma
Accordeonvereniging 'Con Brio' - L. Hof-de Boer,
W. Akkerman
Aig. Bedrijfsgroepen centrale - W. Roorda,
B.B. - I. de Boer (blokhoofd)
Bejaardensociëteit- geen voorzitter, I. BergsmaSchaap, Mej. Y. Kiomp
Boerenhulpverleningsdienst - H.J.Veenhouwer,
S. H de Jong, A. Nijholt
Bond van Landpachters en Hypotheekbocren H. Bosma,
Bond van Staatspensionering - G.J. de Boer,
G. Marks, J. Lussing
CAN. - L.J. de Boer, S. Nijboer
C.B.T.B. - H. de Goede, J. Drost, A. Brouwer
C.Z.F. "De Goede Verwachting" - A. Lukkes, J. G. Hof
Christen Vrouwen Bond - K.Talma, S. Bijstra-v.d.
Velde. A. de Goede-Tolman
Coop. Ver, tot expl.van diepvrieskluizen "Oldeberkoop
e.o". - S. v.d. Vlugt, H. Oosterkamp (2x)
CoOperatieve Voorschotbank - dokter L. Annema,
H. Popma, S. v.d. Vlugt (vice voorz.)
Dorpscommissie - K.Bosje, dokter L. Annema,
G. Bouwhuis
Dorpscultuurgemeenschap - K.Bosje, mej. M. v.d.

Linde, M. J. Bergsma
Evangelisatievereniging - J.S. Mulder, S. de Kleine
(Mkg), I. 0. Bijstra
Friese Mij. Van Landbouw - J. Mulder, M. Bergsma,
J. Kootstra
Groene Kruis Makkinga e.o. - Voor Oldeberkoop
dokter L. Annema,
Handelsvereniging - K. Buitenga, H. Bouwhuis,
Ab de Jong
Jongerein - Jac. Lukkes, H. Akkerman
Kleuterschool - J. Lussing, I. Nijholt-Eringa, M. Hof
Korfbalvereniging D.E.S. (Lintjo bestond nog niet) E. Houwer, H. E. Roersma. Mej, A. Houwer
Krontjongclub de "Gibamas" - J. Lussing, J. Dijkstra,
K. K. Menger
Landarbeidersbond - F. [jest
Landbouwhuishoudschool - S. v.d. Vlugt, I. BergsmaSchaap, U. Mulder
Landbouwschool - L.J. de Boer. S. Koen. B. de Boer
Nederlandse Ver. ter afschaffing van aic. drankeri A. Heida, J. Kerkhof-Kleinstra, mci. C. M.
Venekamp
Onderlinge Boerenverz. Fonds - H. de Goede
Oudercie. O.L.S. - 0. Zwart, E. Peper
Personeelsvereniging C.A.V. - J. Lussing, D. Krol,
R. Koopsira
Person eelsvereniging C.Z.V. - B. de Boer, L. Meinama,
mej. W. v.d. Meulen
Rijvereniging - H. de Jong. Mej. G. Mulder, E. Brouwer
Roode Kruis afd. Ooststellingwerf - Voor Oldeberkoop dokter L. Annema,
Schaakclub - R. Koopatra, E. Wipers, Jac Hoekstra
Tafeltennis O.T.C. - H. Mintjes, S. Lukkes-Tuinstra,
E. Augustijn
Veilig Verkeer - J. Lussing, F. Herder, J. v. Delft
Vereniging van bedrijfsvoorlichting - R. Boverhof,
K. Bult (N'pa), J.G. Hof
Vereniging voor Crematie A.V.V.L. afd. Ooststellingwerf - A. Heida.
V.H.V. - H. Lukkes-de Nekker, A. Dijkstra-cleiberg,
A. Dijkstra-Cleiberg
Volksonderwijs - S. Nijboer, S. Siedsma, S. Siedsma
Vrouwen Evangelische vereniging - S. Bijstrav.d.Velde. geen. A. Mulder-Hielkema
Vrouwenbond N.V.V. - G. Kremer-Schippers.
A. Zwier-Kroes
V.V.V. - G. Bouwhuis. J. G. Tamniens, G. Brandsma
Waterschap de Kuinder- H.J. Veenhouwer,
H. de Vries
Zangver. 'Brocope" - Jac. Nijholt, E. de Boer-v.d.
Broek, A. Schuitemaker-Di(kstra
Zusterkring - Z.A. Krikke-Zuidhof, S. Akkerman-Brandenburg, A. Lukkes-de Boer
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Overlevers
Verenigingen die nu nog steeds onder
(bijna) dezelfde naam bestaan:
Bond van Platte [an dsvrouwen - L. Annema-Sijbolts
H. v.d. Broek-Bergsma, J. Nijholt-de Vries
Brandweer - J. Lussing, brandmeester, tel. 333
Fryske Krite - M. Kooistra, J. Tuininga,
A. Brouwer-de Haan
Geitefokverenigjng - G. M. Hof
HSV 'de Rietvoorn' - H. Hofstee. S. Hof
Hoek van Zevenwouden - L. Berkenbosch, W. HofAldershof. Jac. Hoekstra
IJsclub "Vooruit' - H. Lukkes, G. Brandsma
M. v.d. Boek
Laatste Eer - J. Lussing, A. de Jong Sr., A. Hoekstra
Sport Vereent (gymnastielc) - dokter L. Annema,
H. Bouwhuis, A. Ploeg
Sport Vereent (voetbal) - K. Buitenga, M. Kooistra,
R. Koopstra
Supportersverenigjng Sport Vereent - J. Schotanus,
D. Menger, G. Kootstra
Vogelwacht - S. v.d.Viugt, G. Vrind, 0. Bijstra

Het dorp is op drift', schreef Luit de Boer al
eens in zijn boek. Die conclusie mag je wel
trekken als je ziet hoeveel verenigingen er al
zijn verdwenen. Aangetekencj moet worden
dat de 'verzuiling' (ieder geloof of politieke
richting zijn eigen organisatie), in dejaren
zestig werd afgebroken. Dat heeft 00k zijn
weerslag gehad op een aantal verenigingen.
Maar ook het verdwijnen van de twee
scholen en de CAV en de Zuivelfabriek
hebben daarsterk aan meegewerkt. De
volgende verenigingen die hieronder zijn
beschreven zijn soms voortgekomen uit
andere verenigingen Daar is in de beschrijving rekening mee gehouden.
ABO
In 1993 heeft zich een fusie voltrokken
tussen de verschillende Iandbouworganisa
ties in Ooststellingwerl. Voorheen had
Oldeberkoop een eigen afdeling van de
algernene bond, de Friese Maatschappij van
Landbouw, en een afdeling van de Christelijke Boeren en Tuinders Bond. De Katholieke Boeren en Tuinders Bond had in

Oldeberkoop geen eigen afdeling, vanwege
het geringe aantal leden. Door het sterk
afnemende aantal bedrijven in de jaren
tachtig en negentig en dearmee ook het
aantal leden en de toenemende wet- en
regelgeving, was fusie noodzakelijk.
Daarnaast was er een sterke ontwikkeling
van schaalvergroting en specialisatie, wet
weer leidde tot meer mechanisatie en
automatisering. Gespecialiseerde deskundigheid was daardoor ook in de belangenbehartiging noodzakelijk. Om dat te bereiken
werden er vanuit de ABO verschillencje
corn missies benoemd: voor de melkveehouderij, de intensieve veehouderij en voor de
akkerbouw. Ook is er een commissie Lokaal
Beleid, die zich bezig houdt met milieu en
ruimtelijke ordening en niet te vergeten de
commissie Public Relations waaraan de
Activiteitencommissie is gekoppeld. Deze
commissie houdt zich bezig met, de naarn
zegt het al prornotie en comrnunicatie rnaar
00k met het inzichtelijk ma ken van het
prod uctieproces. Men wil op die rnanier
streven naar het dichter bij elkaar brengen
van consurnent en producent. Imrners sinds
de jaren negentig is de voedselveiligheid en
dierwelzijn steeds belangrijker geworden.
Activiteiten die anno 2000 door de PR- en
Activiteitencommissie zijn gestarf, vertajen
zich in het openstejien van boerderijen
tijdens de Week van het Platteland en
tijdens fletsdagen. Zo organiseerde zij in
2004 op de boerderij van Tjerk Hof in
Oldeberkoop een kinderdoedag. Daar
kwa men toen honderden mensen op af.
Verder gaat men ook naar scholen. Wienand
de Wit uit Oldeberkoop zit in één van die
commissies
ANBO
De Algernene Nederlandse Bond voor
Ouderen is in 1978 ontstaan uit de vroegere
Bond van Staatspensionering en de Bond
van Ouden van Dagen/Bejaarden In
Oldeberkoop werd de bond pas op 6 april
1989 opgericht. Tot die tijd hebben de
commissieleden van de 55+ groep de zaken
waargenomen waar vooral de heer A. KroI

veel werk voor heeft gedaan. In bet nieuwe
bestuur werden de dames W. v.d. Meulen en
A. Kootstra en de heren L. Berkenbosch en
S. van der Heide gekozen. Landelijk telt de
bond ongeveer 200.000 leden en Oldeberkoop teit er zon 170. De doelstelling is het
organiseren en stimuleren van activiteiten
voor ouderen, belangenbehartiging bij de
gemeente, zorginstellingen enz.
Het werk van de vakbond voor ouderen is
meer dan ooit nodig om de belangen te
verdedigen van de gepensioneerden in ons
land. Deze groep neemt in aantal steeds toe
en heeft medegewerkt aan de welvaart van
nu! Inmiddels is de koopkracht van de
AOWers meer dan 10% minder geworden
de Iaatste jaren. Er moet actie gevoerd
worden voor herstel', volgens een verslag in
de Dreijer van mei 1989. Na een actieve
start, zakten de activiteiten van de ANBO in.
De Iaatste jaren worden de zaken weer beter
opgepakt. Henk Bouwhuis is de huidige
voorzitter.
De soosmiddagen in de wintermaanden
worden georganiseerd door de corn missie
"Soos-55+". In de jaren tachtig kende men
hier ook een bezoekgroep. Deze had één
keer in de twee maanden overleg met de
wijkzuster en het hoofd van de gezinszorg,
om te overleggen wie er voor een bezoek in
aanmerking kwarnen en er prijs op stelden.
Ook was er een vervoersgroep.
Naast deze groepen was er nog een
Ouderenraad actief. Dit was een praatgroep,
die op initiatief van rnevrouw R. de BoerAdema werd opgericht. Het volgende citaat
geeft een beeld waar zij zich met bezig hield:
"Met medewerking van de Ouderenraad
heeft de bejaardengymnaStiek een grotere
zaal tot haar beschikking gekregen. Het
Groene Kruisgebouw werd veel te klein. Ook
richtte zij zich in 1982 tot Gemeentewerken
om de hoge stoepen te verbeteren." Zowel
de Ouderenraad als de bezoek- en vervoerscomrnissie zijn een zachte dood gestorven.
Ondertussen kent de ANBO wet weer een
bezoekcommissie waarvoor Ietje Kramervan Bon de zaken regelt.

Begrafenisverenigiflg 'De Laatste Eer"
en Lijkwagendienst
In 1917 wordt de begrafenisvereniging De
Laatste Eer opgericht. In bet bestuur hadden
zitting: L. v.d. Meulen, L. Nijk, H. Lukkes, J.J.
Bergsma en G. Warning.
Er is ooit geprobeerd één vereniging te
maken van de Iijkwagendienst en de
begrafenisvereniging maar dat is toen nooit
gelukt. Het bleven twee aparte verenigingen.
De jaarvergaderingen werden wet op
dezelfde avond gehouden, eerst vergaderde
men over de Iijkwagendienst, die vergadering begon om 19.00 uur, en vervolgens
werd om 20.00 uur de jaarvergadering van
de begrafenisvereniging gehouden.
De vereniging is ontstaan uit de buurtschappen in Oldeberkoop. En hoewel Oldeberkoop toen kleiner was dan nu, waren er veel
buurtschappen, zoats: buurtschap kom van t
dorp, buurtschap Oldeberkoop Oost I, II en
III, buurtschap West I, II en III, buurtschap
Molenhoek en buurtschap 't verre Westen.
Voorts hoorden begin 1900 de buurtschappen Nijeberkoop I, II en III ook bij Oldeberkoop.
Uit een reglement van het buurtschap bet
Oost II blijkt dat het Ieedaanzeggen per brief
diende te gebeuren, op kosten van de
buurtschap. Later werd er rondgezegd door
één van de buren. Te voet, wet te verstaan.
In 1932 werd besloten dat bode Johannes
van Laar het aanzeggen in geen enkele
buurtschap per fiets mocht afleggen. Het
rondzeggen narn één dag in beslag. Zijn
opvolger, Jan de Boer (Jan Stellen), dacht:
tijd is geld, ik pak de fiets. In de algernene
ledenvergadering van 1933 werd daar
echter uitdrukkelijk bij stil gestaan. Vele
eden van de vereniging ergerden zich
daaraan. De haast of gemakzucht vinden zij
misplaatst en in ieder geval niet bevorderlijk
aan de ernst, die deze werkzaarnheden toch
zeker eischen.' Besloten werd dat bij bet
aanzeggen bij overlijden bet gebruik van een
rijwiel verboden was.
Aan de toen aftredende bode Johannes van
Laar werd een jaarlijkse gratificatie toege-

oak wel nodig, want zij moesten de kist met
het Iijk vanaf de kerk of het café naar het
kerkhof dragen.
In 1976 is de Iijkwagendienst overgegaan in
"De Laatste Eer. In 1989 krijgt de vereniging weer een 'normaal" bestuur. Na het
overlijden van Jan Lussing (52 jaar bestuurslid), is er nag één bestuurslid over, te weten
de heer L. van der Weide. De doelstelling is
en blijft dat de vereniging tegen kostprijstaTegenwoordig worden nauwelijks nog eisen
rief de uitvaart voor leden verzorgt met eigen
gesteld aan kleding tijdens begrafenissen.
dragers en bode. Bodes waren: Johannes
Vroeger in 1898 en 1915 dicteerde het
van Laar (vader van Hendrik van Laar), Jan
reglement anders: 'Het is bij begrafenissen
de Boer (Jan Stellen), en Herman Jansen
een vereischte dat de leden van het
(de kleermaker). Thans is dat Jan Koopman.
buurtschap in het donker zijn gekleed.
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f. 1,50 off 1,00 betaalden. De bode verleende diensten bij het overlijden en de
Dat er wel het een en ander is veranderd,
begrafenis en werd hiervoor betaald door de
blijkt wel uit de volgende aantekeningen.
vereniging.
Vroeger
werden rouwbrieven oak wel
Een begrafenis van een voiwassene kostte
geschreven.
Je kon blanca rouwbrieven
in de jaren vijftig gemiddeld f. 100,00. De
kapen.
begrafenis van een kind ongeveerf. 13,50.
Wanneer een Iijk thuis werd opgebaard den
In de tijd van de buurtschappen werden
werden de gordijnen geslaten, werd de klok
deze diensten verricht door de buren.
stilgezet
en over de spiegel kwam een doek.
Later had de vereniging de beschikking over
Ten teken dat er iemand was overleden
een bode en dragers en een aflegster. In het
werd door de koster de kerkklok geklept;
begin waren er wel 10 dragers. Die waren

kend van f. 10,00.
De Ieedaanzegger kondigde als volgt het
overlijden aan: "de familie ... maakt bekend
dat is overleden.. in de Ieeftijd van ... jaar."
In 1960 werd besioten het Ieedaanzeggen te
stoppen en middels een kaartje de inwoners
van Old eberkoop op de hoogte te brengen
van het overlijden van een inwoner.

de klokklepel valt dan tegen éen wand van
de kiok.
Er was verschil in het aantal kleppen tussen
man, vrouw en kind. Na het kleppen volgde
het verluiden.
Het luiden van de kerkklokken heeft altijd al
een boodschapfunctie gehad. Het is een
soort alarm instal latie van de oudheid. Man 5
x kleppen en 3 x 15 minuten luiden met een
tussenpoos van 5 minuten. Voor de vrouw
was dat 3 x kleppen en 2 x luiden en voor
een kind 1 x kleppen en 1 keer luiden. Met
deze traditie is men in de jaren vijftig
gestopt.
In 2005 wordt het bestuur gevormd door
Bontsje Benedictus-Veenstra, Hennie
Lussing, Lieneke Berends-Tjalma Henk van
Olphen en Jan Berend van EIp.
Lijkwagendienst
In 1914 werd een intekenactie gehouden
voor de aanschaf van een Iijkwagen. De
kosten hien.'an bedroegen f. 325,00. De
eerste vergadering van de Vereeniging
Lijkwagendienst Olde- en Nijeberkoop werd
gehouden op 25 februari 1915 ten huize van
de heer B.J. Hof.
Het eerste bestuur bestond uit voorzitter L.
v.d. Meulen, kassier Voorschotbank,
secretaris L. Nijk (smid en kastelein),
penningmeester G. Warning (tuinman en
rentmeester bij de fam. E. Prins), en verder
Jacob R. de Boer en Jurrit Bergsma,
bestuursleden. De contributie bedroeg 25
cent per jaar en moest worden afgedragen
door "de boekhouder" van de bestaande
buurtschappen.
De Jijkwagen, aangekocht in 1914 werd
ondergebracht bij E.J. Lourens, die een
kuiperij had in het pand aan de Willinge
Prinsstraat 11. Hij was tevens "Iijkmenner".
Zijn salaris bedroeg hiervoor f. 25,00 per
jaar.
De tarieven van de diensten van de
Iijkwagen bleken elke jaarvergadering een
punt van bespreking, vooral de vergoeding
voor de Iijkmenner. Sommige berijders
hadden zelf een paard. Anderen huurden er

één. Van de ontvangen f. 6,00, het tarief in
de jaren veertig, was dan f. 3,00 voor de
eigenaar van het paard.
Paarden waren niet altijd gemakkelijk en er
ging wel eens wat mis.
Op een keer, net na de oorlogsjaren, ging de
Iijkwagen met kist en al ondersteboven. Het
paard plat en de berijder op de grond tussen
de benen van het paard. Dit gebeurde in het
Molenlaa ntje.
Er werden overigens hele ritten met zon
Iijkwagen gemaakt. Naar Fochteloo, Boijl en
naar Jonkersiand bijvoorbeeld en soms zelfs
naar Groningen naar het ziekenhuis.
Harm Rooks, de vader van Theunjs Rooks,
is jarenlang koetsier geweest op de
Iijkwagen.
De contributie bedroeg in het begin 25 cent
per jaar. Hiervan werd zowel de koetsjerals
de Iijkwagen betaald. Eventuele tekorten
werden hoofdelijkomgeslagen In 1920 werd
de contributie dan 00k verdubbeld naar 50
cent. Een paarjaar later gingen de zaken
kennelijk goed, want toen werd de contributie weer teruggebracht naar 25 cent en zo nu
en dan werd men een jaar vrijgesteld van
contributie.
In 1927 werd er door de gebroeders Van der
Broek een gebouwtje voor de Iijkwagen op
het kerkhof geplaatst. Kosten f. 541,30. Het
gebouwtje wordt elgendom van de begrafenisvereniging De Laatste Eer en oak het
onderhoud is voor deze vereniging.
In 1939 ontstaan er problenien met de
Iiquidatie der schulden van de begrafenisvereniging. Dit had te maken met het
eigendomsrecht van het wagenhuisje. Een
lastige geschiedenis. De Lijkwagendienst
werd daarom in 1940 eigenaar van het
huisje voorf. 250,00.
Het onderhoud blijft zorg geven, omdat de
toenmalige jeugd in Oldeberkoop (eind
veertigerjaren), niet van onbesproken
gedrag kon warden beticht ten aanzien van
het Lijkwagenhuisje.
In 1955 werden er, door een tekort aan
dragers, twee rijdende baren aangeschaft.
Eén voor Oldeberkoop en één voor Nijeberkoop. Tegelijk werd besloten gebruik te
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maken van een Iijkauto en de lijkwagen van
de hand te doen.
Jan Lussing is 52 jaar bestuurslid geweest
van zowel de Begrafenisvereniging als de
Lijkwagendienst. In 1976 is de Lijkwagendienst aisnog bij De Laatste Eer ondergebracht.
Blughut
De Blughut is begonnen in de oude kleuterschool achter de huidige openbare basisschool. Het was een barak uit Westerbork
die daar door Jan Lussing cs. met de dump
(zijn vrachtauto), in 1950 is weggehaald.
De eerste melding van de Blughut vinden we
terug in de Dreijer van augustus 1970. De
schrijver van dat artikel, toevallig dezelfde
als de schrijver van dit boek, geeft daarin
een verklaring voor het woord Blughut:
"Velen vinden de naam wat vreemd. blug is
afgeleid van het niet bestaande werkwoord
bluggen, wat betekent; zingen, dansen,
schilderen, toneelspelen, jezelf zijn etc. Hut
is de naam van een niet al te comfortabel,
doch in dit geval wel geriefelijk gebouwtje."
Verder staat er nog in het artikeltje dat de
jeugd er goed gebruik van maakt, het dak op
sommige plaatsen lekt en dat de sanitaire
voorzieningen voor verbetering vatbaar zijn.
Het batig saldo is f 40,27. Kortom een
flitsende start van een voorziening die nu
niet meer uit het dorp is weg te denken.
lemand die zijn stempel op het Blughutgebeuren heeft gedrukt, is ongetwijfeld Klaas
van der Wagen. Begonnen als vrijwilliger
met het organiseren van disco's, waarjeugd
uit de hele omgeving op afkwam, kon Klaas
in 1978 als dienstweigeraar zijn vervangende dienst in de Blughut uitdienen. In
1980 ging de Blughut over naar het huidige
gebouw. Nog tijdens de verhuizing ging de
oude Blughut in vlammen op. Klaas kwam
nu officieel in dienst van de Blughut en hij is
dat tot 1998 gebleven. Daarna kwam hij in
dienst van Scala, wat uiteindelijk resulteerde
in zijn vertrek in 2000. De Blughut heeft
onder zijn leiding een aantal hoogtepunten
gekend, waaronder de koffieconcerten op
zondagmiddag. Hier was een enorme
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belangstelling voor, omdat daar landelijk
bekende coryfeeen optraden zoals Rob de
Nijs, Donna Lynton en Lenny Kuhr. Er zaten
dan wel 500 mensen in de Blughut. Ook
verzorgde het toentertijd heel populaire en
dichtbeluisterde NCRV-programma "Los
Vast" van Jan Rietman een live-uitzending
vanuit het centrum en werd Toontje Lager
naar het oude CAV-gebouw gehaald.
Achterliggend doel van deze koffie- en
theeconcerten en later (in de jaren negentig), van de talkshows was het regulier
sociaal cultureel werk te verbreden. De
talkshows waren "opzienbarend" en
"spraakmakend" volgens Jan Knol. "Kracht
van deze activiteit was dat het sociaalculturele aspect op speelse wijze was
verpakt binnen de programmering. Dit was
binnen het werk toen een volkomen nieuw
fenomeen, ledereen die uitgenodigd werd,
moest bereid zijn met gesloten beurs
medewerking te verlenen. De liefst 20 shows
werden allen gemaakt door Jan Berend van
EIp en Jan Knol (presentatie), en toenmalig
beroepskracht Klaas van der Wagen (regie).
Later voegde zich ook Simon ter Heide bij
het trio. Onder de vleugels van dit team
passeerde een groot aantal zogenoemde
BN-ers (Bekende Nederlanders), de revue,
maar ook lokale en regionale bekendheden
stonden vaak "op de rolu.
Een heel kleine greep uit de gasten: Wim
Bosboom, Marjan Berk, Frans Tutuhatenewa (president van de Mclukkers in
ballingschap), Foppe de Haan, Johan
Stekelenburg, Johan Veenstra en Rients
Gratama. Vanuit de politiek kwamen o.a.
Annemarie Jorritsma en Paul Rosenmöller.
Om alle bekende personen heen werd
steeds gezorgd voor een aantal maatschappelijke en culturele onderwerpen, waarbij
ook de bezoekers werden betrokken. Dat de
mensen er veel voor over hadden, blijkt wel
uit de volgende anekdote: "Toenmalig Groen
Links-aanvoerder Rosenmöller kwam voor
de talkshow met het openbaar vervoer
vanuit Rotterdam naar Oldeberkoop. Zijn
bijdrage aan de show, om precies acht uur,
bestond uit welgeteld 10 minuten interview.

Om kwart over acht aanvaardde hij de
thuisreis. De volgende ochtend wachtte een
sproekbeurt in ... jawel: de haven van
Rotterdam."
In de Blughut werden naast al deze activiteiten diverse cursussen gegeven, zoals
bijvoorbeeld een computercursus, maarje
kon er ook volksdansen. Een grote verbouwing vond nog plaats in 1990 toen de
Blughut werd uitgebreid met een peuterspeelzaal en een bovenzaal. In 1998 kreeg
Scala het voor het zeggon, terwiji aan do
andere kant de stichting De Blughut
zelfstandig bleef. Een onpleziorige situatie
die ook het aantal bezoekers duidelijk
beInvloodde. Nu is ook het gebouw in
handen van Scala. De ommekeer in het
aanvaarden van de nieuwo situatie kwam
toen de Blughut een spontaan volksfeost
organiseerde na de vrijlating van de ontvoerde Lusanne van der Gun in augustus
2003.
Voor veel jongeren is de Blughut van veel
betekenis geweest. Oat blijkt uit de verhalen
in do Dreijer van januari 2005. Een aantal
geeft daarin hun visie op het dorp. Hierbij het
aendeol dat de Blughut voor hen daarop
heeft gehad.
Ilona Rooks (23): '1k denk dat de Blughut
een goede plok is om de jeugd van de straat
te houden. Doordeweeks kwam 1k na
schooltijd altijd even in de Blughut waar elke
middag een soosmiddag werd gehouden.
Eigenlijk was ik daar bijna dagelijks te
vinden. Eerst als bezoeker en later als
vrijwilliger. 1k hielp daar achter de bar en
hielp mee bij het organiseren van verschillendo activitoiten. Hot jeugdcontrum speolt
een belangrijke rol om criminaliteit en
vandalisme to voorkomen.Ik denk wel dat er
over nagodacht moot worden hoe Jo rneer
jeugd naar de Blughut kunt trekken. Naar
mijn mening is dat op dit moment eon stuk
minder dan in mijn tijd."
Eline Twint (20 jaar): 'Het zou fijn zijn als do
Blughut weer wat meer bozocht gaat
worden. 1k hoop dat do gomeento daar wat
aan gaat verandoren. Jo kunt er lokker warm

zitten, wat drinken, wat kletsen en natuurlijk
tafeltennissen, blljarten, of andere spelletjes
spelon."
Judith de Jong (24): Door de soos en door
alle andere activiteiten zijn wij eon hele
hechte groep goworden."
Franciscus Brandsma (bijna 23): Toen 1k
nog een stuk jongor was, was hier altijd veel
to doon voor do jeugd, met name in do
Blughut. 1k herinner mij natuurlijk nog hot
groto hoogtepunt: het tv-debuut op do bank
bij Irene Moors in hot prograrnma Telokids."
Djurre Veensma (22): "Als wij de Blughut
niet hadden, was hot met do criminalitoit hier
waarschijnhijk anders gesteld.'
Aaltjo do Jong (18). Zij studeort management en toorismo in Breda: '1k blijf niet vaak
voor een weekendje in Breda, omdat 1k hier
familie, vrienden, do Blughut en hot korfbal
heb.'
Minne Telman (21): "In je eersto tienerjaren
kun Jo nog terecht bij do Blughut, maar
naarmate je in do Ieeftijd van 16 jaar komt,
bogint hot hier toch wel eon bootje saai to
worden."
Do enige die do naam Blughut niet noemt in
die Dreijer is Martijn de Jong (18). Hij morkt
op: "Wat naar mijn mening wel vorbeterd zou
kunnen worden zijn dejeugdactiviteiton voor
jongoron die (nog) niet naar de plaatselijke
kroeg gaan of daar goon interesso in
hebben."
Voor al doze jongoron is do Blughut in 2005
niet of minder in beeld dan vroeger. Zij
hebben in 2005 hun "vaste stek" gevonden
in Do Stoige. Toch gevon al hun verhalon
aan dat de Blughut van enorme botekenis is
goweost voor hun ontwikkoling. Hot is to
hopen dat het contrum bij do jeugd weer die
plaats krijgt, die hot vroegor had. Na een wat
moeizamo overdracht aan Scala, lijkt dat
gelukkig te gobeuren.
Bond van Plattelandsvrouwen/
Vrouwen van Nu
Do Bond van Plattolandsvrouwon in
Oldeberkoop is in 1920 opgericht onder do
naam BVOL (Bond Van Oud Loorlingen).
Waren do bijeenkomsten eorst nog aan huis,
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men began al am 18.00 uur, vanaf 1929 tat
1966 werden de vergaderingen gehauden in
de Huishaudschaol. In het begin maest
iedereen een kapje vaar de kaffie of thee
meenemen en een breiwerkje, want de
handen mochten niet stilstaan. In de aorlag
waren er geen afdelingsactiviteiten. DaeI
was educatie en varming door het uitnadigen
van sprekers.
In het verleden waren dat vaak anderwerpen
die pas later populair werden.
Bijvaarbeeld Iteke Weeda was hier al als
spreekster geweest vaar ze een bekende
Nederlander werd.
In 1953 werd er een jongerengroep van de
BvPF apgericht. Anneke Oosting uit
Nieuwehorne was presidente van deze
graep. Maarliefst 12 leden traden in datjaar
in het huwelijk. De kapjes thee kastten toen
f 0,25. Op 20 januari vond er een boekbespreking plaats over het baek Ciske de Rat.
Verder was er in dat jaar een rauwkostcursus en van 25 tat 28 aktaber een antwikkeIingscursus. Men deed mee aan het feest
van het 850 jarig bestaan en op 1 maart
1956 was er een pittige discussie over het
wel of niet hou den van een koapavond. De
Iaatste vergadering van de jangerengraep
was op 20 september 1956.
In 1955 was de contributie bij de Plattelandsvrauwen f 7,-- per jaar, waarvan f 0,75 werd
afgedragen.
In 1956 werd op een vergadering bekend
gemaakt dat mevr. L. Hof-de Boer toegetreden is tot het Provinciaal Bestuur. Valgens
de presidente "kan het wel eens gemakkelijk
zijn dat de vereniging een lid in het Pravinciaal Bestuur heeft." Men haapte daarvan te
kunnen prafiteren.
Dat verwachtingspatraon en werkelijkheid
wel eens wat uit elkaar liepen blijkt uit deze
prachtige aantekening van 9 april 1957 toen
er een vergadering was met een lezing van
mej. Tuintjer, haofd van de kinderpolitie te
Drachten: "Een haafd van de kinderpalitie in
Drachten had 1k me vaargesteld als een
keurige dame van middelbare Ieeftijd in een
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grijs of donkerblauw mantelpak. 't Bleek een
jonge dame in een eenvoudig wollen jurkje
te zijn. De tweede verrassing was dat ik een
degelijke lezing verwacht had, maar de
spreekster bleef rustig zitten en verte Ide za
vlot, alsafze gezellig bij ans op visite was.
Nu eens waren het grappige vaorvallen, clan
weer ernstige waarschuwingen vaor auders
van apgraeiende kinderen."
In 1958 had men een karsettenshow
Korsetten waarvan de veterslulting zeer
opvallend was. Mevr. Dakter shawde een
lang en kort karset. Oak werd een karset en
beha verloat en werden lantaarnplaatjes
getoond.
In 1960 was de cantributie nag steeds f 7,-per jaar. Oak werd toen het veertig jarig
jubileum gevierd. In 1961 had men een
diepvriescursus en in 1962 werd bet
bondslied niet gezangen i.v.m. de treinramp
in Harmelen.
In 1966 werd een reis gearganiseerd a.I.v.
Lamkje Hof-de Baer naar Tecklenburg en in
1970 werd bet vijftigjarig bestaan gevierd
met de revue En nu kukeleku oak van
Lamkje Hof-de Boer.
In 1974 bezochten prins Claus en prinses
Beatrix Oldeberkoop. Zij kregen een tegel
aangeboden.
In 1979 wordt het Plattelandsvrouwenkaar
opgericht.
In 1982 lag er een avand geen bondskleed
op de tafel, er was geen bel en de teksten
van de Ilederen die gezongen zouden
worden waren niet aanwezig omdat de
presidente op vakantie was. In 1985 ligt de
Ieeftijd van de dames tussen de dertig en
vijfentachtig jaar. In 1992 wordt er een
rommelmarkt annex fancyfair in 't Wapen
gearganiseerd met o.a. wafels en knijpertjes
(knieperties), bakken, kansspelen e.d. De
apbrengst is voor bet 75 jarig jubileum. Een
groat succes zijn de kerstmarkten in een
grate tent op het parkeerterrein en in de zaal
van 't Wapen. Helaas moet men mede door
de brandveiligheidsvoorschriften besluiten
am in 2004 van de arganisatie afte zien.
Vanaf 2000 gebruikt de band de naam
"Vrouwen van nu". Pas in 2005 zal deze

naam off icieel door de Iandelijke bond
worden bekrachtigd.
In 2004 hield de afdeling Friesland een
rainstormtweedaag5e op Ameland om
over de toekomst te praten. Door de
vergrijzing wil men aan imagoverbetering
gaan doen. Eén van de punten die daar uit
kwam, was dat men de nieuwe naam
Vrouwen van Nu" beter wil promoten. De
vereniging hield in 2004 acht maal een
afdelingsavond en twee thema-avonden.
Ook was er een grote verscheidenheid aan
cursussen, waaronder een kookcurSUS,
maar er was ook een cursus binnenhuisarchitectuur, Frans en reanimatie. Verder kent
de afdeling interessegroePen culturele
reiscommiSSie, gespreksgroeP, Iiteratuurclub, een fietsolub, een wandelciub en een
tuinclub. Heette de voorzitter vroeger
presidente nu is dat gewoon voorzitter. De
vergaderingen zijn nu bijeenkOmSten en het
convocaat is nu een nieuwsbrief. Kortom de
BvPF is als Vrouwen van Nu" druk bezig te
moderniSeren.
Hierbij nog wat gegevenS en indrukken van
Bontsje Benedictus-Veeflstra.
Zij was 32 jaar geleden een van de jongste
eden en behoort nog steeds bij de categorie
jongere leden. Volgens haar is de functie
verschoven naar gezelligheid. Maatschappelijke ontwikkelingen maken de behoefte
aan dit soort verenigingen minder. Vrouwen
werken meer buitenshuis en maken andere
keuzes. Ook de toegang tot informatie
verandert door TV en internet.
Bontsje: "Als vrouwen nog steeds een
drempel hebben om alleen naar de bijeenkomst te gaan, heeft de vereniging een
functie." Toch is de vereniging er niet alleen
voor de gezelligheid. De "Vrouwen van nu',
kennen ook gespreksgrOePen (6 person en),
waar actuele en soms controversiële
onderwerPen besproken worden zoals de
gang van zaken rond de verkiezingen in
Amerika van 2000, het asielbeleid in
Nederland, etc.

Bond van StaatspeflSiOflering
(Afdeling Olde- en Nijeberkoop)
Wanneer de Bond van StaatspenSiOnering
precies is opgericht, heb ik niet kunnen
vinden. De eerste notulen zijn van een
vergadering in 1918. Hierin wordt echter niet
gesproken over een oprichtingsdatUm. In
ieder geval is de opkomst van de leden door
de jaren heen een probleem. Toch gaat dat
niet ten koste van de strijdlust, zoals blijkt uit
bet volgende versiag in de Dreijer van mel
1973: "Weet u dat nog steeds vrijwel de helft
van onze bejaarden, wat hun financiële
positie betreft, in zorgelijke omstandigheden
verkeert? Dat met name in kringen van
industriële werkgeverS bezwaar wordt
gemaakt tegen verdere uitbouw van de
sociale verzekering? Dat de Bond van
StaatspensiOfleriflg van mening is dat het
voor ons yolk, dat zich in een grote welvaart
mag verheugen, meer dan tijd is om aan de
oudere burgers een inkomen te garanderen,
dat hen in staat zal stellen daarvan op
redelijke wijze te leven? Dat de Bond van
StaatspenSiOnering om dit te verwezenlijken,
de A.O.W. - pensioenen onverwijld wil doen
optrekken tot bet peil van bet minimumlOofl.
Indien u met de Bond van StaatspenSiOnering van mening bent dat aan bejaarden
recht moet worden gedaan, STEUN ONS
DAN IN ONZE STRIJDffl! Er is op 19 mei
een toogdag in het BeursgebOuW te
Leeuwarden." Voor Oldeberkoop waren toen
Broer Buitenga en Jan Lussing actief en
voor Nijeberkoop Siemen Siedsma, Anne
Stoker en Egbert de Boer.
Samen met de afd. Nijeberkoop werd
jaarlijks een tocht voor 'Ouden van Dagen"
georganiseerd.
Brandweer
Omstreeks 1940 kreeg de brandweer een
brandweerautO, een T-ford. Daarvoor had de
brandweer n
nog de beschikking over een
handpomp, de Jan van der Heyden spuit, die
op een kar met houten wielen stond. Op 12
september 1954 vond de grootste brand in
OldeberkooP plaats, toen het CAV-gebouw
in vlammen op ging. De hitte was zo hevig
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dat men met de stralen de brand niet kon
bereiken. Het nablussen duurde nog dagen,
wat een leuke zakcent opleverde voor de
bran dweerlieden. In augustus 1957 kreeg
men een VW-bus met aanhanger. Het
dragen van een helm in de bus, waar men
met tien man in zat, was verplicht i.v.m het
staten van het hoofd tegen het dak. In 1971
viel bij een keuring het grootste gedeelte van
de oude garde af. In 1973 kreeg een
brandwacht 2e kias een vergoeding van
f 135,-- per jaar plus een uurvergoeding van
f 10,95 per uitruk. In datzelfde jaar werd het
130 jarig bestaan groots gevierd met
demonstraties en een tentoonstelling tijdens
Open Stalin de gymzaal.
Ken merkend voor de periode tot 1950 was
de alarmering. Dat gebeurde door aanzegging van Theo Annema. Vanaf omstreeks
1950 werd de alarmering geregeld door het
nummer 333 te bellen, waarna via de
plaatselijke bevelvoerder d.m.v. een
schakelaar de anderen werden ingeseind.
Toen er eens een tangetje op de schakelaar
viel bij de bevelvoerder Lussing, ging het
alarm ook af, alleen wist niemand waar de
brand was. In 1976 kreeg iedereen een
pieper. Bij een heidebrand in Zorgvlied kreeg
men onderweg de melding dat men niet
meer nodig was. Men heeft toen maar
gedaan alsof men dat niet had gehoord,
waarna "...we toch nog veel nuttig en
plezierig werk gedaan hebben. Mensen die
bij de brandweer actief willen zijn, moeten
steeds meer cursussen gaan volgen.
Hierdoor is het op bepaalde plaatsen al
moeilijk om aan voldoende personeel te
komen. De brandweer van Oldeberkoop is
onderdeel van de IBOW, de IntergemeenteIijke Brandweerorganisatie Oost- en
Weststellingwerf. Jan Tuinstra uit Oldeholtpade is in 2005 het hoofd van deze organisatie. In Oldeberkoop is in 2005 Wilco
Kromkamp de bevelvoerder, als opvolger
van Sietze Zijlstra. De brandweerauto heeft
nu een plaatsje gevonden in de brandweerkazerne in de Blughut, nadat hij daarvoor
sinds mensenheugenis bij garage Kromkamp was gestald.
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Commissje van zes
Eind 1983 ontstond er bij de dorpsarchiefcommisie de behoeft om ondergebracht te
worden bij een grotere vereniging om
daarmee het financiële draagvlak te
vergroten. Aansluiting bij de dorpscommissie
lag voor de hand, omdat de archiefcommissie zich voor alle verenigingen en instanties
inzet. Het is echter ook een plaatselijk
belang. De conclusie was dat het een goede
zaak zou zijn te komen tot een samengaan
van de beide verenigingen. De overlappingen van activiteiten bleken soms een bron
van frustratie en de financiële basis van de
dorpscommissie bleek dermate klein dat een
uitbreiding van activiteiten bij deze vereniging al snel op financiële bezwaren zou
stuiten. N.a.v. deze en nog een aantal
punten werd er een Comm issie van zes
gevormd, waarin twee mensen van PlaatseIijk Belang (H.van Olphen en J. Nijboer),
twee van de Dorpscommissie (J.H. Veenhouwer en J. van der Duin), en twee van de
Arch iefcommissie (L. Annema en K.
Berkenbosch.) Na diverse gesprekken
bracht deze groep in januari 1986 een
rapport uit met als titel 'Rapport herstructurering van VV\J/Plaatselijk Belang en
Dorpsgemeenschap (is de dorpscommissie),
Oldeberkoop". Werd in dit rapport nog
uitgegaan van een nieuwe naam voor de
"nieuwe" vereniging, in datzelfde jaar is nag
besloten dat het toch beter was dat de
Darpsgemeenschap opging in VVV!PlaatseIijk Belang. Gelukkig waren de gevoeligheden door de gesprekken in die tussentijd
verdwenen, zodat dat vlot zijn beslag kreeg.
Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie
van Diepvriesklujzen "Oldeberkoop en
Omstreken"
Zie hiervoor onder hoofdstuk 12 Het Ieven
van alle dag" de Diepvriescentrale
Dorpsarchjef
Min of meer gelijktijdig met de start van hot
kerk- en dorpsblad De Dreijer werd door
dominee Krikke do aanzet gegeven tot het
oprichten van een dorpsarchief. Er werd een

avond belegd voor genodigden en geinteresseerden en in maart 1963 verscheen er
een oproep in de Dreijer om materiaal, zoals
fotos, documenten e.d. in te leveren. Op 23
april 1963 kwam "De commissie tot bestudering en beschrijving van de geschiedenis van
Olde- en Nijeberkoop' voor het eerst bijeen.
De commissie bestond uit dr. T. Oosterwijk
(voorz.), H.E. Roersrna (secr.). H. Mintjes
(penningm.), en verder uit K. Bosje,
A. Brouwer, ds. S. Krikke, B. Kuperus,
mevrouw L. Hof-de Boer, L. Annema,
mevrouw G. v.d. Wal en H. J. Veenhouwer.
Na 1963 kwarn de commissie echter niet
meer bijeen. Wei verschenen er in de Dreijer
foto's en stukjes uit het verleden. Het
verzamelde materiaal werd opgeslagen in
de kluis in de pastorie. Een paar leden uit de
commissie werkten mee aan het boek
Oldeberkoop, dat in 1972 door de Voorschotbank werd uitgegeven. In 1979 kocht
huisarts R. Zethoven het huis en werd de
kluis ontruimd. Het Kerk- en het Dorpsarchief verhuisden tijdelijk naar de bankkluis,
die echter vanwege de bereikbaarheid geen
ideale plaats was. Het verzamelen van
gegevens voor het 50 jarig bestaan van
Sport Vereent in 1980 was de aerizet om de
DorpsarchiefcommiSSie weer nieuw leven in
te blazen. Eind 1981 hervat het driemanschap L. Annema, H. van Olphen en L. D.
Wijbenga, wat later aangevuld met mevrouw
G. van der Wal en K. A. Berkenbosch het
verzamelen van historisch materiaal. Er
werden vier brandvrije kasten aangeschaft
die in een ruimte in de Blughut werden
ondergebracht. In 1989 werd het"kleine
kerkje in het Molenlaantje aangekocht en
verhuisde hat archief daar naar toe. Het
gebouw was erg vochtig en mede door de
financiële Iasten werd besloten de ruimte in
1997 weer te verkopen en ruimte te huren bij
de Stellingwarver Schrieversronte in het
voormalige bankgebouw.
Na de herstart in 1981 hebben vooral
L. Annema en mevrouw G. v.d. Wal veel tijd
en energie in het verzamelen en verwerken
van de archiefstukken gestoken. In 1984
werd het boek Berkoop in beeld van

L. Annema en K.A. Berkenbosch in samenwerking met de Voorschotbank en de
Schrieversronte uitgegeven. Ook zorgde de
arch iefcommisSie voor een aantal fotoexposities met andere archiefstukken bij
feesten en reünies. Particulieren doen
regelmatig een beroep op het Dorpsarchief.
Een groot deel van de verenigingen heeft zn
archief bij het Dorpsarchief ondergebracht.
In 2003 werd er een computer aangesch aft
met als doel: het toegankelijker maken van
het archief. Het Dorpsarchief is een stichting
met donateurs waarvoorjaarlijks een avond
met een Iezing wordt georganiseerd. Als een
van de Iaatste klussen is een enorme
hoeveelheid dia's van het dorp, gemaakt
door de heer L. Annema, in het archief
ondergebracht. Het archief heeft in ieder
geval zijn bestaansreCht oridertussen al lang
bewezen. Ook voor dit boek is er dankbaar
gebruik van gemaakt.
Dorpscommissie
De dorpscommissie (soms aangeduid als
dorpsgemeenschaP) heeft duidelijk
gefunctioneerd als een platform voor de
verschillende verenigingen. De instelling van
de dorpscommiSSie was een vervolg op een
initiatief van het Streekcentrum Oostelijk
Friesland te Olterterp om aan "streekzelfonderzoek" te doen. Dit am te voldoen
.aan de behoefte aan meer interesse en
daadwerkelijke medewerking van de
bevolking aan de vele plannen, die worden
ontworpen voor de gezond making der Friese
Wouden.' In 1960/61 vonden in het kader
hiervan gespreksgroepen plaats waaraan
wel zon 150 mensen meededen. Ook
werden in die tijd diverse sprekers naar het
dorp gehaald om de mensen verder te
informeren. Als vervolg op dit initiatief werd
op 8 november 1961 de commissie in het
leven geroepen. Het bestuur werd toen
gevormd door K. Bosje (voorzitter), L.J. de
Boer (vice-voorzitter), L. Annema (secretaris), H.J. Veenhouwer (2e secretaris), en G.
Bouwhuis (penningmeeSter). Stuk voor stuk
mensen die hun sporen in het dorpsleven al
hadden verdiend. De doelstelling was: "Het
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bevorderen van de belangen van Oldeberkoop in de ruimste zin, door het bevorderen
van contact tussen en samenwerking van
zoveel mogelijk alle verenigingen, organisaties en instanties, die aan het gestelde doe[
op enigerlel wijze bereid zijn mee te
werken. Naast het bestuur was er nog een
Culturele Commissje en een Bezoekcommissie. Beide zijn na het opgaan van de
dorpscommissie in VVV/Pl. Belang door
doze Iaatste vereniging overgenomen.
Oat het ook in de eerste jaren niet altijd good
ging met de dorpscommissie blijkt wel uit het
volgende citaat uit de Dreijer van november
1964: "Op dinsdag 13 oktober hervatte de
dorpscommissie haar maandelijks besprekingen. Slechts één lid was aanwezig. In zijn
openingswoord sprak de voorzitter de hoop
uit, dat door het onderlinge gesprek de
samenwerking tussen de verenigingen zal
toenemen; dat men elkaar zal activeren en
stimuleren." (En dan to bedenken dat maar
één lid aanwezig was.) Tijdens het bestaan
van de vereniging werden er buiten de
zomermaanden geregeld maandelijks
bij eenkomsten georganiseerd waar
verschiflende sprekers hun opwachting
maakten. In de winter van 1964 wilde men
voortborduren op het succes van 1960/61,
toen het onderwerp Oldeberkoop woondorp7 voor veel animo zorgde. Naast het
onderwerp gespreksgroepen stond het
stichten van een zwembad op de agenda.
Men was toen behoorlijk optimistisch
volgens het volgende citaat: "De bevolking
heeft zich bij het toezeggen van financiële
steun niet onbetuigd gelaten en het streefbedrag van f 15.000,-- zal er zeker wel komen."
Ook word er gesproken over een aardgasplan voor Makkinga, Elsloo, Nijeberkoop en
Oldeberkoop en over de hoge prijzen van de
bouwgrond voor huizen, de gevaarlijke
wegkruising Witlinge Prinsstraat - Heerenveenseweg en de punten "waar blijven de
trottoirs' en "hoe gaat het met de nieuwe
inwoners?" De conclusie mag wet zijn dat
bepaalde onderwerpen nog steeds actueel
zijn en sommige stork verouderd. Bij de
presentatie van het jaarverslag word twintig
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jaar lang door de heer L. Annema een
diapresentatie verzorgd over het wel en wee
van het dorp. De vereniging is officieel op 21
november 1987 ten grave gedragen, of
sympathieker gezegd opgegaan in
VVV/Plaatselijk Belang.
Dreijer
Het dorpsblad De Dreijer is voor het eerst
verschenen in september1962. Het initiatief
voor de oprichting lag bij dominee Krikke. De
verantwoordelijkheid voor de eindredactje
berustte bij de kerkenraad.
De naamgever van de Dreijer is H.J.
Bergveld, de grondlegger van het geschreyen Stellingwet-fs. Hij mocht de naam
bedenken en kwam toen in zijn eigen
"Stellingwarfs" met de volgende verklaring:
"Ommes een dreijer (in het Nederlands:
wartel of draaiwartel), wodt bruukt om
bepaolde dingen mit mekeer te verbienen,
zó dat elk die] zich toch flog min of meer vri'j
bewegen kan, mar dat ongelokken veurkommen wodden. An een leide zit in et midden
een dreijer zodat et niet in de tieze raeken
zal; een geit wodt niet zonder dreijer an de
stikke zet en twie schaopen kommen niet an
de koppeistok zonder dreijer. En as een
stiems of lui peerd niet good om liek wit, dan
krigt et pattietoeren do dreijer om t gat en
wodt et op die meniere wat anfieterd. En kiek
al disse veurbeelden bin donkt mi'j "symbolisch" ok op dit bladtien van toepassing to
brengen: et beoogt een hechte vebiending
tot staand to brengen, zowel tussen Ooldeen Nijeberkoop as tussen al de verienigingen en corporaosies in die plakken, mit
behoold van elk zien zelfstaandigheid en et
wit ok ongelokken helpen veurkommen. En
bigelieks is 't ok nog wel es neudig om
disse of gene wat an to fieteren."
Het idee voor het uitgeven van een dorpsblad ontlokte in het begin felle oppositie.
Doze word veroorzaakt door een soort twee
stromingenland waarin ons dorp zich in die
periode beyond. Aan de one kant was daar
de WV, met voorzitter G. Bouwhuis, en aan
de andere kant de Oorpscommissie, met als
spreekbuis de heer K. Bosje.

In no.1 van de lejaargang van dorpsblad
De Dreijer, uitgegeven in september 1962,
verantwoordt de redactie zich als volgt: "Al
lange tijd bestond er behoefte aan een eigen
contactorgaan voor de gezinnen van onze
beide dorpen. Wij warden wei voorzien van
allerlel bladen, vaak voortreffelijk in hun
soart, maar het eigene uit onze gemeenschap missen wij daarin; dat zou ook al
wegens gebrek aan plaatsruimte nooit
allemaal in die bladen kunnen worden
opgenamen. Maarjuist dat eigen nieuws
interesseert ons vaak het meest en daarom
zijn wij als kerkenraad gaan overleggen hoe
in deze leemte zou kunnen worden voarzien.
Reeds geruime tijd geleden werd het plan
opgevat, am uitgaande van onze plaatselijk
hervormde gem eente een contactorgaan te
verspreiden in al onze gezinnen. Toen
hebben wij overwagen, dat de plaatselijke
verenigingen en organisaties misschien oak
van dit blad gebruik zouden kunnen en
willen maken. De gedane moeite en de
gemaakte kosten zouden dan tevens ten
nutte kunnen worden gemaakt aan alles, wat
onze gezinnen interesseert", aldus de eerste
redactie die bestond uit: ds. Krikke,
K. Buitenga en G. Bijker (Nijeberkoop),
namens de kerkenraad Olde- en Nijeberkoop en voorts uit de heren H. Mintjes en
H. E. Roersma (Nijeberkoop).
De le jaargang van de Dreijer bestond uit 15
nummers, omdat de eerste uitgave het
levenslicht zag in september 1962 en de
tweede in november. Het darpsblad stand
onder supervisie van de Kerkvoogdij en
werd in het begin huis-aan-huis bezorgd
tegen een vrijwillige bijdrage. De Dreijer, die
werd gedrukt bij de firma Brouwer in
Heerenveen, moest kostendekkend zijn. De
Kerkvoogdij paste het niet am een eventueel
tekort te dekken.
De in die tijd bekende Oldeberkoper Jan do
Groat was de eerste bezorger. O.a. voor
deze inspanningen werd hij later Koninklijk
onderscheiden. Onverenigbare inzichten
t.a.v. het (advertentie)beleid leidde binnen
de redactie op een gegeven moment tot veel
commotie. Een aantal redactieleden stapte

taen, na beraadslagingen tat in de nacht,
zelfs op.
Veel apzien baarde de Dreijer in het
aprilnummer van 1963. Een aan het blad
taegevoegd geel fold ertje van kwekerij
Myosotis uit Boskoop wekte de indruk dat
die maandag in april de Olde- en Nijeberkopers gratis bloembollen verstrekt konden
krijgen. Men hoefde het foldertje die dag
slechts voor het raam te hangen. Met heel
veel geel in het darp leek de actie voor
Myosotis een geweldig succes te warden,
totdat de Geitefak later op de dag de
bewaners erap attendeerde dat het 1 april
was...
Na die sams wat hectische beginjaren is de
Dreijer later in een veel rustiger vaarwater
terecht gekomen. En in de loop van al die
jaren is gebleken dat het voor heel veel
verenigingen en instanties het middel was
am van zijn of haar activiteiten verslag te
doen. Oak voor mij was de Dreijer een
belangrijke bran, met dank aan juffrauw Van
der Wal die tat 2002 alle artikelen in de
Dreijer rubriceerde. Zodoende was het heel
gemakkelijk am iets over een bepaalde
vereniging te weten te komen.
Extra edities waren er in verband met de
restauratie van de kerk in 1964 en de grate
reünie van de school in 1978 ten gevalge
van het 100 jarig bestaan.
Nu, in hot jaar 2005, is de Dreijer springlevend. De redactie wordt gevormd door eon
drietal redacteuren, te weten de dames H.
Lussing en Y. Kramer-van Ban en de heer
G. Hof. Maandelijks valt het blad met ruim
vijftig vaste advertenties bij ongeveer 90%
van de bevolking in Olde- en Nijberkaap
door de bus tegen een variabele bijdrage.
Oak zijn er bij eon aplage van 700 Dreijers
heel wat postabonnementen.
EHBO
De EHBO-vereniging is officieel opgericht op
18januari 1981. Daarvaarwas erna een
haarzitting op 26 november 1980 al een
voorlapig bestuur gekazen die op de
oprichtingsvergadering op 14januari afficieel
werd benoemd. Vier dagen later zat men bij

Hetjubilerende tweetal Greetje Bos en
Margje van der Meulen in 2001.

de notaris om de vereniging officieel te laten
registreren. In het eerste bestuur zaten
R.J.H. van Terwisga, mevrouw Bos-Bosma,
H. Bouwhuis, D. van der Weide, A. Ernst,
mevrouw Van der Vaart en J. Halbersma.
Doel van de vereniging is am mensen te
helpen. Zij zorgt er voor dat er eerste huip
aanwezig is als zich calamiteiten voor doen
bij sportwedstrijden en evenementen. De
vereniging ging voortvarend van start, want
al op 21 januari werd begonnen met een
kleine EHBO-cursus o.I.v. Rob Zethoven.
Helaas heeft oak deze vereniging te Iijden
van de individualisering. "De zorg voor
elkaar wordt minder en de mensen willen
veel minder voor elkaar doen", schrijft Thea
Hofman. De aanzet voor de oprichting van
de EHBO lag in een minder plezierig
voorval. Eind 1980 moest dokter Zethoven
bij een ongeval vier mensen tegelijk
beademen. Dat was duidelijk wat te veel en
toen heeft hij terplekke mensen geleerd hoe
ze dat moesten doen. Een en ander
resulteerde echter wel in een spoedige
oprichting van de EHBO. Werden de lessen
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in het begin verzorgd door dokter Zethoven,
later kwamen daar Margje van der Meulen
en Greetje Bos bij. In 1988 werden de lessen
van dokter Zethoven overgenomen door
dokter Van der Zwan. Er wordt vaak
geoefend met gediplomeerde lotusmensen.
Dat zijn mensen die een slachtoffer uitbeelden. In 1991 waren dat bijvoorbeeld Klaas
Bood en Johanna Menger.
In november 2000 stand het volgende artikel
in ons dorpsblad: "Rampspoed in Oldeberkoop. In het kader van het 20 jarig bestaan
(ze waren er vroeg bij am dat te vieren),
werd op de Willinge Prinsstraat een
grootscheepse aefening gehouden door
hulpverleners van diverse disciplines.
Tijdens de aefening werd een gecompliceerd ongeval nagebootst, waarbij niet
minder can vier autos, een busje en twee
fietsen waren betrokken. Naast een
"dodelijk" slachtoffer viel daarbij een groat
aantal "gewonden". Personeel van brandweer, ambulance en de hulpverleningswagen uit Wolvega hadden de handen vol met
het bevrijden, behandelen en afvoeren van
de slachtoffers."
In 2005 geeft Greetje Bos nag altijd les en is
zij oak de voorzitter. Verder wordt het
bestuur gevormd door: Thea Hofman (secr),
Henriëtte Balding (penningm.), Afke de Vries
en Wietse Akkerman.
Foto- en Filmclub Oldeberkoop
In 1962 nodigde de "Commissie voor
dorpswinteravonden" amateur-fotografen en
andere belangstellenden uit: 'Heden(?),
maandagavond 26 november 62 komt Hille
Kleinstra van Ruinen, zeer bekend en
vaoraanstaand in de fatografische wereld,
ans voorlichten over fotografie, het maken
van dias en alles wat voor amateurfotografen van belang kan zijn. De avond is
een voorbereiding op een eerlang te houden
fotowedstrijd." Het is de aanzet tat de
oprichting van de fotoclub op 11 maart 1964.
Meester Oosterkamp, Johannes Heida en
Thea Annema varmden het eerste bestuur.
De club kwam elke tweede woensdag van
de maand bij elkaar. Op de eerste avond

werd al door een deskundige een cursus
gegeven over de grondbeginselen van de
fotografie. Om een beeld te krijgen van een
avond citeer 1k een verslag van de bijeenkomst die op 19 november 1979 in de
recreatiezaal van Vredewoud is gehouden:
Voorzitter S. Visser opende om precies half
acht deze bijeonkomst met een kort
welkomstwoord, waarin hij de heer Klaver
bedankt voor al hot goede dat hij in zijn
voorzitterschap had bewezen. De heer Van
der Draai las de goed verzorgde notulen
voor. De heer L. Annema deed een mondeling verslag van de excursie naar hot
Agfabureau in Arnhem, waar meteen een
fototocht aan was verbonden. De dias
daarvan waren nog niet aanwezig, maar
volgens J. do With lagen deze nog in
Leeuwarden bij de heer Dekker. L. van der
Weide bracht verslag ult van do herfsttocht
door Drenthe. De waddentocht was goed
geslaagd, waarvoor een derde prijs met dias
werd behaald bij do kouring in Drachten
B.N,A.F.V. Deze dia's werden op het scherm
gebracht voor do aanwezigen, welke zoor
good waren gonomen. De vakantiedias van
drie inzenders waren erg louk."
Verder word er nog gesproken over eon
tentoonstelling en werd or voorgesteld eon
boottocht to organiseren waar dan dias
gemaakt zouden kunnen wordon "...op do
mooiste plekjes". Dit voorstel vond wel bijval.
Verdor vroog hot bestuur hoe men or over
dacht om ook do dames eons mee te nemen
naar een bijeenkomst, ". ..daar er onder hen
ook wel zijn, die fotos en dias nemen". Dit
voorstel had ieders instemming. Op 10, 11
on 12 maart 1989 viorde do club haar 25
jarig bestaan met eon expositie in de
Blughut. Op deze expositie kon men
kiouren- en zwart-wit foto's van do loden
bekij ken. Ook worden or op gozette tijden
twee diaseries vertoond. Do ene serie had
als titel 'Wat do natuur ons geeft" on do
andero heette 'Tussen Waddenzee on
Dokkumer Ee", volgens do toenmalige
socretaris Jan de With. Ook het dertigjarig
bestaan word nog gevierd, maar langzamerhand word het ledental minder. Toen or

uitoindolijk nog maar eon viertal leden over
was, waarvan Jan do With nog als enige
Borkopor, heoft men moeten besluiten do
club per 1 januari 2001 op to hoffen. In ioder
geval heeft do club eon zoor uitgobreid
archief nagelaten dot in het Dorpsarchief Iigt
opgeslagen.
Geitefok
Behoefte aan gezelligheid en kameraadschap lag na de oorlog centraal bij de
oprichting van do latere stuntclub. De tijd
was or naar, de oorlog was immers nog
maar net voorbij.
Gezelligheid echter, kent goon tijd. Daar
wrong, zo kort na de oorlog, do schoen.
Want in verband met eon gemeentelijke
verordening met controlo, moost Appio
Tjalma van hotel/café/restaurant 't Wapon al
vrij vroeg in do avond roepen: "Heron,
Iaatste rondje!"
Daarom hanteerde hij op eon gegeven ogenblik eon lijst met vergunninghoudors, erkend
door de gomeente. Als je naam op die lijst
voorkwam, dwong Jo nachtpormissie af.
Uit die lijst van vergunninghouders ontstond
uiteindelijk de Geitefok: eon groep van jonge
vrijgeze!len. Ze hadden maar één opdracht:
do vioring van do jaarwisseling in Oldeberkoop een ander aanzion te geven.
Was in do beginjaren do Geitefokvereniging
vooral een gozelligheidsvereniging met
outer vrijgezollen en eon bescherm hoer in
do persoon van Apple Tjalma, pas in 1955
begon de Geitefok met haar oudojaarsstunts. Dat de tijden veranderen is duidelijk
als men weet dot een van do eerste stunts
was hot "stolen" van do doksels van do wc's
van do Berkopors. Veel wc's hadden toen
nog gewoon eon tonnetje. De volgende
ochtend hingen ze allemaal aan touwen
tussen do bomen rond do kerk. Eén van do
opmerkelijkste stunts is hot stolen van het
zwaard van Greate Pier geweest uit 't
Tromphuis op Vlieland. In do Dreijer van
januari 1998 wordt daar nog eon keer
uitgebreid bij stil gostaan: "Do eerste poging
door do geitefokse "schilderijencritici" om hot
zwaard to stolen mislukte. Ze werden betrapt

met een, naar later bleek, Noorse meetlat.
Een tweede poging een paar dagen later
was meer succesvol. "Landmetor" Teun
Menger zag zijn insluiping in het museum
beloond met de vondst van het zwaard. Een
vissersboot bracht hem uiteindelijk naar de
vaste wal. Nog vele stunts volgden. Zo
bedacht de Geitefok ook eens een 1
aprilgrap die helaas niet helemaal lukte.
Tijdens restauratiewerkzaamheden in de
kerk zouden werknemers op de bewuste dag
plotseling een zeer oude urn met munten
vinden. Hot moest die dag voor veel deining
bij archeologen zorgen. Toen de Dreijer van
april, (die eind maart uitkwam), iets publiceerde wat de bedenkers van de stunt niet
welgevallig was, greep Appie Tjalma, de
geestelijke vader van de Geitefok, in. Hij liet
de editie van de Dreijer voor éAn keer door
vrachtrijder Werner uit Makkinga in zijn café
bezorgen. Toen waren de rapen echter
gaar...
Hoogtepunten waren verder het "stelen" van
een houwitser uit het Artillerie Schietkamp bij
de logerplaats 't Harde. In diezelfde nacht
gingen de Berkopers aan de haal met de
zware klokken van het carillon van Crackstate. De "kraak" in 't Harde leverde zelfs
vragen op in de Tweede Kamer. Militair
bevel had tot gevolg dat de Geitefokkers het
anderhalve ton wegende schiettuig zelf terug
moesten brengen. Zeer eervol was de
uitnodiging aan de Geitefok de gemeente
Ooststellingwerf te vertegenwoordigen bij
het zilveren huwelijksfeest van Koningin
Juliana en Prins Bernard in Leeuwarden.
"Het stuntteam beneden de Tjonger", kopte
het weekblad Panorama dat er een uitvoerig
artikel aan wijdde: 'Voor een van de
succesrijkste onderdolen van het défilé
zorgde de gemeente Ooststellingwerf',
berichtte de Leeuwarder Courant een dag
later. "Drie loden van deze in Nederland
unieke vereniging maakten zich los uit de
stoet en boden Koningin en Prins vervolgens
twee geitjes aan, daarbij het protocol
negerend..... De brief die daarbij door de
woordvoerder van de Geitefok werd
overhandigd, zag er opvallend mooi uit:

Aan Hare Majesteit Juliana, Koningin der
Nederlanden.
Mevrouw.
De 'Geitefok' te Oldeberkoop, in deze blijde
dagen van de herdenking van Uwer
Majesteits Zilveren Huwelijksfeest hartelijk
meele vend met U en Uwer gezin, veroorloyen zich de vrijheid uwe Majesteit, Zijne
Koninklijke Hoogheden de Prins der
Neder/anden en Hare Koninklijke Hoogheden do Prinsessen hunne harteI,/ke
gelukwensen aan te bieden. Ze voelen zich
gedwongen Uwe Majesteit a/s bewijs van
hun gevoelens van eerbied voor en verbondenheid met Uwer Majesteits Huis een
geschenk aan to bieden en hopen, dat U dit
wet zult wit/en aanvaarden en de aangeboden dieren eon plaats to geven in do
Koninklijke stat/en.
Van Uwe Majesteit de getrouwe onderdanen,
Voor do 'Geitefok'
In 1980 zat de club wat krap in de leden.
Hierdoor werd het idee geboren om do Bok
van Bontebok en onze Snoesje eon relatie te
laten aangaan. Dat idee kreeg later nog eon
staartje, want op 1 april 1981 stond er bij de
geit een groot bord met de tekst: "Al is hot
dekgeld niet betaald, toch zijn er twee geitjes
gehaald."
In 1986 werd een reünie georganiseerd bij
het 40 jaar bestaan van de Geitefok, een
jaar na de officiele datum. In eon bomvolle
zaal van 't Wapen werd het een gezellige
avond, waarbij alle oud-voorzitters aanwezig
waren.
Dit was ook het jaar van do grote schoonmaak van de grote Koepelbosvijver, do
eerste na die van 1954. Zeven zaterdagen
lang lieten Geitefokkers toon al zion waar
men in Oldeberkoop stork in is: eendracht
maakt pracht! (Waarschijnlijk eon geitefokse
variant.)
De stunts waarmoo de Geitefok vaak de
!andelijko media haalde, gingen altijd
gepaard met geschonken: voor eon

persoon, voor verenigingen of gewoon voor
het dorp. Mede gesteund door een collecte
onder de bevolking werd Oldeberkoop in de
loop der jaren verrijkt met een hertenkamp
met inventaris, een floodlightverlichting bij
de kerk, Snoesje de geit, een dorpsklok en
vele, vele andere geschenken. Ook
vertegenwoordigers van Berkoper verenigingen mochten vaak in de oudejaarsnacht op
de driehoek de geschenken in ontvangst
nemen. Ook werd diverse keren een man of

Dc stunt van do Geitefok orn te pro beren
het nieuwe gemeentehuis in Oldeberkoop te krIjgen. inspireerde Kees Faber
van 't Wapen tot bovenstaande tekst.

een vrouw van het jaar benoemd.
In ieder geval is het doel van de tegenwoordige Geitefok volgens Eric Jan de Jong: er
voor zorgen dat iedereen met een lach het
nieuwe jaar ingaat. Als activiteiten geeft hij
aan: togen en het geven van feesten.
Alhoewel de oude betekenis van togen, het
verplaatsen van boerenwagens bijvoorbeeld, niet meer aan de orde is, worden er
voor de jaarwisseling nog wel dingen
"gestolen in andere plaatsen. In 2003 werd
nog een enorme koffiekop en schotel
gehaald uit Joure. Het verwerven van het

Drielandenpunt in Vaals bleek echter een
paar jaar daarvoor een te zware opgave. In
ieder geval haalde de stunt van nieuwjaarsmorgen 2005 weer de Iandelijke pers. De
zeehond Jannes werd bij het zeehondenopvangcentrum in Pieterburen "gestolen".
Helaas wordt het steeds moeilijker (en ook
moeilijker gemaakt), een goede stunt te
bedenken.
Tenslotte schrijft Johan Dimmendaal als
oud-voorzitter: 'Mijn jaren als Geitefokker
had ik niet willen missen, want het gaf mij als
niet-Berkoper het gevoel dat ik er ook bij
hoorde. Aan de soms ontroerende momenten na uitgedeelde fruitmanden en cadeaus
zal ik altijd mooie herinneringen bewaren.'
Handelsvereniging/Ondernemersvereniging
De Handelsvereniging is op 9jarivari 1934
opgericht. Veel is over die beginjaren niet
bekend, maar wel dat het er zeer gezellig
aan toe ging. led ereen rookte nog als een
schoorsteen en aan het eind van de avond
was de kamervolkomen mistig. De bestuursvergaderingen waren gewoon bij de
mensen aan huis en Gijs Wind vertelde mij
dat hij wel eens medelijden had met zijn
moeder als door al dat roken de gordijnen en
het behang weer gesopt of vervangen moest
worden. Mensen van het eerste uur waren
Anne Wind, Jan Hoekstra, Egbert Peper en
Siep de Vos. Los van de Sinterklaas-aktie is
er over de activiteiten van de Handelsvereniging niet veel bekend. Door de komst van de
Dreijer is daar verandering in gekomen.
Prachtig is het te lezen hoe de stijl van
schrijven door de voorzitter in de loop van
veertig jaar is veranderd. Eerst het verslag
van de Handelsvereniging in de Dreijer van
januari 1963:
"Nu 1962 ten einde loopt, werpen misschien
velen even een blik terug, wat vooral de
middenstand zakelijk bezien zeker zal doen.
Doch een blik vooruit werpen is steeds het
beste, vooral voor de zakenmensen.
Hetgeen is geweest, komt toch niet meer
terug en met elkaar zullen wij verder
moeten. Hierin Iigt een taak voor allen en
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misschien wel voor de middenstand in het
bijzonder, want oak zij hebben een belangrijke functie in de toch at zo gejaagde
maatschappiJ. Velen zijn zich dit gelukkig
goed bewust, doch het is altijd niet mogelijk
dit ten uitvoer te brengen. Maar als de goede
wit er is, komt oak het andere wel en veto
zakenmensen hebben oak het afgelopen
Jaar getoond hun taak goed te verstaan.
Vooraleorwij dan 1963 ingaan, moeten wij
toch even een zakelijke blik terugwerpen.
Vooruitstrevend is de middenstand in het
algemeen wel en vaak komt dit tot uiting
door een in- en of externe verbouwing. Dit
gaat met kosten gepaard, doch een beter
averzicht, meer ruimte en economischer
werken komt de cliënten ten goede. In ieder
geval heeft de handelsvereniging op 24
november met de schoolkinderen Sint
Nicolaas binnen gehaald en hebben ze do
trekking georganiseerd die op 11 december
door notaris Tam mens heeft plaats gevonden.' Was getekend K. Buitenga.
Ter vergelijking het jaarverslag van de
andernemersvereniging van 2003. Naast
een korte inleiding waarin de voarzitter even
herinnert aan de belangrijke gebeurtenissen
in het dorp, volgt een opsomming van de
verschillende zaken waarbij de ondernemersvereniging op de eon of andere manier
betrokken was, zoals het 25 jarig bestaan
van de markt, de verschillende acties, de
feestverlichting, de barbecue, de nieuwjaarsbijeenkomst en de voorjaarslodenvergadering. Dat do stiji van de jaarverslagen totaal
is veranderd, blijkt wet uit de volgende
Ietterlijke citaten: 'Op 19 maart vond de
vaorjaarsledenvergadering plaats, het
bestuur kwam toen weer op sterkte door oak
de winkeliercommissie in het bestuur moe te
laten draaien.' "De nieuwe passantenhaven
werd officieel geopend. De andernemers
prezen de bestuursleden en vrijwilligers voor
hun inzet en baden een royale geldelijke
bijdrage aan." "Met dank aan een ieder die
zich het afgelopen jaar voor de vereniging
heeft ingezet." Punt. Was getekend A.F.
Jansen, voorzittor.
Was de Handelsvereniging in de tijd van do
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heer Buitenga nag een bloeiende (winkoliers)vereniging, in de jaren zeventig kwam
daar duidelijk do kiad in. Veel winkels sloten
hun deuren en de middenstand is in die
periade meer dan gehalveerd. Het gevalg
daarvan was dat steeds minder mensen de
kar moesten trekken. Tach heeft het nag tat
het jaar 2000 geduurd voordat or actie kwam
am hot tij te keren. We lezen dan in hot
maart-nummer van de Dreijer: "Het draagviak van Handelsvereniging Olde- en
Nijeberkoop wardt to klein. Althans dat is de
mening van het hedendaagse bestuur en zij
wordt daarin gosteund door Plaatselijk
Belang." Onder hot motto "ondernemen doe
Jo niet alleen, maar met elkaar", nadigde do
Handelsvereniging een 70-tal bij do Kamer
van Koophandel in Oldo- en Nijeberkoop
aangesloten ondernemers uit voor eon
bijoenkomst in de KijkKarst. Aan die oproep
hebben 25 mensen gohoor gegeven. Naast
voarzitter André Jansen, sprak oak de
voorzitter van PB, de heer Simon ter Heide.
Hij benadrukte do toonemende belangstelling in do wereld voor rust. Hij voorzag dat
Oldeberkoop daarin eon belangrijke rot kan
spelen en vond het belangrijk dat ". . .Oldeberkoop in die veranderende wereld een
vuist kan maken". Hot resultaat was in ieder
geval dat de structuur van do Handelsvereniging word verbreed en daardoor in 2001
word verandord in de Ondernemorsverenjging. Binnen deze groep is or eon aparte
winkeliersveroniging die zich bezig houdt
met de Sinterklaasaktie. (Vroeger was or bij
do trekking van de loten altijd eon bingo aan
verbondon, waar veol mensen op af
kwamen.) De Ondornemersvereniging teldo
op 1 jan uari 2005 precies 34 leden.
HVGIHVV
Do HVG Hervormde Vrouwen Groep
Evangelisatie is apgericht in 1937 en was
verbonden aan het kleine korkje in hot
Molenlaantje. Do Hervormdo Vrouwen
Groep ging in latere jaron samen met de
VHVF, beter bekend ats de zustorkring, kerst
vieren. Oak ging men samen op reis en
nodigde men samen iemand uit. Langzaam

werd de naam HVG vervangen door de
HVV, de Hervormde Vrouwen Vereniging.
Dat gebeurde al voordat de Zusterkring en
de HVV vijf jaar geleden officieel samen
verder gingen onder de naam HVV. Deze is
net als alle Hervormde vrouwengroepen in
Ooststellingwejl aangesloten bij de ring
Oosterwolde. Zij houdt één keer per jaar een
trainingsdag en een ontspanningsmiddag in
Makkinga. De plaatselijke presidente is
mevrouw G. Bijstra. Er wordt gewerkt met de
materialen map van de landelijke bond. De
opening is altijd met een bijbelgedeelte en
een inleiding hierover. Het tweede gedeelte
is vaak een activiteit of draagt een ontspannend karakter. Men steunde een project in
Ethiopie met kinderdekentjes en truitjes, die
daar speciaal voor werden gebreid, en
verder met zwachtels voor Ieprapatiënten
Jongerein
De Jongerein afdeling 110 n Belang' draagt
officieel de naam: Vereeniging van Oudleerlingen van Rijkslandbouwondei-wijs "Ons
Belang", en is opgericht op 29 december
1917. Het doe] van de vereniging was: "De
op inrichtingen van Rijkslandbouwondeijs
verkregen kennis te onderhouden en zoveel
mogelijk uit te breiden en aan te vullen." Het
jaarverslag van 1955 geeft helaas een niet al
te rooskleurig beeld: "Op mij rust thans de
taak om verslag uit te brengen ( ... ) Een taak
die door de geringe activiteit van onze leden
nogal onplezierig wordt beInvloed," De
activiteit die nog wel in de afdeling Ieefde,
kwam meestal van de kant van het bestuur
en de adviseur, de heer Bosje. Alhoewel do
opkomst voor de vergaderingen slecht was,
telde de vereniging op 1 januari 1956 nog
veertig leden. De melkwedstrijd ging niet
door, maar een curs us over rundvee in
samenwerking met de Friese Mij van
Landbouw en de K.J. (Katholieke Jongeren),
was een groot succes. Maar Iiefst 100
deelnemers deden daar aan mee. Het is mij
niet bekend wanneer de Jongerein is
opgeheven.

Leesgezelschap
De geschiedenis van de leesgezelschappen
gaat een heel eind terug. In het boek Bank &
Bercoop van mevrouw Ria Efdée staat dat
op bladzijde 47 uitgebreid beschreven. In
ieder geval kende de eerste leesclub,
opgericht in 1889 in 1917 een afsplitsing. De
oorzaak hiervan was dat mensen van buiten
de bebouwde kom de boeken vuil terug
gaven. Bovendien wilde de heer P.L.
Willinge Prins de contributie verdubbelen tot
f 3,-- om meer tijdschriften te kunnen laten
rouleren. Beide Ieesgezelschappen hielden
het nog heel lang vol. Volgens mevrouw
Efdée sluit de eerste club op 13 februari
1964 haar boeken en de tweede club pas op
21 februari 1990. 1k heb niet alles kunnen
achterhalen maar de eerste datum klopt in
ieder geval niet. Er is op die datum wel een
vergadering geweest, maar in de Dreijer van
april 1964 kunnen we lezen: "Hoewel bet
punt bestaansmogelijkheid van het
leesgezelschap' nog wel stof tot spreken gaf,
moet volgens het bestuur en leden een
vereniging, die meer clan 75 jaar in Oldeberkoop heeft bestaan niet van het toneel
verdwijnen. Er zal clan ook getracht worden
de inhoud van de portefeuille zo goed
mogelijk te houden en desnoods te vernieuwon." Jan Wijnstra, daarbij aanwezig, wist
mij to vertellen dat de club in ieder geval
nadien nog jaren heeft bestaan. De andere
club bestond in 1972 nog uit zestien dames
en de heer 0. Zwart.
In het seizoen 1984/85 startten de PlatteIandsvrouwen in Oldeberkoop o.l.v. Jennie
Voerman een Literatuurclub Deed Jennie
eerst alles alleen, later kreeg zij hulp van
Bontsje Benedictus. Na bet overiijden van
Jennie in 1996 kreeg Bontsje hulp van
Marijke Onderwater. Het aantal deelneemsters zit in al die jaren tussen de 13 en 21.
De to lezen boeken worden gehuurd van do
Bibliotheekser-vjce Fryslàn in Leeuwarden.
De bestelde boeken worden afgeleverd in do
bibliotheek in Noordwolde Soms worden do
boeken voordelig ingekocht. Iedereen best
het book, waarna het gezamenlijk wordt
besproken. Er wordt door do biding iets

verteld over de auteur, de stijl, de achtergrond en het thema van het boek.
In 1984 las men: De verloren eer van
Katharina Blum, Vroeger is dood' van Inez
van Dulleman, 'Het boek van Joachim van
Babylon' van Marnix Gijsen (pseudoniem
voor J. A. Goris), 'Opwaaiende zomerjurken'
van 0. de Jong, 'Vanwege een tere huid' van
Anton Koolhaas en 'Het Stenen Bruidsbed'
van Harry Mulisch. In 2004/5 waren dat
'Allerzielen' van Cees Nooteboom, 'Siegfried'
van Harry Mulisch, 'Zonder genade' van
Renate Dorrestein, 'Schad uwkjnd' van
P.F.Thomesé, Het bezoek van de lijfarts'
van Per Olov Enquist en 'Het schnitzelparadijs' van Khalid Boudou.
t Marckland
Naar aanleiding van het Trop-plan, (Toeristisch RecreatiefOntwilckelings Plan), werd er
in 1986 in opdracht van de Stichting 't
Marckland door het ingenieursbureau
Oranjewoud B.V. een haalbaarhejdsstudje
Ambachtencentrum uitgevoerd. Hiervoor
was subsidie beschikbaar. Het plan werd op
19 december 1986 gepresenteerd met de
bedoeling om in Oldeberkoop te komen tot
eon
Voorzitter Jacobus Lukkes overhandigde
toen het rapport aan gedeputeerde drs.
Frans Steenmeyer. Men rekende op een
bezoekersaantal van ongeveer 35.000 per
jaar. Voor de realisering van het ambachtencentrum dacht men 2,2 miljoen gulden nodig
te hebben. Van dit bedrag zou 1 miljoen
gulden worden bestemd voor de herinrichting van het centrum. Verwacht werd dat 10
tot 15 ambachtsmensen in het centrum een
werkplaats zouden kunnen vinden. Vooruitlopend op het plan had de stichting zes
maanden eerder al in samenwerking met de
vereniging Ambachtelijk Friesland het pand
Willinge Prinsstraat 5 aangekocht.
Helaas was het plan blijkbaar jets te
ambitieus, want het verdween al spoedig in
de ijskast. Hierop voortbordurend namen in
1989 een achttal "Gildenmeesters" het
voortouw om te komen tot de stichting
"Gildenmeesters van het Marckland". Dit
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waren: de imker Hette Akkerman, tuig- en
zadelmaker Harry van den Bosch uit
Nijeholtpade, porseleinschilderes Klaasje
Eits, de edelsteenspecialisten Henk Dost en
Tosca Tetteroo van de Krater, de siersmid
Janco de Jong, de schrijnwerker Rudolf de
Jong in Oudehorne, meubelmaker Richard
Twint en pottenbakster Ynke Vogel. Karst
Berkenbosch was onafhankelijk voorzitter.
Doel van deze stichting was om eenmaal per
maand de werkplaats open te stellen voor
publiek. Men had daar publicitair meer
succes mee dan dat het bezoekers opleverde. De stichting staat in ieder geval
vermeld in het door Shell in 1990 uitgegeven
boekje: '100 prachtige plaatsjes". Door
gebrek aan belangstelling is de Stichting na
een paarjaarweer opgeheven.
NCVB/ Passage
De landelijke Nederlands Christelijke
Vrouwen Bond werd in 1919 opgericht. De
grondslag van de vereniging is: oplossingen
zoeken bij het licht van de Heilige geest als
Gods woord en dat Christus' Koningschap
alom moet worden erkend.
Op 2 oktober 1956 werd de NCVB afdeling
Oldeberkoop opgericht. Mevrouw Dingemanse kwam vanuit Zeeland in Oldeberkoop
wonen. In haar vorige woonplaats was zij lid
van de bond en zo gaf zij de aanzet tot de
oprichting van een afdeling in Oldeberkoop.
Het doei van do vereniging is: de ontwikkeling op maatschappelijk en geeste!ijk terrein.
Men had éên keer per maand een bijeenkomst waarop maatschappelijke en
geestelijke onderwerpen aan de orde
kwamen. Vaak volgde dan een discussie
onder de loden. Verder waren er regelmatig
cursussen. Dit gebeurde niet alleen op
plaatselijk niveau, maar ook in rayon en
provinciaal verband. Do Bond was er voor
vrouwen met dezelfde achtergrond, waarbij
wel aangetekend moet worden dat ze niet
aan één van de plaatselijke kerken gebonden was. Naast hervormden waren hier ook
vrouwen met eon gereformeerde achtergrond lid van. In de loop van do tijd kregen
do vrouwen van andere plaatselijke bonden

meer contact met elkaar, ook al amdat ze
vaak dezelfde onderwerpen behandelden.
"Zo viel de groepjesvorming een beetje uit
elkaar", schrijft mevrouw Meestringa. De rol
en betekenis zijn in de loop van de jaren
behoorlijk veranderd. Na de jaren vijftig is
alles een stuk opener geworden. Opleidingen in het hoger onderwijs stonden nu ook
open voor kinderen van Iaag opgeleide
ouders. Daarvan heeft oak de bondsvrouw
geprofiteerd: de krant werd meer gelezen en
er werd oak vaker gediscussieerd.
Haogtepunten waren wel de feesten bij de
jubilea. In 1996 werd het veertigjarig
jubileum gevierd. In 1999 werd de naam
NCVB veranderd in Passage, alhaewel het
enige tijd geduurd heeft voordat men die
naam hier gebruikte. Op 1 januari 2004 is de
Passage opgehouden te bestaan. Had de
vereniging op haar haagtepunt 43 leden, met
16 leden was het dieptepunt bereikt. Er kon
geen nieuw bestuur gevarmd warden en het
werd financieel oak een te zware opgave.
Leuke anekdotes zijn de belevenissen in het
"Kleine Kerkje" aan het Molenlaantje. Zo nu
en dan zakte daar iemand door de stael of
door de keukenvloer. In het begin deed oak
de kachel nag we] eens "Ielijk en zat alles
ander de rook. Tijdens een uitje naar de
haven van Urk vond iemand van de audere
eden het heerlijk om in de ralstael met een
noodgang langs de haven te rollen. "Hoe
ouder hoe gekker, maar we hebben wel veel
gelachen", schrijft mevrouw Meestringa.
Open Stat
Het idee voor Open Stal is gebaren aan de
stamtafel van Appie Tjalma van Hotel
Tjalma, nu bekend als Gasterij t Wapen.
Piet Bakelaar kwam met verhalen over zijn
vakantie in Denemarken. Daar had hij werk
van kunstenaars gezien in allemaal verschillende ruimtes en hij was razend enthausiast.
Dat zau iets voor Oldeberkoap zijn!
Meteen stelde Appie Tjalma de Doorreed als
expasitieruimte beschikbaar. Op 20
augustus 1971, werd in de Daorreed een
kleine expasitie geapend door het echtpaar
Sieto en Marijke Having, in die tijd bekende

cabaretiers die taen bij de Catspoele een
huisje hadden. De expasanten waren taen:
Nan Platvoet met grafisch werk, Hannie
Mein met patterie en Piet Bakelaar met
schilderijen. In 1973 kwam daar een vervolg
op door de inzet van Wim Molenaar, Henk
van Olphen en Piet Bake!aar. De allereerste
bestuursleden waren afkomstig uit arganisaties in Oldeberkoop. Vanuit VVV/Plaatselijk
Belang waren dat Henk van Olphen, Hendrik
Jan Veenhauwer en Hans Brandsma, vanuit
de Hande!svereniging: Ramke de Jong en
Henk Bouwhuis en vanuit de Culturele
Commissie: Ida Wijbenga en Wim Malenaar.
Overal in het dorp waren expositieruimtes
ingericht en ook waren er enkele evenementen, zoals een popfestival en demanstraties
van oude ambachten. In 1974 kreeg de
organisatie een stevige basis taen er een
camité van zeven persanen kwam, waarin
de VVV, de Handelsvereniging en de
Culturele Cammissie zitting hadden. Naast
de expasitie werden er nag een paardendag
(Friese Aanspanning), en een kunstmarkt
gearganiseerd. In dit jaar werd tegenaver 't
Wapen oak nag 't Anlopien gebouwd, waar
de mensen de kaartjes konden kopen. In
1975 deden de witte fietsen hun intrede en in
1976 kregen we voor het eerst een klederdrachtendag, die een aantal jaren een groat
succes was.
Kende 1977 nag een spectaculaire opening
op een vlat in de Koepelbasvijver, het
daarop valgende jaar werd het de organ isatie tach allemaal wat te veel. Het is aan de
inspanningen van H.J. Veenhauwer, Appie
Tjalma en Piet Bokelaar te danken dat de
traditie niet werd verbraken. Het Iukte zelfs
in 1978 am hier The New Sealand Brassband met een Maori dansgraep te laten
aptreden. De groep maakte een wereidreis
en deed naast heel veel grate steden oak
nag Oldeberkoap aan. In 1980 deed oak de
Ste!Iingwarver dag zijn intrede met cabaret,
een heuse "Haalderddienst" door Oene Bult
en diverse demanstraties. De volgende jaren
Iiep het redelijk met de bezaekersaantallen,
a! heeft Open Stalin haar bestaan nooit
meer de 10.000 bezoekers gehaald die
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Appie Tjalma ooit telde.

den zelf voor het vervoer zorgen van de te
exposeren kunstvoorwerpen. Later heeft Jan
De volgende gegevens zijn mij aangedragen
Krediet B.V. uit Naordwoldejaren het
door Coby Koning, oud-voorzitter van Open
vervoer voor Open Stal kosteloos op zich
Stal.
genamen. Het bedrijf haalde zelfs beelden
uit Duitsland. Niets was te veel!
In de beginjaren werd de tentoonstellings
Het arch ief van Open Stal telt vele bekende
route in de pers niet Open Stal genoemd,
namen: Archealoog Tjerk Vermaning heeft in
maar Kreatief Festival met als ondertitel:
Open Stal geëxposeerd met zijn vuurstenen
Oldeberkoop houdt Open Stal".
en vuistbijlen uit de prehistarie in de
De eerste jaren was er geen catalogus. De
boerderij op De Bult. (Later saciaal cultureel
informatie naar de bezoekers toe bestond
centrum De Blughut.) Hans Brandsma is
toen uit een aantal blaadjes. Pas veel later
heel wat kanalen langs geweest am de
kwam er een catalogus op A4-formaat. In
woonboot van Vermaning te traceren.
1996, bij het25-jarig bestaan, kwam er een
(Mobiele telefoons bestonden toen nag niet.)
kleurenkatern in. Vanaf 1999 kreeg de
Vermaning stelde nogal wat eisen ten
catalogus 00k een ander formaat en in 2000
aanzien van bewaking en beveiliging, Hij
ontstond pas de eerste fuilcolour catalogus,
nam het met zijn vandsten op tegen de
zoals die er nu nog is.
wetenschappelijke wereld en haalde
daarmee de landelijke pers. Pas in 2004 is
Ook de werkwijze is in de loop derjaren
definitief komen vast te staan dat zijn
behoorlijk veranderd. Zocht het bestuur
collectie tach echt vals was.
eerst zelf naar kunstenaars of kreeg men die
Oak Jan Cremer exposeerde in Open Stal.
via kunstenaars binnen, het huidige bestuur
Hij was vooral bekend van het boek '1k Jan
plaatst gewoon een advertentie in het blad
Cremer" met een voor die tijd nogal
Beeldende Kunst en roept kunstenaars op
gewaagd waordgebruik. Naast schrijver is
am te reageren. Hieruit wordt een selectie
Jan Cremer oak schilder en het heeft nogal
gemaakt. Een aantal hiaten in de kunstroute
wat moeite gekost am zijn schilderijen in
prabeert het bestuur nu zelf op te vullen door
Open Stal te krijgen. Toenmalig voorzitter
op zoek te gaan naar bepaalde kunstenaars.
Fred Hoekstra had namelijk afspraken
Vroeger exposeerden de kunstenaars
gemaakt met een galerie uit Amsterdam am
vrijwillig, dat wil zeggen zonder vergoeding,
werk van Cremer uit te lenen aan Open Stal.
op de World Press Photo tentoonstelling na.
Taen die galerie zich niet aan zn woord
Soms werd er een kleine onkosten- of
hield en het al breeduit in de kranten was
reiskostenvergaedjng gegeven. Tegenwooraangekandigd dat Jan Cremer Her zou
dig gebeurt dat nag wel, maar er werken ook
exposeren, nam Open Stal een advocaat in
kunstenaars in apdracht van Open Stal
de arm. Met een dreigement van honderden
tegen een van te voren afgesproken bedrag.
guldens boete voor elke dag dat ze in
Vaak zijn het installaties, die gemaakt
gebreke zouden blijven, gingen ze tach
worden voor een specifieke ruimte. Dat zijn
overstag. Inmiddels had Fred van Jan
kunstuitingen, waarvan het bestuur vaak de
Cremer "himself" telefonisch de toezegging
uitkomst niet kent.
gekregen dat Jan werk zou uitlenen aan
Veel financiën komen van subsidies van
Open Stal amdat hij "het hele gebeuren za
gemeente of provincie, maar tegenwoordig
zielig vand". Kortom, Open Stal kreeg een
oak van de honderden donateurs, de
gymzaal vol Jan Cremer-kunst.
"Vrienden van Open Stal". Bovendien
Verder exposeerden hier Herman Broad en
warden er veel advertentjes verkocht aan
Couturier Fang Leng van wie men prachtige
bedrijven voor de catalogus.
kleding kon bewonderen en niet te vergeten
In de beginperiode moesten de bestuursleWieteke van Dort, die in 1995 Open Stal met

.

W

het thema lndonesië opende op een
werkelijk tropische dag bij een bamboehut
achter Lunia. Zij werkte zelfs belangeloos
mee aan een promotiefilm van Open Stal,
gemaakt door Klaas van der Wagen. In die
film maakt zij een fietstocht op een Indonesische fietstaxi door Oldeberkoop. Ook heeft
ze heeft nog een avond opgetreden als
Tante Lien met sfeervolle oude Indische
liedjes in 't Wapen.
Carrie Tefsen, bekend van het tv-programma Zeg es Aa" exposeerde ook met
schilderijen.
In de loop der jaren is het karakter van Open
Stal duidelijk veranderd als men het Open
Stal-programma uit 1974 vergelijkt met dat
van 2004:
Container Technics: hobbywerk met op
gezette tijden demonstraties;
Boerderij Heida: expositie van oude
ambachten
Sportzaal: expositie van oud brandweermateriaal
Verder exposeerden er "De Gildemeesters
van t Marckland", negen ambachtslieden uit
Oldeberkoop en nabije omgeving en was er
kunstnijverheid te bewonderen: porselein
schilderen, objecten van lucifers en glas-inlood, zijdeschilderen etc. van plattelandsvrouwen en anderen. Dit paste in de jaren
tachtig in het concept van Open Stal.
Vaak waren er toen 00k een of meer
verzamelingen en was er zelfs een aantal
indrukwekkende fototentoonstellingen van
World Press. Dat is flu onbetaalbaar!
In bet jaar dat Sjoerd Stienstra voorzitter
was, heeft hij een plan voor een beeldenroute in Oldeberkoop gemaakt, zelfs met
schetsen van de plaatsen waar de beelden
zouden moeten komen. Het beeld "Aarde,
Vuur en Water" van Peter Hiemstra was de
eerste van de reeks. Dat werd toen in de
stromende regen onthuld bij Het Kamphuis
door Hans Wiegel. Het plan is pas een paar
jaar later weer opgepakt. Overigens staat
het beeld van Peter nu in de Molenhoek bij
het Open Stal-huisje.
In het jaar 2001 werd er een commissie

naast het bestuur samengesteld, die het
Open Stal-atelier heeft opgericht, een heuse
werkplaats voor kunstenaars. Vier weken
lang waren drie kunstenaars aan het werk in
en om tenten op de Doevekaampe. De drie
daar vervaardigde beelden zijn in eeuwigdurende bruikleen gegeven en staan nu op
diverse plaatsen in het dorp.
In datzelfde jaar maakte ook het paard

Het paad Bucephalus tijderis Open Stal.
Bucephalus van Michiel Hendriks heel veel
indruk. Op een sokkel van 6 meter draaide
een 4 meter hoog metalen paard rond, dat 's
avonds werd verlicht, Er is nog een aparte
commissie bezig geweest om te proberen
het beeld voor Oldeberkoop te behouden,
maar dat bleek financieel niet haalbaar.
Een andere tentoonstelling die nogal opzien
baarde was die met het thema "De Dood".
Huub Kortekaas had zijn eigentijdse
lijkkoets, de Kosmobiel" bij de kerk staan.
Er stonden door kunstenaars ontworpen
grafmonumenten op bet oude kerkhof.
Binnen in de consistorie stonden kunstzinnig
beschilderde doodskisten.
In het kader van Simmer 2000 had Open
Stal tientallen beschilderde levensgrote
polyester koeien in bet dorp staan.
In 2004 had Open Stal als thema "De
betovering van de architectuur". Architectuurrecensent Peter Karstkarel heeft in een
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speciaal uitgegeven boekje een beschrijving
gemaakt van karakteristieke panden langs
de route.
In dezomervan 1998 werd Open Stal voor
het eerst geconfronteerd met een diefstal,
Op klaarlichte dag werden er antieke
rouwsieraden uit een vitrine in de kerk
gestolen! Dit veroorzaakte toen paniek bij
het bestuur, want iedereen vreesde dat dit
het einde van Open Stat was. Men was tot
die tijd altijd gewend dat alle exposities
zonder bewaking bekeken konden worden.
Er zat wet eens een enkele kaartjesknipper
op de route, maar meer ook niet. Gelukkig is
a lies weer terecht gekomen en had het als
bijkomend effect, dat Open Stat voor het
eerst de landelijke dagbiaden haalde! Alle
voorgaande pogingen waren mislukt, maar
Aén diefstal was voldoende.
Vanaf datjaar is Open Stat wet beveiiigd met
videocamera's!
Drieentwintig jaar eerder, in 1975, schreef
men ook at over bewaking: "Evenats
voorgaande jaren zal er ditmaal een
bewakingsdienst worden ingesteld. Voornamelijk bejaarden en huismoeders zullen zich
hiermee bezighouden. Een regelmatige
bewaking van een aantai exposities wordt, in
verband met de aard en de prijs van het
tentoongestelde, noodzakefljk geacht."
Naast alle kunst die tentoongesteld werd,
waren er ook altijd enige nevenactiviteiten.
Zo zijn er in het verleden vijf klederdrachtendagen: een modeshow met klederdrachten uit het hele land en 00k met verschillende dansen. Op een prachtige dag in 1992
vond er zelfs een multicuttureel huwelijk
plaats: Gerda Havertong trad in het huwelijk
met het lid van de Geitefok Bert de Boer. De
Stellingwerver schrijver Johan Veenstra was
die dag de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Hij mocht het huwelijk voltrekken.
Naast de ktederdrachtendagen, kende Open
Stat nog Ringrijderijen, een popfestivat,
openingstheater in het Koepelbos, een
streektalenfestival in het oude CAF-gebouw,
een lndisch buffet, een fotowedstrijd en een
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fitmfestival, waarbij o.a. de bekende schilder
Jopie Huisman aanwezig was.
In de beginjaren kwamen ervolgens oude
krantenberichten wet 6000 tot 8000
bezoekers. Dat was dan wet inclusief alle
bezoekers van de markt, ringrijderij, etc. In
2004 komen erzo'n 5000 personen.
In ieder gevat had men in de jaren zeventig
at kinderopvang geregeld met als slogan:
°Aksieptak - een crèche waar u uw kinderen
vanaf 4 jaar even kwijt kunt."
De duur van Open Stat varieerde door de
jaren heen van 4, 5 tot 6 weken. De opening
vindt nu op een zaterdag ptaats. Dat is in het
verleden ook wet op eon vrijdagavond
geweest. Inwoners van Oldeberkoop hadden
altijd vrij entree. Dat is nog steeds zo.
Waren vroeger atleon maar Berkopers lid
van het bestuur, sinds 1999 maken ook
eden van buiten Oldeberkoop daar deet van
uit.
Dat Open Stat nogal eens de tongen los
maakte, is bekend. Smaken verschitten flu
eenmaal. "Niet ledereen houdt nu eenmaal
van schilderijen," zei Romke de Jong at in
1974. Maar welke expositie er ook is, er valt
in Oldeberkoop altijd wat te genieten,
votgens een ander krantenartikel: 'Er waren
wet mensen die weinig aan do expositie
vonden, maar die vonden Oldeberkoop een
bijzonder teuk dorp."
Andere leuke uitspraken van bezoekers
staan in de enquèteformulieren, die ingevuld
konden worden nadat men Open Stat had
gezien.
Laten we hopen dat de mensen Oldeberkoop en Open Stal leuk blijven vinden.
Plaatselijk Belang
(Vroeger VVV/Plaatseljjk Belang)
Plaatselijk Belang Oldeberkoop werd op 25
maart 1899 opgericht en kreeg toen de heer
I. van der Meuten als voorzitter, de heer G.
Warning als secretaris en M. van den Broek
als penningmeester. In 1910 werd de VVV
opgericht als de vereniging voor volksverma-

ken. in 1937 werden deze twee verenigingen
samengevoegd tot de vereniging VVVV, de
Vereniging voor Voiksvermaken en Vreemdelingen Verkeer. In de vergadering van 13
maart in café Yben werden Bouwhuis, Kroi,
Van Rosmalen en Rudoiphus in het bestuur
gekozen. De heer Rudolph us werd met maar
14 stemmen tot voorzitter gekozen,
waarmee de kiem voor een conflict werd
geiegd dat een jaar zou duren. Ook
financieei was de start niet best. De erfenis
was slechts f 73,05, . .waarmee het bestuur
uit de aard der zaak weinig heeft kunnen
uitvoeren". in ieder geval nam G. Bouwhuis
in 1938 de voorzittershamer over en bieef
Tammens secretaris. Beiden hielden het
meer dan 25 jaar vol: Bouwhuis nam in 1964
afscheid en Tammens in 1963. Bij hun
afscheid werden ze tot ereiid benoemd. De
naam VVVV werd na de oprichting nauweiijks tot niet meer gebruikt. Men had het over
de VW en dat is tot 1965 zo gebieven toen
voor het eerst de naam VVV/Plaatseiijk
Belang opdook. De vereniging hield zich de
eerste jaren voorai bezig met hot organiseren van de zomerfeesten, waar "drom men
mensen" op af kwamen. Er werden hondenrennen georganiseerd, voetbaiwedstrijden
voiksspelen enz. Een vooruitziende bilk had
in 1938 dokter Fokkema, die als voorstander
van de zwemsport op een vergadering van
VVV opmerkte "...dat aan de aan leg en
expioltatie van een zwembad grote bezwaren zijn verbonden en dat de financiêle
resuitaten te wensen over iaten".
In 1939 bracht het dorp met hulp van
VVV/PB maar iiefst f 5000,-- bij eikaar om de
toirechten van Piet Prins bij de Tjongor af te
kopen (totaai kostte dat f 30.000). Ook het
opknappen van de bossen was een jaarhjks
terugkerend item en verder de straatveriichting. in 1941 werd lets merkbaar van de
ooriogssituatie ais de vereniging i.v.m. de
verdulsteringsvoorschriften op diverse
piaatsen in het dorp "witte borden heeft
aangobracht. (Waarom is mij niet duidehjk.)
In 1943 werd het probleem van een
vuiinisophaaidjenst voor het eerst ter sprake
gebracht. in datzeifde jaar komen we 00k

voor het eerst de naam Lussing tegen in de
notulon, am er pas in 1986 uit te verdwijnen.
Tot aan de jaren zeventig was de vereniging
meer een vereniging voor dorpsbeiang dan
dat zij zich met het vreemdelingenverkoer
bezig hieid. Dat veranderde door de
opkomst van Open Stai, waardoor steeds
meer "vreemdehngen" ons dorp wisten te
vinden. Door de bouw van honderd en één
bungalows in het Moienbosch werd het
toerisme nog meer bevorderd. in 1987
vierde VVV/Pi. Belang haar vijftig jarig
bestaan met eon Revue voor U. Nadat in
1986 de Dorpscommissie en VVV/Pi. Belang
zijn samen gegaan vond erjaariijks een
bijeenkomst plaats van de ieden-rechtspersonen, een vergadering van de gezamenlijke verenigingen. Omdat deze bijeenkamsten siecht werden bezocht, word or een
wijziging aangebracht in het huishoudeiijk
regiement. Statutair is nu vastgelegd dat de
ieden-rechts person en te alien tijde een
vergadering bijeen kunnen roepen. in
datzelfde jaar werd 00k de aanzet gegeven
voor het verdwijnen van do naam VVV uit de
vereniging. Volgens de nieuwe richthjnen
van do ANVV moest or per gemeonte één
WV komen. Dat is gebourd en daarom
werden 00k de statuten gewijzigd.
In 1999 werd besloten het Wiliinge Prins
Sportfonds, waarin een geidbedrag zat van
3000 gulden, onder te brengen bij do
Stichting Fonds Dorpsbeiangon, een
stichting die is voortgokomen uit het
Kieutorschooifonds
Van een vereniging die zeif ailes regeide,
werd do vereniging steeds meer eon
coördinoronde instantie, die bepaaide
werkzaamhecjen in diverse commissjes
heeft ondergobracht. Oat wil niet zeggen dat
hot bestuur aHoen maar coördineert. Men
ovoriegt met do gemeente, pakt zeif "do
schop' om hot Moionbosch ed. op to
knappon en vertegenwoordigt hot dorp in de
gem oonte (bijv. in do regio VVV), of
daarbuiton ais daar aanloiding toe is.
In ieder govai kwamen steeds meer
commissios aan do vereniging te "hangen".
Een aantai daarvan zijn zoifstandige

stichtingen geworden, maar zijn gevoelsmatig nog wel met Plaatselijk Belang verbonden. De al genoemde Open Stal (vanaf 1993
een zelfstandige stichting), de Triatloncommissie (werd 00k een stichting maar is nu ter
ziele), de Arch iefcommissie (nu een
stichting), de bezoekcommissie, de Culturele
Commissie (00k ter ziele, maar wat later
vervangen door Muziek op Stapel), de
Evenementencommissie (nu Actief Oldeberkoop), Hertenkampcommissie, Ringrijderijcommissie, Stichting Promotie Oldeberkoop,
Speeltuinvereniging t Krielhoekien (flu een
stichting), en Stichting Passantenhaven
Oldeberkoop doen jaarlijks verslag op de
Plaatselijk Belang vergadering.
In 2004 kwamen de volgende onderwerpen
bij de jaarvergadering aan de orde: het
hertenkamp kreeg een nieuw dierenverblijf,
de gang van zaken in de Molenbosch en
Sterrenbos, de paardenstal en een bezoek
van het college van B&W, waarbij de
woningbouw en de toekomstvisie werden
besproken.
Het jaar 2005 begon met het hijsen van de
vlag op de Doevekaampe en een spectacuair vuurwerk. In de loop van 2005 zullen er
vele activiteiten volgen: o.a. een optocht met
versierde wagens, een revue en een
symposium. Verder organiseert Actief
Oldeberkoop een aantal evenementen en
vinden er diverse muziekoptredens plaats.
Teveel om op te noemen.
Plaatselijk Belang Oldeberkoop heeft
ondertussen verschillende bezittingen. De
opmerkelijkste zijn wel 'Paard en KIok" in 't
Wapen van Oldeberkoop. Deze zijn
geschonken door de voormalige uitbater van
dit etablissement, do heer A. Tjalma. Verder
bezit Plaatselijk Belang de ijsbaan, het
hertenkamp, een stuk van het Molenbosch
en de Sterrebos (voor f 1,-- aangekocht van
Albert Willinge Prins), en is zij kortgeleden
rentmeester geworden van de Doevekaampe, waarvan Bank Bercoop de eigenaar is.
Bezoekcommjssje
Zomaar een jaarverslag van de bezoekcommissie, zoals die op de Plaatselijk Belang
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vergadering werd weergegeven. Zelfs de
opmaak is in stand gehouden.
verslag 1999
Nieuw ingekomenen:
16 mannen, 17 vrouwen en 11 kinderen,
totaal 44 personen.
Mevrouw Wijnstra en Y. Kramer hebben 5
bezoeken afgelegd.
We hebben 16 koeken afgegeven.
De nieuw ingekomen mensen willen veel
minder bezoek ontvangen.
Dat vindt de bezoekcommissie heel jammer.
De nieuw ingekomen mensen krijgen van
Plaatselijk belang een koek
van de warme Bakker
W. Wijnstra en Y. Kramer
Culturele Commissie
Jarenlang zorgde de Culturele Commissie er
voor dat er in de winterperiode een aantal
concerten in de kerk werd georganiseerd. In
1988 waren dat er maar liefst acht en dat
was blijkbaar wat te veel van het goede.
Jenny Voerman-Rahder schreef daarover de
volgende brief aan het bestuur van
VVV/Plaatselijk Belang: "Alhoewel de
muziekgezelschappen van zeer hoog niveau
waren, Iiet het publiek verstek gaan. Is het
tijdstip, zondagmiddag drie uur, wel zo goed
gekozen? Ook zijn er naar mijn en niet
alleen mijn mening, teveel concerten in ons
dorp. Het verdient de aandacht hiervoor eon
oplossing te zoeken. Is dit niet een taak voor
het bestuur van de WV? Wij kampen met
een gebrek aan geld. Hoe graag dejonge
mensen ook komen, het minste dat ze
verwachten is toch wel een vergoeding van
de reiskosten en zelfs dat kunnen wij hen
niet bieden."
Gelukkig was de lezing van professor
Bezemer over Rusland, met 70 mensen. wel
een succes. De brief geeft in ieder geval aan
waar de Culturele Commissie tegen aan liep.
Zij heeft het nog geprobeerd, maar omdat de
groep uit elkaar viel, is haar taak in de herfst
van 2001 overgenomen door een andere
groep enthousiaste mensen: Ginus Nuste-

ling, Geert Brussen en Wouter Steyn. Onder
de naam Muziek op stapel, stapel op
muziek" organiseren zij zeer bijzondere
concerten. De Nieuwe Oostellingwerver
schreef in ieder geval nay. de opvoering
door het Amsterdam Bach Consort van de
Johannes Passion: 'Er wonen in Oldeberkoop mensen die mooie dingen kunnen
bedenken". In 2005 is de Matheus Passion
opgevoerd.
Evenementencommissje/
Actief Oldeberkoop
De Evenementencommissie is jarenlang
actief geweest en heeft diverse evenementen georganiseerd. In 1998 waren dat: een
55+ avond, activiteiten op koninginnedag, de
familiefjetstocht, een autopuzzeltocht en een
spooktocht. Toch ging ook de Evenementencommissie Iijden aan bloeclarrnoede en in
2002 werden er nog maar drie activiteiten
georganiseerd, te weten een koninginnedagactiviteit met een stratenvolleybaltoer-nooi, die overigens niet doorging i.v.m. het
slechte weer en te weinig deelname, een
dorpsquiz en een autopuzzeltocht. Oorzaak
van het teruglopen van de activiteiten was
ook het beperkte aantal leden van de
commissie. Gelukkig kent de commissie,
maar flu onder de naam Aktief Oldeberkoop,
in 2005 weer een aantal enthousiaste
mensen, te weten: Johan Dimmendaal,
Sietze Zijlstra, Piet Oosting en Diana de
Koning.
Binnen Actief Oldeberkoop kent men nu ook
de commissie Wandeldriedaagse. Minicus
Flapper, Ineke Froger, Anne Meestringa,
Wienand de Wit en Johan Dim mendaal
organiseren op 24, 25 en 26 juni 2005 voor
het eerst een Wandeldriedaagse met
overnachtingsmogelijkheid. De afstanden
variëren van 15 tot 30 kilometer.
Hertenkampcommissje
Het hertenkamp kwam in 1954 tot stand
achter de zaak van Honk Bosma. In 1962
verhuisde het naar de huidige locatie. Wel
bleef het oude hertenkamp nog een poosje
in tact volgens onderstaand verhaal. Het

aardige is dat al ver voor de oprichting van
do Schrieversronte (in 1972), er al mensen
waren die in het Stellingwarfs verslag deden.
Zo ook Dirk Menger in de Dreijer van
december 1964. Het verslag is letterlijk
overgenomen, dus nog niet volgens de
Bergveldspelling.
Minsken ult Berkoop
Zojim weeten hebben we disse zoemer een
paernije aanwinsten in de olde hartekaampe
laoton kommen. Een spanne glen dwerggeities en eon paer Maoneschaopen (boistien)
omdat we toen glen geite konnen kriegen.
We konnen dan laeter wel ru//en, zoo ze
zeeden. De veurige weke kreegen we een
bench/en, dat dii' deurgaon kon en of we die
lone bok dan naor Enschede (was Arnhem
volgens Gijs Wind), wo//en brengen, dan
konnen we eon geite uut it Dierepark hae!en.
Wel b!/ede vanze/f mar de groote vraoge
was, hoe kriegon we dat ding, waant ze bin
nog al een bet/en wild zie je. De dag dat hot
wezen zol. was zoaterdag en die naodere
vloggo. Vr/dagaovend zu/len Reitse en 1k
hot es bekieken, waant hij kon era! niet
meer van s/aopen. Reitse see, as /e nou op
de kaant noast het hokke gaon, za! 1k ze
voeren in 't hokke en goa dan vot en as ze or
dan in goan, doe ie hot hekko er your. 't
Leup aanders of heur, ze gongen eerst
kieken, woarik belaand was, en 't wodde
n/ks, 't Was onder de haand al donker
wodden en Gs kwam ok nog es kieken. De
aandere dag kon ik niet kommen en zollen
ze het nogges pro boron. 1k was beneeld hoe
hot afloopen was en gong gau's kieken en
ze hadden et werachtig k/aer speult. Eon
hoekien gaas hadden ze spaant en doar
leup /e in ten Ian gen leste. Toen gauw in do
k/ste en Reitse en Gijs op pad. Ze hebben
do re/ze good volbracht, hadden onderweg
nog wel poch had mit de veurruite van do
auto, kwaamen laeto tuus. 't was al acht uro,
moar wy hebben nou eon geite on dus eon
spanneg/en; 't kost eon hoop geld hour moar
't vornaemsto is. Reitse kan weer rustig
s!aopen."

In datzelfde jaar haalde Anne Wind de
contributie op en zorgde voor maar Iiefs 100
nieuwe donateurs: "... hierdeur kun wie de
beesten weer deur de winter kriegen."

Uilke Me/er in zijn Hertenkamp in oktober 1988
met de nieuwe ge/f van de Ge/fe fok.

In ieder geval zijn de beheerders Pieter
Kromkamp, Reitse Lukkes, Uilke Meijer en
sinds 2000 Gurbe Kiewiet er in geslaagd het
hertenkamp zonder al te veel kosten in stand
te houden. Uilke Meijer heeft dat werk maar
Iiefst 25 jaar gedaan. Het was voor hem
bijna een dagtaak, want maar Iiefs drie keer
per dag was hij in het hertenkamp te vinden,
wat neerkomt op zon 27000 uur. Die enkele
keer dat Uilke niet kon, werd hij vervangen
door Klaas van der Bij. Het park kende in
2000, naast 17 herten, twee parelhoenders,
vijf kalkoenen, twee pauwen en legio kippen.
Een grote groep vrijwilligers: Marten
Blauwbroek, Eric Altink, Henk Bouwhuis,
Roelof Smit, Eise Houwer en Gurbe Kiewiet,
ook wel "de mannen van Jan Stavast"
genoernd, heeft er in 2004 voor gezorgd dat
er nu een volledig gerenoveerd hok op de
hertenkamp staat en dat het veld is gecultiveerd. Anno 2005 Iigt alles er weer perfect bij.
Ringrijderijcommissie
In 1982 is de Ringrijderijcommissie opgericht
om een Ringrijderij te kunnen organiseren.
Dat zijn ringsteekwedstrijden, waarbij
aangespannen paarden worden gebruikt
voor originele koetsen. Het is een leuke

attractie en goed voor de naarnsbekendheid.
Toen na 15 jaar hoofdsponsor Bank Bercoop
er mee stopte en er geen Bank Berkoop
Bokaal meer kon worden uitgereikt, werd
besloten om met het evenement te stoppen.
Daarom is er in 1999 geen Ringrijderij
geweest. Omdat men dat toch we[ jammer
vond, is men in 2000 opnieuw begonnen met
de organisatie. Volgens het jaarverslag van
2003 trok het eve nernent 2000 bezoekers en
deden er 34 corn binaties aan mee. Deze
combinaties streden om de Open Stalbokaal en om "het schoonste geheel". De
commissie bestaat uit vertegenwoordigers
van Plaatselijk Belang, Actief Oldeberkoop
en de Brocoperuiters.
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De ringnjderij in 1996 met de combinatie Ta/ma.

Speeltuincommissie t Krielhoekien
De speeltuin tussen de Oosterwoldseweg en
het Schuinpad is ontstaan in dejaren zestig.
Een hoekje grond midden tussen de huizen,
met toegangspaden vanaf het Schuinpad en
de Oosterwoldseweg werd het een geliefd
speelterreintje voor de jeugd van Oldeberkoop. Helaas moest de heer J. Piekeboer in
juli 1997 besluiten het terrein te sluiten i.v.m.
de vele vernielingen, troep en overlast die
een groep oudere jeugd uit Oldeberkoop
veroorzaakte. Daarvoor waren er al
waarschuwingen in de Dreijer verschenen,
maar blijkbaar was toen de maat vol. Op 24
april1998 kreeg Oldeberkoop officieel een

nieuw speelwerfl Anna 2005 bestaat
terrein aan
het bestuur uit Johan
de Geert
Dimmendaal, Carrie
Lam mertsHoe kstra en Diana
laan. Het
Kaning.
werd door
wethouder
spo
Carol Zuil
Sinds onkele jaren is do
ovorgedraStichting Promotie
gen aan
- .
Oldeberkoop actief. Zij
Plaatselijk
heeft als doolstelling
Belang,
Oldeberkoop te
nadat hij het
promaten in do breedste
zwarte
zin van het waord. Zij
IandbouwHet Zn succesvolle bestuur van het nieuwe speelterte/n
houdt zich bezig met de
plastic, waarmet v1n.r.: Els do Boer, Johan Dimmendaa/ en
website van Oldebermee het
Marion Post in 1999.
koop die wordt beheerd
speelveld
door Jan de With.
was "ingepakt", had doorgeknipt. Opvallend
Daarnaast zorgde do SF0 voor de uitgave
is, dat in het verhaal in do Dreijer wordt
van hot promotieboekje "Oldeberkoop vier
gezegd dat Oldeberkoop "het eerst dorp in
seizaenen attractief". Voor het 900 jarig
Ooststellingwer-f is" dat een speelveld van de
bestaan warden er promotianele activiteiten
gemeente heeft overgenamen. Op 1 januari
georganiseerd en flyers uitgedeeld. Do SF0
2005 is het nog steeds het enige speelveld
bestaat uit Klaske Veenhouwer, Willem de
in Ooststellingwerf met een eigen stichtingsVries (wordt Gerard Berends), Hepy Faber,
bestuur en duurt de discussie over de
Maura Nijboer, Sieger Mulder en Jan do
toekomst van de speelveldjes in de andere
With.
dorpen nog steeds voort. 'Ze zien tegen de
onderhoudskosten op en velen beschouwen
Stichting Stellingwarver Schrieversronte
het als een bezuinigingsoperatje van do
Op 16 december 1996 wodde op et
gemeente", aldus toen al wethouder Zuil.
netaoriskantoor Tor Heide de koopakte
Oat de overdracht in Oldeberkoop vrij soepel
passeerd your et paand Willinge Prinsis verlopen, heeft volgens de wethouder te
straate 10. An de iene kaante van de taofel
maken met de structuur van Plaatselijk
do direktie van do Coöporatievo VoorschotBelang. Om de aansprakelijkheid van de
bank B.A. as verkopende perti'j en an de
commissie vrijwel uit te sluiton overhandigde
aandero kaante et daegeliks bestuur van do
de wethouder aan Els de Boer en Marion
Stichting Stellingwarvor Schrieversronte as
Post een logboek. Bovendien kreeg de
kopendo perti. Veur do Schrieversronte eon
commissie nag f 3000,--. Hiervan werden
hiere grate stap, omreden do Schrieversdrie extra speeltoestellen betaald. Om de
ronte an clan toe alliend mar huurder was
veiligheid nag extra to vergroten ging het
van do Meulehoeve in Oostorwoalde en
bestuur zelfs nag met een vorkeorsdeskun
omreden et gien kaptaol aachter do haand
dige am tafel. De commissie had in 2004
hadde. De baank haddo een half jaor de
maar liefst 276 leden. In 2002 kreeg het
ruumte en do tied geven am et gold your de
bestuur van 't Krielhoekien van de AID (de
vraagpries bi'jmekaander to brengen. Mar Ok
Algemene Inspectie Dienst), een groat
aachtorstallig onderhoold en kleine vorboucompliment. Het spoelterrein werd namelijk
winkles vrougen nag et noudige geld. Dour
uitgoraopen tat de veiligsto van do moer dan
toodaen van do gomionten Oost- en Westhanderd speelterreinen in heel OoststellingStollingwarf, do pervoonsje Frieslaand, groto

en kleine foonsen en bedrieven, mar ok
pattikulieren brochten een slompe geld
bi'jmekaander. Sund jannewaorj 1997 hoolt
de Schrieversronte kantoor in Berkoop. Van
daoruut bestrikt ze de beide Stellingwarven
om de meensken an te vieteren om heur in
te zetten veur de Stellingwarver tael en
kultuur. Jaors verschienen dr gemiddeld zes
ni'je boeken. Et tiedschrift De Ovend
verschient twiemaondeljks. Dr wodden
alderhaande soorten kursussen geven in et
eigen gebouw. Dr wodt warkt an lesmateriaol in et Stellingwarfs veur alle basisschoelen, dr wodt schreven an woordeboeken en
grammatika's, dr wodt warkt an et kenniscentrum over de streek en gao zo mar deur.
Daegs bin dr zes meensken an et wark
naost dat een protte vri'jwilligers aktief
binnen. Mit tal van orgenisaosies op et
terrein van kultuurtoerisme en regionaole
geschiedenis warkt de Schrieversronte
saemen. Ok in et dörp Berkoop stelt de
Schrieversronte heur koöperatief op, daenk
mar es an Eupen Stal en Meziek op Staepel.
Dr is ok inwoning in et paand Willinge
Prinsstraote 10: Stichting Dorpsarchief
Oldeberkoop woont ok op dat adres.
Staorigan is de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte een instelling die op een
bried terrein van de regionaole kultuur
doende is en ok haost niet meer vot te
daenken is uut Berkoop. Al zal dat leste toch
veural ofhangen van de financiële steun van
de beide gemienten en de perveensie, want
zi'j maeken et uuteindelik allegere meugelik.
En och Berkoop het gien zwembad, meugen
wi'j dan wel de Schrieversronte hebben?

Veilig Verkeer - afd. Oldeberkoop
Veilig Verkeer afdeling Oldeberkoop is op 3
oktober 1956 opgericht. Het voorlopige
bestuur bestond uit voorzitter E. Westerveld,
secretaris Jaap J. Prop, penningmeester
Theo Annema, 2e voorzitter Willem
Kromkamp, 2e secretaris Gijs Vrind, 2e
penningmeester Jo van Delft en Ate de Jong
als lid. Na 1960 werden er geen notulen
meer gemaakt, terwijl de vereniging toch
behoorlijk aan de weg timmerde. De
vereniging gaf verkeerscursussen, men kon
zich opgeven voor een cursus "Pech
Onderweg" en jaarlijks werd de veiligheidslaan gehouden in de achterste garage van
Kromkamp, voor auto's en motoren. Ook
zorgde de vereniging zo nu en clan voor een
stukje in de Dreijer waarin de Berkopers
soms werd voorgehouden zich aan bepaalde regels te houden: "Voetgangers,
denk eraan bij avond vooral links van de
weg, in bebouwde kommen, niet voorgeschreven, maar zolang er hier geen trottoirs
zijn, lijkt het ons toch maar het beste am het
wel te doen en bij het oversteken goed uit te
kijken." Van wie dit prachtige stukje proza is,
is niet bekend. In ieder geval waren
voorzitter Jan Lussing en secretaris Fokke
Herder in de zestigerjaren actief binnen het
"waarnemend" bestuur (wat dat ook moge
inhouden). Wanneer Veilig Verkeer er
precies mee is opgehouden is niet bekend.

Supportersvereniging
Wanneer de geschiedenis van de supportersvereniging begint, is niet helemaal
duidelijk. Wel is bekend dat men de eerste
jaren altijd één keer in de maand aan het
schutjassen was. Begin jaren zestig waren
er mensen uit Brabant/Limburg werkzaam
aan de "grote" weg. Zij logeerden in hotel restaurant Tjalma en waren 's avonds altijd
aan het klaverjassen. Sinds die tijd is dat de
gewoonte geworden. Men doet dat zolang

Vogelwacht Olde- en Nijeberkoop
De Vogelwacht is opgericht op 2 november
1953 in het toenmalige hotel Tjalma.
Aanleiding was dat de vergadering van
Vogelwacht Ooststellingwerf-zuid altijd in
Oosterwolde werd gehouden en dat werd
wat bezwaarlijk. Op de eerste vergadering,
die onder leiding stond van de heer Van der
Zee, waren 18 personen aanwezig. De heer
H. W. Veenhof werd de eerste voorzitter.
Oebele Bijstra is vanaf het begin lid
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de rrrrrr in de maand is. Supporters die niet
konden klaverjassen waren aan het biljarten.
Tegenwoordig heet de supportersvereniging
"Support Vereent".

geweest.
De vogelwacht is van oorsprong een
vogelbeschermingorganjsai voor Weidevogels, maar heeft in de loop derjaren haar
activiteiten uitgebreid. Het doel is: de
instandhouding en de uitbreiding van de in
het wild levende fauna en flora in het
algemeen en de avifauna in het bijzonder te
bevorderen. De vereniging heeft in al die
jaren dat zij heeft bestaan nooit te klagen
gehad over belangstelling. Zij telt nu (2005),
145 leden, verzorgt zo'n 150 nestkastjes,
vooral in Nijeberkoop en heeft een zestal
grote kasten uitgezet voor uilen en andere
roofvogels. Vooral Jelle van der Muur is
hiervoor een drijvende kracht. Ook houdt de
vereniging zich bezig met de nazorg van de
weld evogels, waarvan er overigens steeds
minder zijn. Predatie (vernietiging door
roofdieren) o.a, door de vossen is de grote
boosdoener. Een lichtpuntje in het afgeiopen
jaar was dat er bij de Linde weer wat meer
vogels te bekennen waren. De Vogelwacht
organiseert elk jaar een excursie. De tocht
naar het Naardermeer, een aantal jaren
geleden was overigens niet zo'n succes. Het
was de bedoeling de lepelaarkolonie daar te
bekijken, maar helaas viel er geen Iepelaar
te bekennen. Verder werden er tochten
georganiseerd naar Ameland en Schiermon-

nikoog en naar de Lindevallei. In 2005 gaat
de excursie naar de Rottige Meente. Ook zal
in dat jaar gestart worden met de BMP: het
Broedvogel Monitoring Project. Dat betekent
dat er door iedereen een zelfde manier van
tellen gehanteerd wordt.
Voor dit weidevogelbeheer is geld beschikbaar dat geregeld wordt door de SOVON, de
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek in Nederland. Het bedrag kan oplopen
tot zo'n € 60,-- per gruttopaar, maar de boer
moet dan wel 800 vierkante meter gras laten
staan. Op 8 november 2003 vierde de
vereniging haar vijftigjarig bestaan in 't
Wapen met een zeer goed bezochte
receptie. Het bestuur wordt in 2005 gevormd
door voorzitter Teake Draayer, secretaris
Jan Piekeboer (junior), Gerrit Jan Hof als
penningmeester, en Wiebe Koopstra en
Gosbert Brandsma.

Vriencjen Boerderij Vredewoud
Omdat Klaas Menger met zijn "beestenspul"
een warm plekje in veel harten inneemt,
heeft een groepje mensen besloten om in
1997 de stichting Vrienden van Vredewoud,
op te richten. Doel van de stichting is om
Klaas, de man van de "duizend dieren
boerderij", financieel, maar soms ook met
daadkracht te ondersteunen. Sedertdien zijn
-- :an ook verscheidene acties
:ndernomen De inzameI ngsactie in het eerste jaar
everde maar liefst 5500
j -- gulden op. Klaas is in zijn
4
- dagelijkse leven timmerman
en in zijn vrije tijd boer.
Klaas is echter geen
-.
gewone boer, want hij houdt
er een verscheidenheid aan
dieren op na die je bij geen
.
enkele andere boer ziet. Hij
leeft voor zijn dieren en
J
naast zijn hondjes gaat zijn
hart uit naar pluimvee. Zo
heeft hijparelhoenders,
Het]uh,I&rende bestuur van de Vogelwacht in 2003. V.l.n.r.: Gosbe,-t
nandoes, goudfazanten,
Brandsma, Jan Piekeboer, Wieb Koopstra en de voorzitter Teake
kwartels,
kalkoenen, diverse
Draayer (Gerrit Hof door ziekte afwezig).
soorten eenden en ganzen
.4 .y.

en een hele verzameling zangvoge!s. Maar
ook heeft hij Friese paarden, shetland
pony's, hangbuikzwijntjes, geiten, schapen,
konijnon enz., kortom teveel am op te
naemen. Op de boerderij komon veel
jangeren am te holpen of paard te rijden. Ze
krijgen verantwaardelijkheid te dragen,
hebben plezier en helpon vaak prima! Het
gevalg is wel dat de radio bijna altijd aan
staat in de stallen...
Oak komen er veel ouders met kinderen en
opa's en ama's met hun kleinkinderen am te
genieten van alle dieren. Tach valt het niet
altijd mee am de dieren in leven te houden.
In de winter van 1997/98 werd do baerderij
van Klaas herhaaldelijk bezacht door
vossen. die soms een ware slachting
aanrichtten. Van het geld van de actie werd
er in 1998 een mooie volière gemaakt. Oak
werd er in dat jaar gewerkt aan de afvoer
vaar de mestbult achter de baorderij, zadat
het daar droger en dus beter begaanbaar
werd. Vrijdag 9 mei 2003 werd Klaas verrast
door een delegatie van 12 persanen uit
Joure en 11 vrijwilligors uit Oldeberkoop.
Omdat Douwe Egberts 250 jaar bestand,
mocht elke afdeling één dag vrijwilligerswerk
doen in de tijd van de baas. Afle hakjes
werden door daze vrijwilligers geschilderd
en zelfs de ramen werden gelapt. Na afloop
gingen, valgens Irene Hamburger van de
stichting, de mensen mae maarvaldaan en
met een daosjo scharreleieren weer naar
huis. Verder werden er open dagen
gehouden en stand de stichting met een
kraampje op een dag van de Dierenbescherming. Regelmatig zitten er oak bedragjes in
de bus, die Klaas op zijn erf heeft hangen.
Nag altijd geldt: wie Klaas eens een dagje
wil helpen is van harte welkom!
Vrouwenbond NVV later FNV
De afdeling Oldeberkoap van de Vrauwenband NVV werd in februari 1955 opgoricht.
Ze kende in haar bestaan vele bijeenkomsten, die naast een informatief gedeelte oak
vaak een gezelligheidselement hadden met
het kienspel, een bingo of een quiz. Het
eerste verslag in de Dreijer dateort van 10
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september 1963. "Voor doze avond was de
heer K. Basje uitgenadigd am de in mei
uitgereikte blaemstekjes en de nu meegobrachte blaemstukjes en vazen te beaordelen. Na de pauze vertaonde de hoer Bosje
dia's van tuintjes en borders en vertelde er
het nadige bij", volgens mevrouw W. Smit-de
Groat.
Op 18 januari 1968 was er een baekbespreking door mevrauw Van Minnen uit Noordwalde. Het book Hot zaad van Hiroshima
van Edith Morris werd hier bosproken.
Blijkbaar scoarde dit anderwerp niet za haag
want "...het was jammer dat er za weinig
dames aanwezig waren." Vermakelijk was
het jaarverslag van 1969: "Er was niet
genoeg animo am met Paulusma's touringcar naar de huishaudbeurs in Amsterdam te
gaan. De gekweekte blaembollen waren dit
jear een fiasco. Bij de één waren ze al
uitgebloeid, bij een ander maesten ze nag
bloeien, zadat er maar één prijsje is
uitgereikt. Hopefljk eon volgend jaar beter."
Gelukkig was de bijeenkomst in 1970 met do
CCF, waar ook andere verenigingen voor
waren uitgenadigd, een groat succes. "Tot
slot mocht iedere dame en heer Rivella
praeven, blauw suikervrij of raodband." Maar
andanks heel veel leuke dingen werden er
oak serieuze onderwerpen behandeld. Zo
kwam or iemand van de palitie am over hot
work van een vrouwelijke politieagent te
praten en eon andere keer een wijkvorpleegster. Maar het gezelligheidseloment bleef
overheerson: "Op 12 oktaber 1982 was er
een gaurmetavond, die werd vorzorgd door
de hoer Strijker van do Nieuwe Weme in
Wolvega. Dit was eon groat succos, want
.na ongeveer twee uur, waarbij iedereon
een rode kleur had gekregen van do warmte
en de wijn, moest or noadgedwongen
warden gestapt amdat iodereen moor clan
voldaan was". In elk geval werd do heer
Strijker beloond "met eon hartelijk applaus
en eon dikke zoen". De wijn had blijkbaar
zijn work gedaan. Hot laatste verslag dat ik
in do Dreijer govonden heb, dateert van 9
februari 1988: "Er waren 16 dames aanwezig, de ziekencammissie bleef golijk", maar

het zinnetje 'Toch hadden we nag graag een
bestuurslid erbij willen hebben, maar dat is
altijd een taaie zaak', gaf misschien al aan
dat de vereniging wat op zn Iaatste benen
liep. Mevrouw Van Delft en mevrouw
Nieuwland werden nog in de bloemetjes
gezet omdat ze dertig jaar lid waren. Niet
lang daarna is nog geprobeerd om samen
met Noardwolde tat een fusie te komen. Dat
was blijkbaar geen groat succes. Wanneer
de band definitief is apgeheven is mij niet
bekend.
Vrouwen raad
Deze bestond uit vertegenwoordigers van
alle vrauwengroepen uit het dorp. Men
collecteerde en gaf hulp aan arme gezinnen
en bezocht zieken met een bloemetje. Later
organiseerde men allerlei cursussen. Toen
men hiervoor subsidie kreeg en men
bovendien andere hulp kon krijgen, is hot
collecteren afgeschaft. De jaarlijkse
kledinginzameling EmmaUs in april is de
enige activiteit die nag is overgebleven.
WBE
De WBE werd op 27 maart 1989 opgericht
am de anderlinge verhaudingen tussen de
verschijlende jachtcambinaties in Oldeberkaap te verbeteren en am de wildbeheersing
beter op elkaar afte stemmen. Vraeger was
et za dat aj ruzie hebben wollen den mos ie
jaegen gaan," zei Hans Brandsma. Na de
oprichting van de WBE zijn de verhoudingen
naait meer verstaard geraakt. Het eerste
bestuur werd gevormd door voarzitter Wiebe
Scheenstra, secretaris Hans Brandsma en
penningmeester Berend Biji. In 1992 kwam
men al in een gratere WBE, taen Olde- en
Nijeholtpade er bij kwamen. Een paarjaar
geleden werd de WBE nagmaals vergraat en
heet nu WBE Kuinder en Linde. De WBE
timmert met bijdragen in de Dreijer en in de
regianale bladen vaartdurend aan de weg.
Zonnebloem afd. Oldeberkaop
De Zonnebloem arganiseert en financiert tal
van vakanties, excursies en andere
activiteiten waaraan jaarlijks tienduizenden

langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten
en hulpbehaevende mensen deelnemen.
Zwaan Kuiters deed daarvan in de Dreijer
van juni 2003 verslag: "Danderdag 24 april
vertrokken we am 8 uur 's morgens met twee
autos en acht persanen vanuit Oldeberkoap
vaor een baottacht op de Waddenzee. DaeI
was de zeehanden of zeerobben waar te
nemen in hun natuurlijke omgeving. Oat
slaagde uitstekend en daarbij kwam nag de
uitstekende verzarging aan board. Het was
een fijne dag. Bedankt dames van de
Zonnebloem."
Was in Oldeberkaop eerst een aantal
mensen werkzaam voar de afdeling
Gorredijk, sinds begin 2002 kent Oldeberkaap een zelfstandige afdeling. Bestuur en
medewerkers bestanden toen uit Tine van
der Weide. Rita Jangblaed, Reinie Alting,
Alie Nieuwland, Janna Hoekstra, Annie
Kiewiet, Aukje de Jong en Geertruida de
Jong. Die laatste twee zitten in 2005 nag
steeds in het bestuur, samen met Mien
Dijkstra en Wilma Blaemendaal. De afdeling
is de 46ste in Fryslân. De eerste activiteit
was een uitstapje naar do Orchideeénhoeve
in Luttelgeest. Met zoveel enthausiasnie ken
het niet anders dan dat de afdeling een
zannige taekomst in Oldeberkoap tegemaet
gaat.
Zusterkring
Het dael van de zusterkring is: het bevarderen van een diepere bewustwarding van hot
Evangelie van Jezus Christus en de
verwerkelijking daarvan in vrijzinnig
Christelijke geest, zawel op geestelijk als
sociaal gebied, binnen en buiten de Ned.
Herv. Kerk, maar allereerst in de Hervarmde
Gemeente ter pleatse. De Zusterkring is
opgericht als de VHVF (Vrijzinnig HervarmdeVrauwen Federatie), op 19 november 1937. Naast de Zusterkring kende
Oldeberkoop de HVG en de NCVB.
Langzaam zijn de verschillende clubs in
elkaar apgegaan.
In ieder geval was de zusterkring gelieerd
aan de Vrijzinnig Hervarmde Kerk. In 1955
was het aantal loden 35. Men kwam

wekelijks bijeen. In 1956 werd het lOjarig
bestaan gevierd.
Enkele passages uit hetjaarverslag van het
seizoen 1965/1966:
Mevrouw Kooistra heeft een bijeenkomst
bijgewoond van de dorpscommissje over de
belangen van ons dorp in verband met
riolering, gasaanleg enz. De jaarlijkse
bijdrage aan deze corn missie werd verhoogd
van f 2.50 tot 5,00.
Op 22 juni maakten we ons zomerreisje naar
Havelte met 29 vrouwen waaronder 10
plattelandsvrouwen Het programma begon
met een welkornstwoord van de heer
A. Wieland, directeur van de Votkshogeschool (dit was "Overcinge" in Have Ite),
waarna een kopje koffie werd gedron ken. De
heer Wieland vertelde ons daarna op zeer
boeiende wijze wat de Votkshogeschool is
en doet. Na een halfuurtje zang wachtte ons
een heerlijke warme maattijd. We werden
daarna rondgeleid door de gebouwen,
Ons boek van deze winter werd op boeieride
wijze voorgelezen door mevrouw KrikkeZuidhof. Hartetijk dank hiervoor. We
kwamen 14 maal bijeen. De opkornst was
niet zo goed als vorig jaar. Ik werd er op
attent gemaakt dat mevrouw Terpstra niet
één keer had gemist, wat we aan de hand
van onze presentielijst konden zien. "Hulde'.
Wanneer we daar eens een voorbeeld aan
nemen dan hebben we zeker goed bezochte
bijeenkomsten. Dit is nu mijn laatste
jaarverslag en ik zou graag besluiten met
een hartenwens. Onze Zusterkring is een
kerkelijke instelling en kan het voorportaal
van de kerk genoemd worden. Zou het nu
niet mogelijk zijn dat meerdere dames het
konden opbrengen orn onze kerkdiensten bij
te wonen? Het zou u zelf verrij ken en de
gem eente tot steun zijn.'
Per week bedroeg de contributie ft. 0,30, die
in principe wekelijks werd afgerekend zoals
uit het kasboek blijkt. Per avond was de
opbrengst rond de ft. 6,--. De vereniging had
in die tijd 28 leden en een begroting van
ft. 320,--. Af en toe werden er gebreide
artikelen verkocht. De avonden werden
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gehouden in de consistoriekamer achter de
Pastorie. Eén keer per jaar was er een
bijeenkomst voor de gezamenlijke vrouwenverenigingen.
De Zusterkring is samen gegaan met de
HVG. Wanneer dat precies gebeurd is, is
niet bekend. In ieder geval dateert de laatste
bijdrage van de Zusterkring in de Dreijer van
augustus 1984.
11

DE SPORT

Wat was het leven voor een kind in de jaren
vijftig heerlijk overzichtelijk. De jongens
zaten op voetballen en gymnastiek en de
meisjes zaten alleen op gymnastiek. Voor de
zwemles moestje naar het zwernbad in
Noordwolde, waarje at voor schooltijd in het
steenkoude water tag te ploeteren om de
edele zwemkunst onder de knie te krijgen.
Maar daarmee had je het voor het doorsnee
Oldeberkoper kind ook wet gehad. Wat een
verschil met 2005. De kinderen kunnen te
kust en te keur sporten, at hebben de
teamsporten duidelijk te tijden van de
individuele sporten. Ook ats votwassene kun
je nu overal terecht. Wet moeten we
constateren dat een aantat clubs, die in die
laatste vijftig jaar het licht zag, at weer is
verdwenen. Maar door de mobititeit zijn de
mogelijkheden nu toch een heel stuk groter
dan in 1955. En Oldeberkoop blijft een
initiatiefrijk dorp. Want nog maar net is de
Triatlon ter ziele of een nieuw initiatief van
Pimme Looper heeft er voor gezorgd dat
sinds 2001 elk jaar de Omloop van Berkoop
wordt gelopen. Kortom ook op sportief
gebied is er veel te beleven.
B i Ija rtcl u b
In de jaren zestig en zeventig bitjartten de
mensen uit Oldeberkoop vooral in Nijeberkoop. Je had en hebt daar de biljartclub
"Lyts Begjin". In Oldeberkoop is de biljartclub
opgericht op 6 april 1981 in het "Hof van
Oldeberkoop' op de plaats van het huidige
"De Steige" onder de naam "De Hoorn",
genoemd naar het natuurgebied grenzend
aan de Delleboeren. Al snel werden de

biljartactiviteiten (weer) verplaatst naar het
café Boszicht in Nijeberkoop. Tegenwoordig
biljart er oak een groep in Zandhuizen. In
2004 is er in "De Steige" een nieuwe
biljartgroep opgericht onder de naam Keus
genoeg".

In 1983 kon de vereniging een eigen
buitenmanege betrekken op de plaats van
de huidige SOWO. Dat duurde he!aas niet
lang. Daarna vand men "anderdak" in de
buitenmanege van de familie Akkerman aan
de Oosterwoldseweg. Hierna gingen de
paarden aefenen bij de fam. Malenaar aan
Bridgec Pub
het Schuinpad en de pony's bij de fam.
Op 7 november 1988 werd de Bridgeclub
Talma aan de Weeme am uiteindelijk tach
opgericht, als voartzetting van een beginweer bij de familie Akkerman terecht te
nerscursus bridge a.I.v. de heer R. J. H. van
kamen. De ponyclub, eigenlijk een onderTerwisga. De club speelt anno 2005
deel van Brocaperuiters, was op een
competitie in clubverband, speelt met
bepaald moment met 4 leden de kleinste van
viertallen tegen Appelscha en geeft af en toe
Nederland. In 1989 werd de rijvereniging
bridgedrives. Begannen in bridgehotel Lunia
getroffen door een apsplitsing, want op 3
speelt men flu at weer jaren op de maandagapril1989 werd de aparte vereniging Danilo
avond in 't Wapen. Het bestuur bestaat in
opgericht. Een vereniging met touter Friese
2005 uit vaorzitter RoeI van der Vaart uit
paarden.
OOsterwolde en verder uit secretaris Yda
De daelstelling van de vereniging: "Het
Wijbenga, penningmeester Henk Mintjes,
beoefenen van de paardensport", is
Wim Molenaar en Kitty Nijenhuis. Deze
uitgebreid terug te vinden in het boekje
Iaatste is de belangrijkste figuur binnen de
'Ruitersport op 't platteland, voor en door de
vereniging, omdat zij naast bestuursljd oak
baerenstand'. Deze tuidt: "De Iandelijke
nag wedstrijdleider is. De club heeft nu 60
ruiterspartvereniging
stelt zich ten doel de
leden.
Iiefde voor en de kennis van het paard in
Nederland te bevorderen; de paardensport
Brocoperujters
in 't bijzonder ten plattelande aan te
De vereniging Brocoperuiters kent tot nu toe
moedigen en te steunen en mede daardoor
een watwisselend bestaan. Voor 1950
het gebruik van het paard in het bedrijfte
bestond er at een paardensportvereniging,
bevorderen, terwijl het tevens onze plattemaar op 14 oktober 1950 werd de vereniging
landsjeugd geestelijk en lichamelijk antwikheropgericht onder de naam Nieuw Begin,
kelt, hetgeen van niet geringe waarde voor
een naam die spoedig veranderde in
ons platteland mag warden geacht."
Bracope RCiters. Dierenarts Schuring sr. was
Athoewel de huidige vaorzitter de heer Harm
daar de grate gangmaker van. Walter T.
Buiten mij op deze daelstelling wees, Iijkt hij
Scheenstra uit Nijeberkoop is daarvan jaren
mij toch ietwat gedateerd.
vaarzitter geweest. Maar oak deze vereniDe vereniging neemt deel aan wedstrijden,
ging ging (in 1968) ter ziele. Op 11 maart
arganiseert ruiterkampen en is actief
1982 werd de meest recente ruitersportvere
betrokken bij allerhande activiteiten zoals
niging opgericht onder de naam: "Landelijke
bijvaarbeeld het Flayelfeest in Nieuwehorne,
Rijvereniging en Panyclub Bracoperuiters".
Oat de paardensport en de zwemspart soms
Deze stand toen onder voorzitterschap van
dicht bij elkaar Iiggen, ervaer Linda Ernst. Zij
de heer Lammert Heida. Deze vereniging
raakte met haar pony za diep te water dat ze
vierde in 2002 haar twintig jarig bestaan. In
allebei moesten zwemmen. De pony won en
hetjubileumboek valt op dat de familie
stand als eerste weer op het droge. Toch
Taima een groat aandeel heeft gehad in de
jammer dat een paard wat maeite heeft met
successen. Grietje, Klazien, Simon en
fietsen.
Annelies Tatma werden alien in hun
categorie Fries kampioen.

Dan Ho
In 1989 werd er een vereniging opgericht
speciaaj voor Friese paarden. Han de Jong
was daarvan de instructeur. De leden
kwamen uit de verre omtrek. In de jaren
negentig werden Friese paarden steeds
meer geaccepteerçj als rijpaard en daar 00k
voor gefokt en naar beoordeeld. Dit had tot
gevolg dat steeds meer leden weer aansluiting zochten bij de plaatselijke rijverenigin
gen, waardoor er een leegloop ontstond bij
Danilo. Op 1 januari 1996 is de vereniging
dan 00k weer samengegaan met de
Brocoperuiters Dit samengaan is terug te
vinden in het logo van de club, met daarin
een wit en een zwart paardenhoofd
HengeIsportverenjgjg "de Rietvoorn"
De Hengelsportverenigjng "de Rietvoorn"
werd Opgericht op 29 mel 1945 met als doel
"Het bevorderen van de hengelsport het
beschermen en verbeteren van de Visstand
en het behartigen van de belangen van de
sportvissers"
Rond 1955 werd de winnaar van de
wisselbeker de "Hengelkoning van hetjaar"
genoemd. De vereniging organ iseerde
vistochten per bus, maar die werden na een
aantal jaren afgeschaft wegens gebrek aan
belangstelljng en doordat de penningmeester er achteraf moeite mee had om de
bijd rage van enkele deelnemers te ontvangen. Men heeft enige jaren geprobeerd de
vijvers in de Molenbosch schoon te maken
en er kweekvijvers van te maken. Er werden
karpers uitgezet, maar daar is niets van
terecht gekomen.
Verder werden er speciale snoek- en
snoekbaarswedstrijden georganiseerd De
prijzen werden toen gesponsord door de
heerJente Baas (nu bakkerij Verloop), waar
men hengelsportartikelen kon kopen. Na
elke viswedstrijd werden hier 00k de
grootste blei en snoek in de etalage tentoongesteld, terwijl men de vis toen liet wegen bij
de heer B. Prop. Ook werd een tweedehands boot gekocht voor het scheppen van
aasvis. Die werden verkocht voor 0,03 cent
per stuk om de kosten te dekken. Een
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vergelijking tussen de contributie in 1955 en
2005 leert dat de senioren toen f 4,-betaalden en nu €20,-- en de 65 plussers
toen f 1,-- en flu € 17,--. Verder zijn er anno
2005 geen snoek- en snoekbaarswedstrij
den meer. Wet heeft men flu per jaar tien
keer een witviswedstrijd voor de senioren en
twee keer een wedstrijd voor de jeugd. In
1955 waren dater respectievelijk vier en ook
twee. Vanaf 1976 kent men de Ooststeliing
werfcup voor senioren en vanaf 2002 00k
voor de jeugd. Verder heeft men nu een
koppelwedstrijd en een familie visdag.
Wat opvalt is dat men in de jaren vijftig nog
wet eens een wedstrijd heeft zonder
vangstresultaat, lets wat de laatste jaren niet
meer voorkomt. In 1964 mochten clubkampioenen zich inschrijven voor het Amstel
Hengelfestijn Er werden dan 100 mensen
uitgeloot, waarvoor gratis vervoer gerege!d
werd en met uiteraard een bezoek aan de
bierfabriek. Sinds 1992 wordt er bij de
senioren fliet meer op Iengte maar op
gewicht gevist. Dit om de vis zo snel
mogelijk weer onbeschadigd terug te kunnen
zetten.
Aardig is het nog om te vermelden dat
Oldeberkoop naast de hengelsportverj
ging nog een club had die zich met vissen
bezig hield. namelijk de Oldeberkoper
Nettenclub Een groep van ruim tien mannen
kwam eens in de veertien dagen op de
zaterdagmiddag bij de Tjonger bijeen. Plaats
van samenkomst café Nijholt, waar
tegenwoordig camping de Ark gevestigd is.
De overwegend wat oudere Berkoper
vissers maakten gebruik van een groot
visnet en een bootje met daarin een
"plonser". Aan weerskanten van de Tjonger
zorgden de mannen er voor dat het net
keurig in het water kwam te hangen. Grote
kurken markeerden de bovenkant
Vervolgens kwam de "plonser" in actie.
Staande in zijn bootje en op enige honderden meters van het net plonste hij in de
richting van het grote net. De mannen op de
Tjongerdijk wachtten gespannen af. AIs de
man in het bootje bij het net was aangeko-

men, kwamen zij in actie. Zij trokken het net
omhoog, zodat weldra de buit op het net
zichtbaar werd. Vaak was het een heel
gespartel van diverse soorten witvis, maar
blei en brasem vormden toch altijd de
hoofd moot. De man in het bootje zorgde er
daarna voor dat de vangst na zon inspanning aan wal gebracht werd. Vervolgens
sleepte men het net naar een verderop
gelegen plaats en dan begon het feest
opnieuw.
De verstandhouding tussen de leden van
hengelsportverenjging de Rietvoorn en die
van de nettenclub was niet best, maar tot
een handgemeen is het nooit gekomen.
Zo halverwege de jaren vijftig moet de
nettenclub, volgens Gerrit Hof, vanwege
opkomende maatschappelijke protesten ter
ziele zijn gegaan.
IJsclub Vooruit
lJsclub Vooruit is één van de oudste
verenigingen van het dorp. De vereniging
werd opgericht op 15 november 1881 en
kreeg toen als bestuur: G.O. Veenstra
voorzitter, H. Molenaar vice voorzitter, R.
van Dalen Gz. secretaris en C.W. Gombault
penningmeester.
Aihoewel het erg verleidelijk was om uit de
complete notulen vanaf 1881 te citeren, heb
1k dat toch maar niet gedaan. Daarom pak ik
de draad op bij hetjaar 1955: In datjaar lag
de ijsbaan nog achter het oude CAygebouw. Omdat het daar in de winter door
de open ligging niet echt aangenaam was,
zocht en vond men een stuk land aan de
westkant van hot Molenbosch. Door
Plaatselijk Belang werd dit aangekocht en
geschikt gemaakt als ijsbaan. Eind jaren
vijftig vonden hier de eerste wedstrijden
plaats. Een prachtig verslag van secretaris
Gosse Brandsma in de Dreijer van februari
1963 geeft ons enig inzicht in de werkzaamheden die het toenmalige bestuur o.l.v. H. A.
Lukkes moest verrichten:
"Nu wij nog midden in een barre ouderwetse
winter zijn ( ... ) 1k meen langs deze weg Uw
aller aandacht te mogen vestigen op de taak
van de keurmeesters, die gezien de koude,

toch allerminst benijdenswaardjg is. ( ... )
Mogelijk weet U, dat er extra werk is verricht
tot het verkrijgen van de huidige ijsvloer. Er
is gesproeid en geveegd, uit naam van alle
ijsliefhebbers hiervoor in hoge mate langs
deze weg onze dank. Steeds komen
dezelfde hulpen zich aanbieden. Gaarne
nog een beroep op diegenen, welke tot
dusver verzuimd hebben zich voor vegen
enz. op de baan te melden." Oldeberkoop
telde toen maar liefst twee gemeentelijke
kampioenen, te weten de heer Hans Lukkes
bij de mannen en mejuifrouw Popma bij de
meisjes tot 16 jaar. Er werd een "Grote
Vrouwen-rijderij" georganiseerd. 1k wil u niet
verhalen, dat het verkrijgen van een Iijst met
18 deelnemers ons, op do valreep, bijzonder
veel moeite heeft gekost." Het versiag
eindigt met: "Wij vertrouwen gaarne, dat ook
in de toekomst wederom allen en ook
diegenen, welke mogelijk tot dusver
verzuimden, ons daadwerkelijk behulpzaam
zullen zijn, opdat er voor onze ljsclub
meerdere succesvolle dagen mogelijk zijn."
In de loop der jaren bleek hot voor hot
bestuur steeds moeilijker een wedstrijd te
organiseren. Lag dat in de jaren zeventig
nog aan het gebrek aan ijs, toen er in de
winter 1978/79 wel ijs lag, bracht dat ook de
nodige problemen met zich mee zoals uit de
volgende brief blijkt, gericht aan het
landbouwschoolfonds:
"Zoals u mogelijk bekend zal zijn is onze
vereniging "lJsclub Vooruit" mede door de
afgelopen strenge winter in bijzonder slechte
financiële positie geraakt: de pomp raakte
defect, een auto voor het sneeuwruimen
moest worden aangeschaft, sneeuwschuivers vervangen etc. Door diverse omstandigheden werden rijderijen afgeschaft, wat
resulteerde in veel advertentiekosten
Bovendien hebben wij in ditjaarde lampen
moeten repareren en vernieuwen vanwege
het afkeuren van de oude installatie door
P.E.B. Tot overmaat van ramp heeft thans
ook nog de geluidsinstallatie het begeven..
Deze brief geeft prachtig aan waar eon
jsclub allemaal mee te maken heeft. Slechts
een bijdrage in de kosten voor do traditio-

nele borrel voor de keurmeesters
ontbreekt.
Op 12 en 13 november 1982 werd
onder voorzitterschap van Hans
Brandsma het honderdjarig bestaan
van de ijsclub gevierd met een
receptie en een heuse revue. De
reden dat de ijsclub het honderdjarig
bestaan een jaar te laat vierde, was
gelegen in het wat overhaaste vertrek van de toenmalige uitbater van
café/restaurant t Wapen: de heer
Rob Obee. Het café heeft toen zelfs
een tijd leeg gestaan, waardoor er
niets georganiseerd kon word en.
Tijdens de opening van de Jeu de Boules-baan b/ de
Toen Henk en Martha Roelinga de
Blughutin 2001 werpt Ate Boek de eerste boule.
zaak overnamen, kon de jubileumviering alsnog in Oldeberkoop plaatsvinden.
Jeu de boules
Helaas zien we dat de animo om aan
De Jeu de Boules-groep Oldeberkoop is
wedstrijden mee te doen de laatste jaren
opgericht op 19 februari 1988, op initiatief
danig minder wordt. Mede door de kunstijsvan de in Oldeberkoop woonachtige
baan is het verschil tussen de echte
Fransman C.F.A. de Lanneé. In het begin
schaatsers en de gelegenheidsschaatserS
werd er op diverse plaatsen gespeeld: in het
zo groot geworden dat die laatste groep het
Molenbosch, bij het PannenkoekenhuiSje en
af Iaat weten. Toch laat het bestuur zich er
in de winter bij een manege in Oosterstreek.
niet door uit het veld slaan en zijn er nog
Uiteindelijk heeft de groep een vaste stek
steeds een aantal mensen actief betrokken
gevonden bij de Blughut. Hier werd op 15
bij de ijsclub. Onder voorzitterschap van
september 2001 een Jeu de Boules-baan
Sijtze Luchtenveld hebben ze er in 2004
gerealiseerd dankzij de financiéle hulp van
samen voor gezorgd dat er nu een prachtig
het Juliana Welzijnsfonds, het Landbouwnieuw gebouwtje staat dat voor de verkoop
schoolfonds en het fonds Dorpsbelang.
van koek en zopie, maar ook als kleedgelePlaatselijk Belang zorgde toen voor de
genheid, dienst kan doen. Een "smeekbede"
wisselbeker. Sindsdien wordt er competitie
van het bestuur in de Nieuwe Ooststellinggespeeld en de eerste winnares was in 2002
werver van 16 februari 2005 om nog een
mevrouw
Jantje Kuiper. In 2003 was dat de
beetje winter werd uiteindelijk toch nog
heer
Jan
van
Bockhoven en in 2004 Klaske
beloond. Op 5 en 6 maart kon er geschaatst
van
der
Veen.
De Jeu de Boules-baan is er
worden al was het, door de slechte kwaliteit
vooral
voor
de
mensen met veel vrije tijd. Er
van het ijs, behelpen. Een kleine beloning
wordt
op
donderdagmorgen
gespeeld.
voor het vele werk dat het bestuur met
Ondanks
het
wedstrijdelement
staat het
baanvegers, te weten Sijtze Luchtenveld,
sociale
contact
voorop.
Vooral
de
koffiepauGinus Nusteling, Albert Lukkes, Marten de
zes
zijn
dan
ook
erg
belangrijk.
Vries, Jouke van der Tuin, Freddy Pen en
Minne de Boer, al in de ijsbaan en clubhuis
Lintjo
hebben gesto ken.
"Op 28 maart 1963 werd in zaal Tjalma o.l.v.
De led envergaderingen kennen tot op de
de Propaganda-Commissie van de F.K.B. de
dag van vandaag de gewoonte dat er wild'
korfbalvereniging "Lintjo" opgericht.
(nu kippen), verloot wordt onder de aanweziOldeberkoop ligt tussen de Linde en de
gen die voor acht uur aanwezig zijn.

hanger en de eerste 3 letters van beide
die in de omringende dorpen een goede
rivieren aan elkaar geschreven geeft Lintjo,
naam heeft. Vooral de jaarlijkse serie op
aldus het verslag in de Dreijer van mei 1963.
Hemelvaartsdag trekt honderden deelneHet bestuur stond toen onder voorzittermers en toeschouwers. AIs hoogtepunten
schap van Dirk Krol en verder uit de heer J.
ziet Meestringa de diverse promoties naar
Otten secretade 2e
ris, mevrouw A.
klasse, de
v.d.Bij-Klosse
deelname
penningvan een
meester,
jeugdteam
mevrouw Tine
aan het
van der WeideFries en
de Vries en de
Nederlands
heer H. Hofstee
kampioenDe club had bij
schap en de
de oprichting al
organisatie
120 leden en
van de NKmen sch reef
Jeugd (al
zich direct in
tweemaal).
voor de
Dok de
competitie.
EngelandTildens de series van L/ntjo op Hemelvaarstdag 1987 kwam
"...dit zal wel
reis
met een
ook Lamkje Hof-de Boer.
m oeilij khed en
korfbalkamp
i.v.m. spelregelkennis e.d. geven, maar de
is een jaarlijks hoogtepunt en vermeldenssport zelf komt hierdoor op de voorgrond te
waard is tevens het bezoek van de Poolse
staan, wat toch uiteindelijk de bedoeling is."
korfbaljeugd aan Oldeberkoop. De bouw van
Bij de eerste training op het veld van D.E.S.
de "Uutpoester" in 1997 samen met de
onder leiding van Piet Oosting, kwamen er
voetbalvereniging mag ook niet onvermeld
maar liefst honderd mensen
naar de training. Hoe die
training is verlopen, is niet
bekend, maar ik neem aan dat
het met zon groot gezelschap
bij een paar keer huppelen en
gooien op de korf moet zijn
gebleven. In ieder geval
speelde de nieuwe vereniging
eerst met toestemming van de
VVV op het sportterrein,
..tegen een bepaalde, nog niet
vastgestelde vergoeding."
Lintjo heeft al sinds de oprichting een redelijk stabiel aantal
eden, zo tussen de 130 en 160.
Tweederde van de leden is
jeugdlid. De vereniging Kent
T(idens de opening van de nieuwe kant/ne op Sportpark Lunia in
volgens oud-voorzitter Anne
1998 door burgemeester Lesterhuis wordt hi] goed op de vingers
Meestringa een grote betrokkengekeken door v.l.n.r.: Pimme Looper, Jelke Rooks. Apple Kremer
heid van de leden. Een vereniging,
en Else Houwer.
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blijven. Hier zit heel veel vrijwilligerswerk in.
De opening vond plaats op 16 mei 1998 door
burgemeester Lesterhuis van Ooststellingwerf. De mensen die in dejubileumuitgave
van 2003 apart genoemd worden, zijn:
Grietje Dekker, Jan Koenrades, Marije
Nijboer en Janette de Vries. Zij hebben het
na Lintjo allemaal hogerop gezocht en met
Dos '46, S.C.O en De Lege Geaën, op een
hoog niveau gekoribald. Daarnaast kende
Lintjo in de personen van Jan Hof, Kees
Kuiper en Jelke Nijboer mensen die als
trainer en/of als schoidsrechter aan de top
van het Nederlandse korfbal meedraaiden.
Eerstgenoemde schopte het zelfs tot
bondscoach.
Do rol van de vereniging is volgens
Meestringa in haar ruim veertigjarig bestaan
niet wezenlijk veranderd. Hot is gewoon een
stabiele factor binnen het Berkoper verenigingsleven.
lemand die zich voor de vereniging ook erg
verdienstelijk heeft gemaakt, is Klaas van
der Bij. Al sinds de oprichting is hij de
materiaalbeheerder. Daarnaast is hij 25 jaar
bondsscheidsrechter geweest en was de
snert van Klaas, tweemaal per jaar had
Lintjo een snertactie, jarenlang een begrip in
Oldeberkoop. Ja, er werd zelfs een Snertliod
geschreven op de melodie van: Land van
Maas en Waal". Hierbij couplet drie en vier.
Dagen van te voren was men al aan do slag
Men kon overal horen, de snort komt zaterdag
Eerst moest men al/es kopen, wet er zo in
moest gaan
Dan mouwen op gaan stropen, ? was
Jon gens kom pak aan
We kunnen nu vertellen, 't was wel eens
mooi gegaan
En onder 't siepels schillen, viel ook wel
eens een traan
Retteketet - retteketet!
Daar is Lintjo met de snert (refrein)
Hele grote ketels, 't was roeren, roeren maar
En Van der Bij die weet 't, was opperkok
nietwaar

't Was roeren, roeren, roeren de hole nacht
maar door
Want 't was geen varkensvoer en Lintjo
stond er voor
Ze kwamen het ook keuren, Ja van de
Keuringsdienst
De man had niks te zeuren en gaf meestal
eon tien
Retteketet - retteketet!
Daar is Lintjo met de snert
Voor zijn vele work werd hij in 2003 koninklijk onderscheiden en benoemd tot lid van de
Orde van Oranje Nassau. De vereniging
kent vier ereleden te weten: Klaas en Appie
van der Bij, zij was jarenlang penningmeester en Hannie en Anjo Welles. Naast
deze vier ereleden heeft Lintjo nog acht
leden die in 2003 veertig jaar lid waren:
Appie Kremer, Tine van der Weide, Dirk
Krol, Jan Schuitemaker, Roelof Smit, Willy
Smit, Greetje Bos en Rinze Kootstra.
O.T.C. (Oldeberkoper Tafeltennis Club)
Do bakermat van de nieuwe loot aan het
Berkoper sportleven lag ongetwijfeld in do
bestuurskamer van de Cooperatieve
Voorschotbank aan do Willinge Prinsstraat.
Daar zette do zoon van de toenmalig
directour Hof regelmatig do zware stoelen
opzij om vervolgens te tafeltennissen met
eon aantal van zijn kameraden.
Vanaf 1 januari 1961 kreeg dit clubje eon
flinke impuls toen Henk Mintjes uit Steggerda als tweede man bij doze bank kwam
werken. Doze oud-soldaat had hot in
Suriname tot militair reservekampioen
geschopt bij do tafeltennissers.
Op 29 augustus 1961 besloot den ook eon
dertiental personen in 't Wapen een
tafeltennisvereniging op to richten: O.T.C.,
de Oldeberkoper Tafeltennisclub, met als
clubtenue eon blauw shirt en eon zwarte
brook. Elf aanwozigon meldden zich meteen
aan als lid en beloofden zo spoedig mogelijk
eon batje to zullen aanschaffen.
Hot eerste bestuur werd gevormd door G.M.
Hof (vz.), J.A. Flokstra (secr.), en penning-

meester H. Mintjes. Allemaal heren dus,
maar dit zou veranderen toen reeds op 3
november een damesafdeling werd
opgericht. Mevr. S.Lukkes-Tuinstra en mej.
N. ZwoIIe completeerden het bestuur tot vijf
personen.
De eerste clubkampioen werd Henk Mintjes
met mevr. M. Hoekstra als best gekiasseerde dame.
De groei zat er daarna funk in en in 1962 had
de vereniging al 42 leden. Er kwam zelfs
even een ledenstop wegens gebrek aan
ruimte en tafels. In het begin speelden de
heren op de dinsdag- en de dames op de
vrijdagavond in café "de Roskam" waar de
zaken voor eigenaar Tjalma werden
waargenomen door de familie Lussing.
De oefenavonden, met onderlinge competities, kenmerkten zich naast strijd op de
tafels altijd door een grote mate van
gezelligheid. Dit ondanks, of misschien 00k
wel dankzij, de verplichte consumptie.
Slechts eenmaal had O.T.C. met andere
verenigingen uit Jubbega, Wolvega,
Gorredijk en Akkrum een onderlinge
competitie. Niet vergeten mag worden het
jaarlijkse clubtoernooi in mei.
Ondanks het feit dat O.T.C. de wind in de
zeilen had, waren er 00k wel eens kleine
probleempjes. Tenzij afgemeld, droegen de
eden de verplichting de oefenavonden
trouw te bezoeken. Dit in verband met het
door de wedstrijdleider opgesteld speelschema. Een enkel lid botste wel eens te
vaak met deze regel en werd vervolgens
door het bestuur geroyeerd. Het leverde
soms wat commotie op...
In 1964 organiseerde O.T.C. een groot open
toernooi dat werd gewonnen door de later in
volleybalkringen bekende Paul van Shedrecht van de vereniging 'Sla Raak uit
Heerenveen.
Op 17 september 1965 verhuisde O.T.C.
met haar tafels naar de nieuwe sportzaal
aan de Wihlinge Prinsstraat. Wel werd de
heer Tjalma gevraagd daar in de pauze
enige consumpties te brengen voor de
dorstige kelen. In 1965 trad O.T.C. toe tot de
NTTB (Nederlands Tafeltennis Bond),

afdeiing Friesland en een jaar later werd er
zelfs een jeugdafdeling in het leven geroepen.
Twee leden van O.T.C., Tinus Menger en
Piet Veen, werden in 1966 bij de Friese
tafeltennis kampioenschappen in Leeuwarden kampioen in het herendubbel. Een
hoogtepunt. Helaas ging het daarna minder.
Had O.T.C. in 1961 nog een wachtlijst, in
1971 moest men een ledenwerfactie houden
om het ledental op peil te houden. Dit
leverde echter weinig op en op 27 maart
1973 werd dan 00k op een buitengewone
ledenvergadering het voorstel tot hiquidatie
door de leden aangenomen. Even over
elven die avond hiet voorzitter Mintjes zijn
voorzittershamer voor het laatst vallen. De
tafels werden verkocht, de voorraad ballen
ging naar de personeelsvereniging van de KI
in Nijholtpade en van het batig saldo werden
Sport Vereent, Lintjo en VIOS in Nijeholtpade iets rijker.
Met het vanaf 1968 door cafetariahouder
Meine de Boer gesponsorde "Oude Lantaarn
toernooi" shoot men het goed elfjarig bestaan
van de vereniging af. De clubkampioenen
H. Mintjes, Th. Menger, M. Menger, P. Veen,
J. Augustijn en G. Heida en de dames
M. Hoekstra-Hoogeveen, E. de Jong,
L. Kooistra, H. Lussing en J. HeidaSiegersma en de andere leden zullen
ongetwijfeld met enige weemoed aan dit
korte bestaan van O.T.C. terug denken.
Schaakclub
Wanneer de Schaakchub is opgericht heb ik
niet kunnen achterhahen. We[ werd er iedere
woensdagavond van half acht tot tien uur
geoefend bij A. Tjalma.
Reinder Koopstra kwam in 1960 in het
bestuur samen met E.J. Kuipers. H.
Berkenbosch en H. Visser verlieten toen het
bestuur. "We speulden jaorhiks een onderlinge kompetisie en we hadden onderlinge
wedstrieden mit Makkinge en Else," volgens
Reinder Koopstra. Over de bijeenkomst van
9 oktober 1961 schreefhij: "We hadden doe
ok al koegel en strop, want ik hebbe
opschreven: "Houdt rekening met de
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schaakavond. Bij verhindering bericht
anders puntenverlies." Dr was op dat
mement 74 gulden en een dubbeltien in de
ponge. Op 17 september 1962 was dr
vergeedering in kefé Hoogeveen (de
Petten), in Else. Dr zol praot wodden over
een gemientelike kompetisie mit Oosterwoolde dr bij. Dit is niet deurgaon deur
krapte an speulders van oonze kaant.' Het
noodlot diende zich al aan en op 6 november
1964 werd dan ook besloten de vereniging
op te heffen. "De bezittingen en de kas,
ongeveer f 100,--,
worden tot 1 januari
1975 bij de Cooperatieve Voorschotbank in
bewaring gegeven.

Bouwhuis als secretaris en A. Ploeg als
penningmeester. Hierna volgde een periode
van teruggang. Vooral in dejaren 1962 tIm
1964 was het armoe troef. Er was geen
leider meer te vinden die in de zaal van
Appie TjaIma, waar geen enkele gymvoorziening aanwezig was, wilde lesgeven. De
opening van het nieuwe gymlokaal achter de
lagere school in 1965 zorgde dan ook voor
een enorme stimulans. In dat jaar werd ook
gestart met het volleybal. Pas in 1969 was er
echter weer een voorstelIing in zaal Tjalma.

kunnen daar terecht.
Na 1 januari 1975
wordt alles overgedragen aan een nuttige
B
instelling in het dorp.
Jammer schaakliefhebt
I
bers, onze vereniging
was wel klein, maar 't
was altijd gezellig",
aldus het Dreijernummer van december
1964. Overigens heb ik
Dc volleyba//ersin 19 94 in nicuw tenue. Voor v/n. r.:Bouke Jonker. Yubi
niet kunnen achterha- Kampeiveen, Sandra t
jboer. Madelein Klein Schiphorst, Ernst van Genne,
len waar die f 100,-Greetje Mu/cIcr. Beppie Mulder, Janneke Veenhouwer.
uiteindelijk is gebleven. Midderi: John de Jong, Sierd van Randen, Jaao van der Bill. WiinRnd de Wit
Jan Henk Veenhouwer, Freddy Ovinge. Albert de Vries, Linda van Genne.
Achtur: Gea Boum Pete Hof. Marten Bouma. Wim Streng, Sytze Nijboer,
Sport Vereent
Jaa) V/sayer, Jeen Nijboer. Angela de Wit.
(gymnastiek en
volleybal)
Sport Vereent afd. gym nastiek werd op 28
Bedroeg in 1970 het ledental ongeveer 90,
april 1930 opgericht. Meester Kerkhof
tien jaar later was dat gegroeid tot bijna 280.
speelde de eerste tien jaar een belangrijke
Deze toename is te danken aan een
rol . Bijna al zijn vrije tijd besteedde hij aan
constante leiding (mevr. A. de Vries en
het turnen. In de oorlog deed men gewoon
mevr. K. de Jong) bij de dames- en meisjesdoor, al was aan het eind van de oorlog de
groepen, uitbreiding van de lessen met
herengroep aardig uitgedund. In 1948 deed
bejaardengymnastiek, ritmische en jazzgymde club mee aan het grote landelijke
nastiek en door de afdeling volleybal. Helaas
bondsfeest (men noemt dat bij de gymwas men bij de heren- en jongensgroe pen
nastiek een betoging), op Sonsbeek bij
minder gelukkig. Daar vonden diverse
Arnhem. In 1955 werd het 2sjarig bestaan
Ieiderswisselingen plaats met als gevolg dat
gevierd, met L. Annema als voorzitter, G.
de herengroep verdween. Jarenlang deed
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Sport Vereent niet mee aan turnwedstrijden,
was in de warme zaal geen pretje. Uit
maar sinds 1978 is dat wel weer het geval.
Amerika kwamen de stoere binken met leren
Wat ook opvalt, is de sterke groei van de
jassen en spijkerbroeken. Op het liedje van
begroting. Had men in 1972 nog een
Grease lieten zij zien wat er met stoer
begroting van f 8400--, in 1980 was dat al
bedoeld werd. Verder waren er kleuters
f 22000,-. In 1982 werd de uitvoering
voor het eerst in de gymzaal gehouden. Het werd een groot succes,
want: "de voordelen waren duidelijk
aan te wijzen. De ruimte voor publiek
en turners/sters was veel groter. Er
stonden 200 stoelen en verder kon er
door twee groepen tegelijk worden
gedemonstreerd. Ook was er flu
voldoende ruimte voor de aanloop,
nodig voor het kastspringen en de
lange mat. Toch was de opmars wat
rommelig. Vooral de grotere ruimte
eist meer voorbereiding. Wat daarna
volgde, was vrijwel allemaal fraai en
hartverwarmend. Grote groepen
meisjes en dames demonstreot-den
oefeningen, toestelwerk en dansjes in De gre op meisjes 1 van dejubilerencie gymnastiekvereniging Spor
Vereent in 1980:Zitterid v.I.n.r.: Mieke Scholten, Oeda do Jong.
een viot tempo. De kleinere jongensWI tske Wjbenga. Mariette Elshof. Janny Dijkstra, Joke van
groepen konden zich vooral op de
Olphei
7. Marscha Stoker. Maria Vogeizang, Tineke Kiewiet. Staanc
springnummers goed uitleven.
.r.:
Grietje Dekker. Mirjam Löhr. Anneke Benedictus. Irene
Daarbij werd 00k dankbaar gebruik
Siccama. Nynke Hoppener. Janet Menger. Nynke van Gasteren.
gemaakt van de minitrampoline.
Afke de With. en do IeidsterK.de Jong-de Jong.
Enkele zweefduiksprongen ontlokten
een extra applaus. Ook deze avond werd
verkleed als apen, beren, leeuwen en
weer op de piano begeleid door A. Tjalma."
diverse vogelsoorten. Zij lieten zien wat or
In 1990 was de keuze van de gemeenteraad
zoal in de Afrikaanse jungle te beleven is."
voor de bouw van een sporthal in Haulerwijk
Kortom de uitvoering van Sport Vereent
op de jaarvergadering nog steeds een
werd een echte show, waar de maar liefst
hotitem: "De raadszaal was overvol met
190 aanwezigen overigens volop van
sympathisanten voor de bouw van een
genoten. Naast gym, turnen en volleyballen
sporthal in Makkinga. Het Iaatste woord is
kent de vereniging ook nog conditiegym,
hierover nog niet gezegd." In dat jaar startte
aerobics en organiseert ze zelfs een cursus
ook de actie '55 pIus... bewegen dus".
dans voor meisjes en bij voldoende deelVolgens het verslag was het een geafliname een cursus volksdansen.
meerde vergadering. Dat de jaarlijkse
Door uitbreiding van de school, moet
gym nastiekuitvoeringen van karakter
misschien het gym lokaal verdwijnen. Eon
veranderen, blijkt uit het verslag van 15 april
commissie, met daarin Jan Hesselink van
2000. Men heeft dan als thema: landen. "De
Plaatselijk Belang, Jelke Nijboer namens de
zaal was volop versierd met de vlaggen van
school, Minicus Flapper, Richard Twint,
die landen en do turners/sters waren soms
Sietse Nijboer, Ernst van Genne, Eric
aangekleed in de kledij die paste bij het land.
Schrauwen namens de verschillende
De gymnasten die Noorwegen vertegensportverenigingen en Anne Meestringa als
woordigden, deden dat in winterkledij en dat
onafhankelijk secretaris, is in 2005 in hot

even geroepen am een haalbaarheidsonderzaek te doen naar de realisatie van
een multifunctioneel centrum. De naam zegt
het at, de hal maet meer zijn dan alleen
maar een sparthal. Wel zal hij warden
gekappeld aan de at aanwezige douche- en
kleedgelegenheid. Een initiatief dat op
sympathie van de gemeente ken rekenen.
Maar helaas is dat niet genaeg en dr zal
dan ok nag hiel wat waeter deur de Lende
stromen moeten veur et zaveer is.
Sport Vereent (voetbal)
In dejubileumuitgave van Sport Vereent 50
jaar (uit 1980), vand ik het prachtige verhaal
van Gerrit Hof. Hij mijmert daarin over de
veranderingen in de vaetbalspart in de
afgelopen 25 jaar: 'Waar zijn ze gebleven de
tegenstariders die gekleed in tenue met
daaroverheen een lange jas door de Willinge
Prinsstraat liepen, op weg van ans clubhuis
Tjalma naar het spartterrein en die cafézalen
met de elf teiltjes water, die daar na afloop
van de wedstrijd klaarstonden voor de
besmeurde spelers? Waar zijn ze tach
gebleven, die handerd "mollebulten", die
door de terreinknecht op zandagmargen
geslecht moesten warden alvorens er
gevoetbald kon worden en de venijnige
spijkertjes in de proppen ander de schaenen
die je soms zo lelijk konden verwonden? En
waar is hij gebleven, die leren bat met de
vervloekte dikke voter, die je alle lust tat
koppen bij voorbaat ontnam; de Sport
Vereentspeler die wachtend op hot beginsignaal nag een laatste trek aan zijn sigaret
deed en hem daarna in de middencirkel
doafde; de "luxe" persanenauto van Johan
de Baer, die een heel elftal naar de tegenstander kon brengen, mits een vriendetijke
achterblijver de deuren aan de buitenkant
wilde sluiten en de trekker van Lukkes met
maaibalk, die een pear keer per jaar het veld
kwam maaien?
Ja waar is het gebleven, het haeraatje voor
de tegenstander als de scheidsrechter had
aangegeven dat men kon beginnen en het
kleedhokje dat tenslotte met leuzen van de
jeugd in 1961 de aandacht moesttrekken op
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zijn deplarabele staat?"
Gerrit Hof is duidelijk in een nastalgische bui
als hij dit stukje proza in december 1979 aan
het papier toevertrauwt. Hij geeft geen
antwoord op de vragen en daarom doe ik bet
maar: "Dat is weg, foetsie, voorgoed vaarbij."
Verder valt op in bet jubileumboekje dat
Sport Vereent naast de viering van de

Het eerste elftal in 1964. Zij zorgden er voor dat
Sport Vereent voor het eerst promoveerde naar
de vierde kiasse KNVB. Voor v.I.n.r: L. Wagt, J.
Rooks, M. de Boer. Midden: H. Kromkamp, H.
Harms, M. Menger, P. Veen. Achter: K. Men ger,
Jac. Lukkes, T. Men ger, H. Aldershof, A. Bouma,
en grensrechter G. BijI.

kampioenschappen soms oak door diepe
dalen is gegaan. In ieder geval was de
opening van de gloednieuwe sportaccommodatie "Lunia" in 1971 een hoogtepunt, al
ontstond er direct daarna wet enig gemopper
amdat de boiler, die hot warme water voor
de douches moest leveren lang niet genoeg
capaciteit had. Maar het enthousiasme
overheerst. Zo merkte voorzitter Lukkes in
de jaarvergadering van 25 mei 1976 op dat
er wekelijks zo'n dertig personen in de weer
zijn am de leden te laten voetballen.
T. Kaaistra schreef in datzelfde nummer:
"De successen van een elftal vallen en
staan, buiten de technische, tactische en
conditionele kwaliteiten, met het enthausiasme van een grate schare supporters.
Heden ten dage zie je de paradoxale situatie
dat het Nederlandse profvoetbal succesrijker
is dan oait te voren, maar dat spelverruwing
c.q. afbraakvoetbal, ondanks technische en
tactische verbeteringen, meer dan ooit aan
de orde van de dag zijn."

Bij het zestigjarig bestaan van Sport Vereent
werd de oud-international Gerrie Mühren
uitgenodigd. Ook was er een wedstrijd "bal
hoog houden". Deze werd gewonnen door
de 13 jarige C-junior Arno Hoekstra. 's
Avonds was er een bonte avond, waarbij
veal teksten waren van "hofleverancier" Bert
de Boer. In 2005 heeft Sport Vereent 170
eden: drie seniorenteams en één damesteam en daarnaast nog zesjeugdteams.
Helaas kent Sport Vereent de laatste jaren
geen A-elftal meer. De A-junioren, die als lid
staan ingeschreven, spelen nu samen met
Udiros. Het eerst elftai speelt in de vierde
klas KNVB. Hoger heeft de club nooit
gespeeld. De vereniging probeert elk jaar
een familiedag of lets dergelijks te organiseren en organiseert al een paarjaar de zeer
succesvolle klootschietdag. Op 28, 29 en 30
april 2005 vierde de vereniging Div. Richard
Twint haar 75 jarig jubileum. Hoogtepunt
was zondermeer de avond op 29 april met
als gast Foppe de Haan. Naast heel veal
actieve mensen mag de familie Nieuwland
wel even apart genoemd worden. Van oud
tot jong is men al jaren actief in de vereniging. Roelof Nieuwland, de nestor, is dan
ook niet voor niets erelid. Hij was tientallen
jaren actief als terreinknecht en zorgde er
voor dat alias op en rond het veld in orde
bleef. De club kent, naast een aantal reeds
overleden ereleden, nog de ereleden: Wilco
Bouma, Jacobus Lukkes: Klaas Manger,
Jelle van der Muur, Jan Pool en Dirk van der
Weid e.
Tennsvereniging
Op 28 juni 1977 werd in It Wapen, op
initiatief van de toenmalige secretaris van
VVV/Pl. Belang de heer Lammert Wijbenga,
de tennisvereniging opgericht. Al snel had
de club 132 leden, alleen nog geen tennisbaan. De eerste jaren tenniste de vereniging
op de tennisbanen van campinghouder
Hank Bosma in Steggerda. De lessen
warden daar verzorgd door Jentje Achttien.
Pas in 1980 begon de aanleg van de
tennisbanen in Oldeberkoop toen de
gemeente een krediet van f 274.000

beschikbaar stelde. In de zomer kon er
getennist worden. Helaas was er nog geen
onderdak, zodat er eerst een tent geplaatst
ward, die al Aug werd vervangen door een
houten keet met één raam. Er ward toen
gedoucht in da gymzaai. In 1985 was dan,
met veal zelfwerkzaamheid en met behulp
van de bank, eindelijk hat permanente
onderkoman klaar: een kantine met
kleedgelegenheid. Deze werd op 6 april
geopend door de hear L. Annema, als het
oudste lid en Rick Wisman als hat jongste lid.
Halverwege de jaren negentig kwam de
CoOperatieva Voorschotbank met het
voorstel de banen te verplaatsen om de
bouw van een nieuwe bank op die plaats
mogelijk te maken. Hat leverde heel wat
getouwtrek op, met zowel de bank als de
gemeente, voor er een goede oplossing uit
de bus kwam. De banen en hat gebouwtje
warden naar hat noorden verplaatst. De
vereniging kreeg nu "allweather banen", een
soort hardcour-t, waarop zowel 's zomers als
'S winters getennist kon worden. Bovendien
kreeg de vereniging nu baanverlichting. Het
ledantal van 125 is de laatste jaren vrij
constant. Toch zijn er wel wat probleempjes.
Voorzitter Sieger Mulder schreef daarover in
hetjubiieumnummer van de tennisvereniging in 2003: "Zoals overigens veel verenigingen, kampen 00k wij met een chronisch
tekort aan jeugdleden. Een ander probleem
is de werving van voldoende vrijwilligers
voor hat organiseren van wadstrijden,
toernooien en activiteiten voor dejeugd."
Toch heeft de voorzitter er hat voiste
vertrouwen in dat de vereniging springievend biijft.
In hat jubileumnummer worden de vier laden
van het eerste uur even extra in hat zonnetje
gezet. Het zijn de dames Lamkje Heida,
Jelly Hof, Janneke Molenaar en Ida
Wijbenga. Ean zeer succesvol kwartet en ze
zeggen dan ook niet niet voor niets: "Hat
waren gouden tijden voor ons."
Triatlon
Na de publiekssuccassen van de Elfstedentocht in 1985 besloot hat bestuur van de
IA1

toenmalige Evenementencommissie om in
Oldeberkoop een Triatlon te organiseren.
Het fenomeen Triatlon was voor men igeen
toen nog vrij onbekend. Alleen in Almere
werd een hale Triatlon georganisaerd. De
commissie besloot om in Oldeberkoop een
achtste en een vierde te organiseren. De
begroting van de eerste triatlon was
gebaseerd op 60 dealnemers. Veertien
dagen voor aanvang had men nog maar
twintig namen op papier. Gelukkig kwam
men toch nog op een aantal van ongeveer
80 deelnemers,
"Was het in de beginjaren nog een regionaal, recreatief sportevenement vooral door
het organiseren van de halve Triatlon werd

Hat valt Klaas van der Wagon zo te zion nog
n/at mee. maar hi] hoe ft het onderdeel
zwemmen achter de rug. Jan do Vries houdt
ondertussen de andere zwemmers in de gaten.
Foto ergens in dejaren negentig gemaakt.

dit een sportdag met een grootse uitstraling.
Deelnemers vanuit het hele land kwamen
naar Oldeberkoop om het water van de
Tjonger te verkennen en in de mooie
omgeving te fietsen en te lopan", schrijft de
stichting in de Dreijar van januari 2000. In de
topdagen van dit evanem ant waren er zo'n
560 deelnemers en een paar honderd
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vrijwilligers actief. Er werd toen 00k een
halve Triatlon georganiseard. Bekende
toppers bij het Triatlon deden hier aan mee,
al zullen de meesten zich oak de hear Koggi
blijven herinneren. Verreweg als laatste
bereikte deze krasse vijftig plusser de
eindstraep, soms op momenten dat men de
zaak al bijna had opgeruimd.
Bij de eerste editie ward door vrijwilligers
gecontroleerd of iedereen zijn of haar ronde
wal liep. Da tellers zaten op een groot
podium met de deelnemerslijsten op schoot
en kruisten aan als zijn of haar deelnamer
passeerde. Dat was tanminste de bedoeling,
want ik zat oak op dat podium en weet uit
eigen ervaring dat bij de allereerste passage
er lichtelijk paniek uitbrak onder de tellers,
omdat niemand in staat bleak de nummers
goed te lezen. Een waarnemar aan de
overkant van de straat schreeuwde daarna
de nummers door. Gelukkig hebben zich
geen problemen voorgedaan dankzij de
eerlijkheid van de deelnamers, want de
betrouwbaarhaid van dit systeam hat zeer te
wensen over.
Professioneler ging hat met de tijdwaarneming: als hat gahele parcours was afgelegd
clan ward de tijd genoteerd. Daze werd
afgelezen van een TV scherm. Een videocamera, gericht op een digitale wekker zorgde
er voor dat de tijdwaarneming goad in beeld
gebracht ward. Voor deze klus werd eens de
heer Van Velthoven uit Zuidhimburg
gecontracteard. Daze logeerde bij de familie
Bergsma die een Bed en Brogja hadden. Da
bagage ward er vrijdags gabracht, waarna er
op de vrijdagavond in het café nog een
laatste baspreking was.
"Nadat we vrij laat huiswaarts waren
gakeerd", schraef Jan Willem Veensma,
ward er midden in de nacht aan de deur
gabeld. Daar stond de heer Hubartus van
Velthoven met de mededeling: 1k ben de
wag kwijt. Waar woont de familie Bergsma
ook al wear?' 1k ben toen maar even
meegereden naar de Singel 14 waar de
familie Bergsma woont. Naderhand is er erg
gelachen over hat feit dat iemand nog kan
verdwalen in een plaatsje als Oldeberkoop.'

Bord op het Schuinpad
Kom mar veerdor ned mar deur
Want ie bin aanst zo te p/ak
In oons mooie k/eine dOrpien
Bin ie zo Opjowgemak

12 LEVEN VAN ALLEDAG
Terugkijkend moetje constateren dat
Oldeberkoop in vijftig jaar tijd 00k in het
even van alle dag een enorme verandering
heeft ondergaan. Want alhoewel we de
industriële revolutie al lang achter de rug
hebben, was het gebruik van apparatuur in
het huishouden in 1955 nog tot een
minimum beperkt. Wel was de wekelijkse
wasdag op maandag een gebeurtenis waar
je niet omheen kane overal wasgoed,
dampende ketels en de geur van waspoeder. En als bet die dag regende, kwam een
gedeelte van de kleding om de kachel te
hangen. Hoe anders is dat anno 2005. De
wasmachine is flu volautomatisch en van
een wasdag is geen sprake meer. Zo zijn
heel veel gebruiken in de loop derjaren
veranderd of verdwenen, De dames Annie
BerkenboschHinkema, Wimmie MengerBlomsma, Reina Lukkes-Veen, Antsje de
Goede-Tolman en Hennie Lussing hebben
zich met 'bet leven van alledag" bezig
gehouden. Hier hun "ongecensureer"
spontane aantekeningen met hier en daar
wat achtergrondjnforrnie of een kleine
toevoeging van mijn kant.
Algemeen
Vroeger was het leven gemoedelijk; men
had tijd voor elkaar. De wereld was niet zo
gejaagd als nu. Men voelde zich veilig in het
leven van alle dag. Een buitendeur op slot
doen was niet nodig; men vertrouwde elkaar.
Het blauw op straat van nu was toen zwart in
de personen van Breider en Vreugdenhil.
Er werd veel lichamelijke arbeid verricht. Op
de boerderij werkte men van's morgens
vroeg tot's avonds laat. Een 60-urige
werkweek, zowel voor manflen als vrouwen,
was heel normaal.
Toch was er tijd voor "aovendpraoten" en

dat deed men meestal bij "!ichte" (voIle)
maan. Er waren in die tijd nog niet zoveel
straatlantaarns en clan was het prettig als
men bij voIle maan 's avonds "bij het pad
was'.
De uitvoeringen van verschillende verenigingen waren de uitgaansavonden voor de
mensen. De toneelvereniging Rederijkerska
mer De Hoek van Zevenwouden hield haar
uitvoeringen altijd voor de kerst.
Zo'n 50 jaar terug zat men s avonds niet
voor de beeldbuis. Nee, de handen moesten
gaan en de vrouwen breiden heel wat af.
Tijdens de bijeenkomst van de plattelandsvrouwen werd er gebreid, als men op visite
ging en op elk ander moment van de dag
waarop even in de stoel werd plaatsgenomen. Met name in grate gezinnen deed later
de breimachine zn intrede. Er werd toen
veel kleding gebreid. Aileen tijdens de
borstvoeding was er even tijd am wat te
lezen.
Onze streek kent geen speciale gerechten,
Vroeger at men kaantjes (reuzel van een
varken), potstro, wentelteefjes, gortworst,
hoofdkaas (gemaakt van een varkenskop),
poffert, trommelkoek, hangop, Jan in de zak,
gortenbrij en veel spek.
Er was begin jaren vijftig een grate bedrijvigheid in het dorp als gevolg van een groat
aantal middenstanders vijf bakkers, twee
slagers, vijf kruideniers, een groenteboer en
Hendrik Hielkema zorgde, als melkbaer in
dienst van de Coop. Zuivelfabriek, dat de
mensen in het dorp dagelijks hun zuivelproducten kregen. Van koeling had men toen
nog niet gehoord. Het probleem was clan
oak dat het 's winters moeilijk was om de
"soepenbrij" vorstvrij te houden, en 's
zomers was de boel snel bedorven.
Er kwamen oak kooplui van buiten bet dorp
naar Oldeberkoop. Zo had je de korfjesventer en venters in garen, band en stoffen.
Groenteboer Jan Wiederholt kwam wekelijks
met paard en wagen uit Noordwalde am zijn
handelhierteslijten Oak Jan en later Fokke
de Jager zijn wat de groente betreft bij de

ouderen vertrouwde namen.
Van trottoirs had men vroeger flog geen
weet; de bermen bestoriden uit gras en
onkruid.
Straatverlichting was beperkt; buiten de
bebouwde kom was helemaal geen
straatverlichting.
Tandarts Ekhart hield wekelijks spreekuur bij
café Aldershof en de dokter van Makkinga
hield wekelijks spreekuur in de apotheek bij
café Tjalma.
De losse boorden waren over en uit en de
overhemden deden hun intrede. Ook de
nylonkous werd mode. Als daar een ladder
in kwam, dan kon je die laten "ophalen". Om
de kousen op te houden droegen de dames
jarretets. Van panties had men toen nog
nooit gehoord. Die kwamen later.
In veel woningen in het dorp waren de
bedsteden in 1955 al gesloopt en waren de
bewoners at overgestapt op driedelige
kapokbedden.
Het was 00k de tijd dat de zelfbedieningswinkels in opmars kwamen. Theo Annema
(Oosterwoldseweg 31) was de eerste die het
op die manier in Oldeberkoop probeerde.
Kinderen gingen naar het sokkenbal, vooral
naar het buurthuis in Noordwolde.
De dorpswinteravonden waren 50 jaar terug
een begrip: het culturele ]even in Oldeberkoop werd op een hoger plan gezet. Tijdens
die avonden werd er niet gerookt en was het
gebruik van sterke drank uit den boze!
Aardgas
Op 22 jan uari 1965 werd er in hotel Tjalma
een aardgas-propaganda-avond gehouden.
In Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk,
Haule, Waskemeer en Donkerbroek was
men at op het "Slochteren-gas" aangesloten
en nu wilde het gemeentebestuur trachten
dit aardgas in Makkinga, Nijeberkoop,
Oldeberkoop en Elsloo te brengen. Daarom
werd in samenwerking met het gemeentelijk
gasbedrijf deze avond georganiseerd: "Er
zal op deze avond een kookdemonstratje op
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aardgas worden gegeven, er zal een film
worden vertoond omtrent het gebruik van
aardgas, terwijl er voorts gelegenheid
bestaat tot het stellen van vragen, die
deskundig zullen worden beantwoord.
Diverse verwarmings-, kook- en douchetoestellen zullen worden gedemonstreerd",
zo vermeldde de aankondiging.
Met de komst van het aardgas, zo rond
1966, veranderde het stook- en kookgedrag
in Oldeberkoop. De gaskachel deed zijn
ntrede. Voorheen stookte men eierkolen,
cokes of nootjes vier of vijf in de kachels of
werden er oliekachels gebruikt.
Het koken gebeurde bij veel huishoudens at
elektrisch, maar 00k het koken op kolenkachels, petroleumstellen en middels flessengas was behoorlijk "in". Met de komst van
het aardgas kwamen de aardgaskooktoestellen.
In het buitengebied kookte men meestal nog
op petroleumstellen of op kolenkachels.
Het gebruik van aluminium en emaillepannen was voor die tijd normaal.
Apparatuur
De elektrische apparaten kwamen in beeld:
wasmachines, stofzuigers, koffiezetapparaten, mixers, elektrische dekens, strijkijzers,
keukenmachines enz.
Als voorbeeld geven we de ontwikkeling bij
het wassen. Voor de invoering van de
moderne wasmachines waste men met de
hand of gebruikte men houten wasmachines. Later kreeg men geëmailleerde
machines.
Het wassen met de hand ging als votgt:
- eerst water koken op kachel
- dan was in machine doen
- wassen
- spoelen op straatje
Het sop waarin linnen was gewassen, werd
later gebruikt voor de bonte en donkere was.
AIles gebeurde in hetzelfde sop. Wassen
was toen nog een gezellige bezigheid. Als
men een groot gezin had, was men de hele
week met de was bezig: weken, bleken,
wassen en strij ken. Maar maandag was toch
wel voor veel gezinnen de wasdag. Nu wast

men op alle dagen van de week met vaak
volautomatjsche wasmachjnes. De enige
handeling die men nu nog moet verrichten is
de was uit de wasmachine halen en in de
droogtromrnel stoppen. Steeds minder
mensen hangen de was nog "ouderwets"
aan de waslijn.
Er waren in 1955 al e!ektrische strijkijzers.
Wie nog geen elektrisch had, streek met een
strijkijzer met een kooltje vuur er in. Dit
kooltje vuur haalde men uit de kolenkachel.
Zaterdagavonci was de wasdag voor de
mensen. Een douche was er niet. Men
waste zich in een tobbe, eventueej buiten bij
de regenbak of pomp. Warm water kwam uit
de boiler of men maakte het warm in het
vuurhok.
De kinderen werden 00k wel op het aanrecht
gewassen. Daarbij gebruikte men witte
gemailleerde waterkannen.
Tot slot was dan de beurt aan pa en ma, die
samen met de voeten in de wastobbe
intussen luisterden naar de stem van de
heer M. J. Voskull, die vanuit de "centrale"
(radio), beschouwend commentaar leverde
op de gebeurtenissen die toen in de wereld
speelden.
In de meeste gezinnen was de "centrale"
(radio), gesitueerd op een plankje aan de
muur. Er was alleen ontvangst van Hilversum I en Hilversum II.
Find jaren vijftig/begin zestiger jaren deed in
Oldeberkoop de tv zn intrede. Omdat toen
niet iedereen een tv had, gingen vooral
kinderen met name op de woensdagmiddag
bij anderen tv kijken. Persoonlijk heb ik daar
nog plezierige herinneringen aan. Want niet
alleen op de woensdagmiddag, ook op de
zaterdagmiddag werd er gekeken. 1k moest
mij dan eerst douchen en nadat 1k schone
kieren had aangetrokken ging 1k naar mijn
grootvader, opa Hinkema. De hele kamer zat
daar in die tijd stampvol kinderen, waar de
zeeplucht nog vanaf dampte.
Zo'n 50 jaar terug waren er al wel stofzuigers, maar zij die geen stofzuiger hadden,

gebruikten veger en blik of een rolschuier.
De matten werden op de lijn geklopt en er
werd gedweild. Van swiffers had men nog
nooit gehoord. In de woonkamer had men
rondom zeil en in het midden lag een grote
mat.
Ook het koffiezetten is veranderd. Vroeger
zette men de koffie als volgt: eigen gemalen
koffie los in de kan en vervolgens heet water
er op; later gebruikte men een percolator, de
zogenaamde pruttelpot.
Emaillen potten voor dagelijks gebruik en
porseleinen voor zondag of als er visite
kwam.
Omdat men vroeger nooit wat weggooide,
warmde men de koffie ook wel weer op. Er
kwam dan gekookte melk in.

o iepvri escentral
Op dit moment kunnen wij ons nauwelijks
voorstellen hoe het leven er zonder een
diepvries of koelkast uitziet, In begin jaren
zestig was dat anders. Voor het bewaren
van groente, vlees en fruit, werd zoals reeds
gesteld, gebruik gemaakt van weckflessen.
Onder het motto: 18 graden onder nul kan
gezonder zijn dan 18 graden boven nul,
werd op initiatief van de CAV Oldeberkoop in
juni 1960 een bijeenkomst gehouden in zaal
Aldershof om te komen tot het stichten van
een vereniging tot exploitatie van diepvrieskluizen. Op 24 augustus 1960 werd de
vereniging opgericht en op 16 maart 1961
werd de notariële akte gepasseerd waarbij
de Coop. Vereniging tot exploitatie van
diepvriesklujzen in Oldeberkoop e.o.
definitief in de boeken werd opgenomen en
afkondiging in de Staatscourant volgde. De
eerste voorzitter was de heer S. van der
Vlugt, directeur van de CAV te Oldeberkoop
en de eerste secretaris/pennjngmeester was
de heer H. Oosterkamp, Ieraar aan de lagere
landbouwschool te Oldeberkoop. Voor de
exploitatie werd een ruimte gehuurd onder
de showroom van de CAV. Hier werden 32
kluizen gebouwd met elk een inhoud van
200 liter. Een kluis kon voor f. 70,00 per jaar
gehuurd worden.
lAc

De inbedrijfstelling vond plaats op 6 januari
1961. De aanvraag voor een diepvrieskluis
was zo groot dat er geloot moest worden. De
toenmalige kooklerares van de plaatselijke
huishoudschool, juifrouw Van der Weide,
demonstreerde hoe diverse producten voor
diepvries behandeld dienden te worden.
De plaatselijke slager Aldershof speelde
gretig op het nieuwe fenomeen in en deed
de karbonades, met een minimale bestelling
van 10 kg, voor f 3,80 per kilo in de aanbieding.
Hoe mooi de start ook was geweest, ook dit
initiatief ging ten onder aan zijn eigen
succes.
Gelet op het gemak van invriezen schaften
veel mensen zelf een diepvriezer aan. Een
bijkomstigheid was dat men dan ook niet
steeds meer naar de CAV hoefde om de
producten te halen en te brengen. Om de
mensen in Oldeberkoop tot een dergelijke
aankoop te verleiden, plaatste de firma A. de
Jong en zn. de volgende advertentie in de
Dreijer van januari 1964: "MOEDERS, wilt u
f 600,-- per jaar besparen en toch betere
voeding op tafel brengen? Hoe dit te
bereiken? Door aanschaf van een 'FRIAC'
diepvriezer.
Als gevolg van te weinig huurders en het felt
dat er grondig onderhoud gepleegd moest
worden, is de vereniging in 1977 opgeheven.
De heer Jan Lussing, inmiddels voorzitter,
secretaris en penningmeester van de
vereniging, werd belast met de afwikkeling
van de lopende zaken. In 1982 is de
vriesinrichting definitief gesloten. Er is
geprobeerd de machinerieën te verkopen,
maar er was geen liefhebberij. Uiteindelijk is
het hele zaakje naar de sloper gegaan.
Huisslachting
In de slachtmaand (november) werd er in
sommige gezinnen aan huis geslacht.
Soms kwamen daarvoor speciale mensen
die goed konden slachten; of werd het
overgelaten aan de slager. Maar het kwam
ook we] voor datje het zelf deed. Na het
slachten was het twee dagen bakken en
braden, waarna het vlees in weckflessen
werd gedaan.
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Het spek werd echter met turf gerookt in het
rookhok. Maar eerst moest het spek zouten.
Belangrijk was in elk geval de spekdikte.
Mobiliteit
Begin jaren 50 waren er weinig auto's en
motoren; van bromfietsen had men nog nooit
gehoord.
De mensen verplaatsten zich lopend, per
fiets of met het openbaar vervoer. In deze
omgeving betekende dat vooral het
busvervoer. De NTM. We kenden de
speciale ziekenhuisbus die om 12.30 uur bij
de kerk een halte had.
Ook ging men wel per fiets naar Groningen.
De enkele auto's die er na de Tweede
Wereldoorlog in Oldeberkoop waren, waren
meestal gekocht bij garagehouder Willem
Kromkamp, voorheen Rein ten Wolde.
Voor de komst van het CBR kon je in
Oldeberkoop het rijbewijs halen bij Chris van
Rosmalen en Willem Kromkamp.
Even de "Broggelaene" (de Heerenveenseweg), heen en terug en klaar was Kees. Als
het achteruitrijden niet al te best ging, clan
was de oplossing even een rondje rijden om
zodoende weer in de goede rijrichting te
komen.
Rangen en standen
Notabelen waren vroeger bepalend voor de
hiërarchie in de dorpen, Ook ons dorp kende
zijn notabelen. De dominee, de dokter, de
directeur, de meester en de notaris behoorden daartoe. Zij bepaalden veelal wat goed
voor de mensen was.
De notaris werd aangesproken met:
mijnheer de notaris en de vrouw van de
meester noemde men juffrouw. Men had
omgang met zijns gelijken. Het onderscheid
tekende zich op diverse plaatsen af: in de
kerk, tijdens bijeenkomsten en uitvoeringen.
Boeren bemoeiden zich met boeren en
minder met het gewone yolk. De notabelen
hadden niet de gewoonte zich erg veel te
bemoeien met Jan met de pet.
Maar de tijden zijn veranderd: de mens is
mondiger geworden en laat zich niet meer
zomaar in een bepaald hokje duwen.

Telefoon
Midden vijftiger jaren had niet iedereen in
Oldeberkoop telefoon. Omdat de telefonie in
die tijd nog niet geautomatiseerd was,
gingen de aanvragefl voor telefoongesPrekken via het postkantOOr van J.J. Prop in
OldeberkooP. Nog vroeger zat daar de oude
Harm Prop. Naast de loketdienSt, post
stempelen, sorteren en formulieren invullen,
was het tot stand brengen van telefoonverbindingen een dagelijks terugkerende arbeid.
Tine Schipper was toen de telefoniste van
het postkantoOr in Oldeberkoop. Tine was de
opvolgster van Corrie Meinsma. Wieke
Aldershof werkte er parttime. De dames
moesten voor deze functie beedigd worden.
Het postkantOOr was 's avonds tot negen uur
bemenst voor telefonie. Ook moest er op
zondagmorgen van 8 tot 9 uur telefoondieflst
gedraaid worden.
Na negen uur 's avonds gingen de verbindingen via Leeuwarden. Enkele bedrijven in
Oldeberkoop hadden lijnen met Leeuwarden
en konden 's avond na negen uur wel bellen.
Oat waren o.a. de CAV, de zuivelfabriek,
café Tjalma en de notaris.
Tot negen uur plugde de telefoniste de
lokale en interlokale verbindingen aan elkaar.
Dat ging als volgt: belIer A nam thuis de
hoorn van de haak, draaide aan de slinger
en er was verbinding met het postkantOOr
daar viel dan een klepje waarop het nummer
van de aanvrager zichtbaar werd en de
telefoniste meldde zich vervolgens vroeg de
belier contact te maken met een andere
abonnee in het dorp. De telefoniste plugde
op het toetsenbord dan de beide bellers
rechtstreeks aan elkaar. De interlokale
verbindingen gingen via Leeuwarden.
Als men's avonds na negen uur de dokter
nodig had, kon die niet gebeld worden.
Veelal moest men dan te voet of per fiets
naar de dokterswOning.
Alle verbindingen die tot stand waren
gebracht moesten op een lijst worden gezet:
wie belde met wie en hoe lang het gesprek
duurde. De lokate gesprekken kostten toen

Voor een intertokaal gesprek met Oosterwolde, Fochtetoo en Haule diende men in
1957 het nummer 09 te draaien en voor alle
andere interlokale gesprekken moest men
000 kiezen, waarna aan de telefoniste in
Leeuwarden het gewenste gesprek kon
worden doorgegeven, die dan voor de
verdere totstandkoming van het gesprek
zorg droeg.
Op vrijdag 15 februari 1957 werd om 13.00
uur de automatische telefooncefltrale te
Bakkeveen, DonkerbrOek, Haulerwijk,
Jubbega, Makkinga en Oldeberkoop in
dienst gesteld.
Hiermee was aan de telefonistenfunctie in
het postkantoor een einde gekomen.
Op 23 december 1957 werd het net
Oosterwolde geautomatiseerd. De netten
Fochteloo en Haute werden opgeheven.
Anekdote (stamt uit de tijd voordat de
telefoniste haar entree had gem aakt).
Kastetein Sietse Hof belde in het niet
geautomatiseerde tijdperk met een mede
dorpsbewOfler. Het viel hem op dat er enige
ruis (een snuivend geluid) op de lijn zat.
Imputsief als hij was zei hij: "wat snoef ie
toch!" "Oat doe ik niet", was het antwoord
van de ander. Het bleek dat de plugger
(Harm Prop), mee zat te luisteren en die
snoof well
Ook toen was er at een big brother...
Verwarmiflg
Er werd hoofdzakelijk verwarmd met
kotenkachelS.
Niet atte ruimten in het huis werden verwarmd; soms liep de pijp van de kolenkachet
door een ander vertrek (vaak slaapkamer),
en die werd dan tevens een beetje mee
verwarmd. In de slaapkamers wear dit niet
het geval was, kon je in de winterperiode
een ijsaanslag op de dekens waarnemen
(dekbeddefl kende men nog niet).
Met de voorjaarsschoOflmaak werden de
kachet en de pij pen schoongemaakt er werd
niet weer gestookt tot eind september, begin
oktober. In sommige gezinnen werd de
kachel voor de haardstede vandaan gehaald

3 tot 4 cent.
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tot het najaar, als de brandperiode weer
begon.
Petroloumstollen werden ingezet bij de
ergste kou, als de kachel nog niet brandde.
Mensen hadden toen veel meer weerstand
tegen de kou.
Waterleiding
In 1956 werd in Oldeberkoop waterleiding
aangelegd.
Een tentoonstelling, alsmede een voorlichtingsfilm in café Aldershof in november 1955
moesten de belangstellenden vertrouwd
maken met alle mogelijkheden die de
waterleiding zou bieden. Tot die tijd had men
gebruik gemaakt van regen- en weiwater.
Nadelige gevolgen in verband met minder
wenselijke hygienische toestanden heeft
men nooit ondervondon. Het wetwater was
sterk ijzerhoudend en zag soms geel, maar
was good bruikbaar.
Boeren gebruikten een nortonpomp voor de
watervoorziening van het vee. In de oorlog
werd de pomp aangedreven door een
fietsdynamo.
De lWGL hield op 15mei 1956 voor de
inwoners van Oldeberkoop in café Tjalma
een speciale zitdag om de komst van de
waterleiding voor te bereiden.
Op grond van de Bouwverordening was
iedere inwoner verplicht een aansluiting te
nemen op de waterleiding.
Anekdote: ben Siebe Oosterhof vijftig jaar
geleden zijn intrek nam op de Lyclamaweg
12, had dit huis wel een kraan maar nog
geen waterleiding. De straat was toen nog
een zandpad en or stond een pomp op een
stukje land. Daar kon je dan water krijgen.
Politleagent Breider hield daar toen toezicht
op.
Wecken
Voordat het diepvries tijdperk was aangebroken, werd or geweckt. In de jaren vijftig was
dat de manier om groente, vlees en fruit
langere tijd te bewaren. Mensen hadden
vroeger bijna allemaal wet eon moestuin en
een gedeelte van do opbrengst kon op deze
manier worden bewaard. Het overschot
148

daarvan kwam in grote aantallen weckflessen in de kelderte staan. Appels en peren
werden 00k wel gedroogd (op do kachel of
boven de Oven). Met do komst van do
diepvrios vordween hot wecken uit do
keuken.
Omdat voel jongo mensen niet moor weten
hoe dat wecken ging, volgt hior eon
boschrijving. Allereorst de manier voor "luie"
huisvrouwen. De weckfles, eon grote glazen
pot, had eon groot glazen deksel. Tussen
dat deksel en de pot werd eon rubberen ring
gologd. Voordat hot deksel er op kwam werd
daar eon boetjo alcohol in godaan, dat
vorvolgens in brand word gestoken. Hot
deksel moest dan snot op de pot geplaatst
worden. Do brandende alcohol verbruikte do
zuurstof in de pot, waarna hot deksel
zichzelf vastzoog.
Bij do moor omslachtige mothode werden de
weckflossen met deksel en kiem in eon
wockketel geplaatst. Door do warmte
ontstond er overdruk in do weckfles,
waardoor or Iucht ontsnapto. Bij hot afkoelen
zoog hot deksel zich vervolgens vast op de
rubboren ring. Hot kwam echtor regelmatig
voor dot dat niet Iukto. Dan moest men nog
eon keer.
Zuud (Noordwoldorweg)
Elk kan zonder pas h/er binnen
En wij spreken ieders tael
Al zo]' 't ok nog zo gek vezinnen
le bin hierzo op jow verhael

13 EVENEMENTEN
Oldeberkoop mag graag feestvioren. En
toch vorschilt do manier hemelsbreed met
do feeston die in bijvoorbeetd De Bilthoek
worden gehouden. Men is hier over hot
algemeen wat ingetogoner, wat niet wit
zeggen dat we niet prachtige "uitspattingen"
van vreugdevolle omotie hebben gekend. In
ieder goval wordt ook 2005 eon jaar vol
feestolijke activiteiton. Hot dorp "broest" en
ovoral zijn monsen met do voorberoiding
bezig. Maar altos wet notjes en boschaafd
on op eon bepaald nivoau. Taferelon dat de

mensen met de bus van de ene kroeg naar
de andere reizen om zich total loss te
kunnen drinken, komen hier dan ook niet
voor.
Berkoper Markt
Oldeberkoop heeft een rijke markttraditie.
Eeuwenlang werd hier at markt gehouden en
wel twee keer per jaar: de Voorjaarsmarkt
een paar dagen voor Pinksteren (meestal op
een vrijdag), en de Najaarsmarkt op de
eerste woensdag van september. Nu heeft
Oldeberkoop at weer heel wat jaren de
Berkoper Markt op de laatste woensdag van
juli. In dejaren tachtig werd op diezelfde dag
ook de Stellingwarver Dag georganiseerd.
Dat resuiteerde in 1981 in de volgende
impressie van een onbekende schrijver:
uDraaimolen schiettent, plusminus 100
kramen. Veel publiek voor de markt waar
men geen "nee" kan kopen. De thermometer
wees 30 graden en slenterend trokken de
marktbezoekers door de straten, de dames
in de meerderheid. De handel was slecht,
kon men constateren. IJsco, frisdrank en
koffie hadden goede afzet. Op diverse
plaatsen muziek, sprekers en een zangkoor.
De vraag is: "Is dat niet te veel van het
goede op één dag?" De organisatoren
kunnen echter tevreden zijn over het
bezoek, weike van dichtbij en verre waren
overgekomen."
De organisatie van de markt is in handen
van een aparte marktcommissie van de
Handelsvereniging (nu ondernemersvereniging). De iaatstejaren laat de variëteit we]
eens wat te wensen over. De marktcommissie maakt zich daar terecht zorgen over.
Voor 2005 wil de commissie echter alle
registers open trekken.
Dertien Dorpentocht
Een aantal jaren, van 1980 tot aan 1988,
organiseerde VVV/Pl.Belang hier de Dertien
Dorpentocht, een tocht die langs alle dertien
dorpen in de gemeente voerde. De lange
afstand was 75 kilometer en trok in 1982 nog
zo'n 1600 deelnemers. "Veel deelnemers,
vooral de dames, waren zeer tevreden over

de tocht..." Waarom nou juist die dames zo
tevreden waren, vertelt het verslag in de
Dreijer niet. Voor deze tocht organiseerde
Plaatselijk Belang in 1979 één keer(?) de
Vrije Vogeltocht, een avondfietstocht,
waaraan 300 mensen deelnamen.
Doevefestival
In 2002 en 2004 kende Oldeberkoop het
Doevefestival. Een particulier initiatief van
Jelke Rooks van de Steige en Jubi Kamperveen van de Pannenkoekboerderij. Na een
aanvankelijk succes, liet de publieke
belangstelling in 2004 duidelijk te wensen
over. Het festival in 2004 was dan 00k
meteen het laatste.
Ringrijderij (zie Plaatselijk Belang)
Stellingwarver Day
In 1980 ontston spontaon de warkgroep
Stellingwarvers Mit Mekaander. Oat was in
de tied dat de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte nog niet in Berkoop huusde.
Deur disse groep wodde een Stellingwarver
Dag op touw zet. De warkgroep, mit de
Berkopers Lamkje Hof-de Boer, Jelke
N ijboer, Zwaantje Kuiters-Keizer, Roelof
Oragt en ok de schriever van dit boek.
vergeederde as veurbereiding zaoterdagmorgens in et Waopen. In et pergramme zat
een bepaold stremien. Van morgensvroeg
tot aovens Iaete elk ure een ni'j pergrammeonderdiel. Morgens vaeke wat veur de
kiender en tussen de middag een hoolderddienst in de karke. (Hoolderd is rusttied,
vooral bekend in de tied van de warkverschaffing. Of anders zegd: Tied om naor de
karke te gaon.) Oene Bult of Rienk Klooster
nam die dan veur zien rekening. Met naeme
Oene wus daorbij alliend at deur zien
verschiening de tongen los te maeken. Die
keer dat hi'j in overall, mit in zien iene haand
een hujvörke en in de aandere een komkommer (die hij opat), de gaasten bi'j de
karkdeure ston op te waachten, het nog
maonden naowarkt. Achterofwus gieniene
meer waor as de preek over gong.
Middags was dr dan een lezing en een
I AQ

Dat dr naost yule enthousiaste reakties ok
wel es wat kritische kaanttekenings maekt
wodden, bliekt wel uut disse bijdrege van
Jacobus Nijholt uut september 1983.
Op de Stellingwarver Dag (28 augustus),
waar moderne jongelui hun verhaal afsteken
en men het lef heeft om elkaar op de man af
een veeg uit de pan te geven, ervaarje dan
ook dat de normen zijn vervaagd. Op zich
verfrissend en naast Karst Albert Berken_______________ bosch en Johan Veenstra kwam Douwe
Kootstra nogal aan bod.
Uiteraard in het Fries en
±'
hard tegen hard. De
belangstelling voor de
f---1 Stellingwarver Dag was
J1F1 wat zuinig bezocht door
-i- •
: dorpsgenoten. Jammer,
het programma was het
alleszinswaard. Maarje
moet wel eens keuzes
maken en er is altijd al
I zo veel."
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dichtersure en aovens een groot kultureel
pergramme in et Waopen mit een gaastoptreden uut et "butenlaand". Dat wil zeggen
mit artiesten uut Grunningen, de Aachterhoeke en Drenthe.
Op 23 juli 1980 wodde de eerste Stellingwarver Dag hullen, op de dag dat ok de
Berkoper Mark hullen wodde en dus in de
Eu pen Stal-periode. Laeter wodde et
ontkoppeld en vul de Stellingwarver Dag
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Voorjaarsfair
- Inl999starttede
- .
-•'r.. Lionsclub Ooststellingwerf
in Oldeberkoop met
Excursie naerde Dellebuursterheide o.l.v de heerScheenstra
de Voorjaarsfair. Maar
op de Stellingwarver Dag in 1987.
Iiefst 5000 bezoekers
passeerden van 28 t/m 30 mel de toegangsaltied op een zaoterdag. Die eerste Stellinghekken. De fair richt zich wat het aanbod
warver Dag was dr ok rejaol ommedaenken
betreft op het wat betere segment. Het mag
veur kultuuruterings van de Molukse
geen rommelmarkt worden en daar is men,
gemienschop in Oosterwoolde, zoas heerlik
gezien het cijfer acht dat uit een waardeeten en daansdemonstraosies. De twiede
ringsonderzoek kwam, volledig in geslaagd.
Stellingwarver Dag op 5 augustus 1981 vul
In dit onderzoek werden ook nog naast de
haost in et waeter omreden onverwaachs de
kwaliteit, de sfeer en de variatie meegenoexploitant van Et Waopen de deuren sleuten
men. Het geld dat men met de fair verdient,
hadde en mit de noorderzunne vertrokken
wordt ingezet voor een Leefstijlproject op de
was. Een groot pat van et pergramme moch
scholen.
In 2001 ging de fair niet door i.v.m.
doe uutvoerd wodden bij siersmid Janco de
de
MKZ-crisis
en het jaar daarop moest de
Jong op et West. In 1988 was de Stellingfair
halsoverkop
worden afgebroken i.v.m.
warver Dag alderdeegst uutgruuid tot een
het
slechte
weer
en de hevige windstoten.
driedaegse mit as thema "Monementen in
Gelukkig
was
2004
weer een topjaar. In
Stellingwarf. Et wodde veurlopig de Iaeste
2005
zal
er
op
14
mel
's avonds een optreden
Stellingwarver Dag in disse opzet, omreden
zijn
van
een
Canadees
koor uit Vancouver
de belangstelling van de kaante van et
dat
in
het
teken
staat
van
60 jaar bevrijding
pebliek weerommeleup.
•
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I4WATWE MET MOGENVERGETEN
Boeken
Oldeberkoop kent een aantal boeken die
specifiek over het dorp gaan. Zoals het boek
O/deberkoop uit 1972 van K. Bosje en dr.
J.J. Spahr van der Hoek, het boek Berkoop
in beeld van L. Annema en K. A. Berkenbosch (1984). Oldeberkoop, dorp tussen de
stromen (Monument van de maand uit 1986)
van S. J. van der Molen en het boek Bank &
Berkoop van drs. Ria Efdée (2002).
Daarnaast kennen we ook nog de boeken
Pake van Klaas Bergsma in een bewerking
van Zwaantje Kuiters-Keizer (1982), dit boek
geeft vooral een beeld van Berkoop aan het
eind van de 19e eeuw, en Uut etlaand van
Lende en Kuunder van Luit de Boer (1982).
Verder zijn er meerdere boeken en publicaties waarin Oldeberkoop een rol speelt. Zie
hiervoor het Bronnenboek van Ste//in gwarf
uit 2000 onder redactie van Willem Jongsma
en Geert Lantinga.
CAV-film
De CAV-film die voor en tijdens de opening
van het nieuwe CAV-gebouw in 1956 werd
gemaakt, geeft een schitterend beeld van
het boerenleven in en om Oldeberkoop en
uiteraard van de werkzaamheden van de
CAy. De hooioppers staan nog op het land
en verder geven de vrachtschepen in de
Tjonger, het werken met paard en wagen en
de arbeiders met de zakken meel en
veevoer op de schouders een prachtig
tijdsbeeld. De gemoedelijkhejd druipt er af,
al zal dat niet altijd zo zijn geweest. Deze
professioneel gemaakte film verdient het om
goed bewaard te worden en verdient 00k
zeker een plaatsje in ons cultureel erfgoed.
Dorpsfilm
De dorpsfilm die in opdracht van en door het
Rode Kruis in 1966 is gemaakt, is alleen
maar leuk als je de mensen op de film
herkent. Het is een aaneenschakeling van
bewoners die voor hun huis staan te
poseren, met hier en daar iemand die vaak
wat geforceerd probeert te werken. De film is

dan ook alleen maar gemaakt om bij de
vertoning zoveel mogelijk mensen naar de
Roskam te krijgen en om daar dan vervolgens nieuwe leden te werven. Toch verdient
ook deze slechte film het om bewaard te
blijven, al was het alleen maar om een beeld
te krijgen van het dorp en haar bewoners,
Oat laatste is zeker een mooi gezicht als je
dat vergelijkt met anno 2005. Haardracht.
kleding en houding zijn prachtig gedateerd
en dat is in dit geval een leuk gegeven.
Koninklijk Bezoek
Het is wonderbaarlijk hoe weinig aandacht er
in de Dreijer geschonken is aan een
geweldige happening: het bezoek van
prinses Beatrix en prins Claus aan ons dorp
op 8 mei 1974. Het enige versiag dat ik heb
kunnen vinden, kwam van de hand van
Dicky Mintjes, toen een leerling van klas vier
van de lagere school.
1k heb zijn versiag in zijn geh eel overgenomen, dus inclusieftaalfoutjes.
PRINSES IN FRIESLAND 8 ME] 1974
's Middags naar het eten ben 1k direkt naar
hotel Tjalma gegaan. 1k was nog ruimschoots op tijd om een goed plaatsje te
krijgen. Eerst kwa men er twee moterpolitieagenten aan met een hele stoet auto's. Daarin
zaten mannen van de pers. Erwas ondertussen ook al meer yolk gearreveerd en er
waren ook allemaal politieagenten, 00k was
er één in burger. De mensen die nu wisten
hoe de prinses zou rijden verdrongen zich
om een goed plaatsje te krijgen, 00k de pers
deed dat. 1k vond dat allemaal maar kouwe
drukte en met Johan ging ik naar een ander
plaatsje waar haast niemand stond en waar
je de prinses mooi kon zien aankomen. Toen
klonk er getoeter erdaar kwamen twee
moteragentenaan, daa achter een stuk of
vier auto's en in een daar van zat prinses
Beatrix met prins Claus. Er warenook nog
twee politieauto's bij warvan één er vijf
antennes had en ook waren er nog twee
moterpolities. Ondertuwssen stapten Beatris
en prins Cluas uit. Johan en ik konden ze
goed zien want wij stonden een eindje van
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stoppen gedwongen. Het
feit dat zo jets op klaarlichte
I dag op een vrij drukke weg
kon gebeuren, bracht niet
':,
alleen in Oldeberkoop,
maar ook landelijk een
enorme schok te weeg.
Mensen reageerden heel
i. emotioneel en hadden de
tranen in de ogen als hen
door journalisten iets werd
gevraagd. Een man die
zich in die tijd als woordvoerder ontpopte van de
Berkoper bevolking was het
•
hoofd der school Jelke
Nijboer, die hiervoor later
de persprijs 2003 van de
Leeuwarder Courant kreeg.
-Dat het dorp en velen
\
daarbuiten erg meeleefden
Op 8 mel 1974 bracnreii prnses Bearrx er p;ns C!us een bezoek
bleek we] toen Lusanne
aan Oldeberkoop. Van de Geitefok kregen ze een ge/tie aangeboden.
drie dagen later werd
Over de schouder van de prins ktikt de /atere burgemeester
vrijgelaten en de familie
Lesterhuis lachend toe.
Van der Gun werd
de men igte as en keken zo op het parkeerbedolven onder de vele blijken van medeleterrein. Toen lipe prinses beatris met prins
yen en cadeaus. In Oldeberkoop zelf maakte
Claus in de richting van het hotel en
Jelke Nijboer, gezeten in de brandweerauto,
plotseling klonk er applaus. Johan en ik
aan iedereen haar vrijlating bekend, waarna
zagen nu niks meer maar toch klapten we
er 's avonds in de Blughut een spontaan
mee. Toen ze in het hotel verdwenen waren
feest uitbrak. Nog dagen daarna werd er
verspreiden de mensen zich en ging een
over de motieven van de dader gespecugroot deel naar huis. 1k heb nog even aan
leerd. Voor mij was het mooiste moment
moter bekeken en ben toen naar huis
gegaan.
Op 12 juni 1996 bracht koningin Beatrix
nogmaals een bezoek aan Oldeberkoop. Ze
bezocht toen de boerderij van Jan Hesselink
aan de Meulereed in het kader van een
werkbezoek aan Friesland.

$S

Ontvoe ring szaak
Omgeven door een batterij aan politie,
helikopters, cameras, journalisten en
M.E.ers werd Oldeberkoop eind augustus
2003 opgeschrikt door de geruchtmakende
ontvoering van ons dorpsgenootje, Lusanne
van der Gun. Zo maar op weg naar school
werd ze, fietsend op de Wolvegasterweg, tot
12

J

Feast op school toen Lusanne van der Gun na haar
ontvoering in 2003 weer ongedeerd thuis was.

toen 1k Lusanne weer helemaal alteen over
de Wolvegasterweg zag fietsen. Het heeft
mij diep ontroerd.
Paardenstal
Omdat de oude peardenstal een aantal jaren
bewoond is geweest, en in 2005 valledig
werd herbouwd, wit ik u het volgende
verhaal van Henk van Olphen (overigens
geen familie van de in het verhaal genoemde Van Olphens) niet onthouden. De
eerlijkheid gebied te zeggen dat ik daarbij de
opzet van het boek (vanaf 1955), wet een
beetje geweld aan doe. Maar het verhaal is
te maai en geeft zan prachtig tijdsbeeld dat
ik het toch vanaf het begin heb opgenomen:
De boerderij (nu de Blughut), op de Butt,
zoals dit plekje in Oldeberkoap werd
genoemd, werd destijds gehuurd door
Lammed Heida van de familie Piet Willinge
Prins.
Lammed zijn zoon Egbert zou gaan trouwen
met Jo Bouwer, waarna Egbert het bedrijf
van vader zou overnemen.
Lammed Heida en zijn vrouw wilden graag
naar Lunia verhuizen. In Lunia woonden
toen verschillende gezinnen. Het was eon
soad appartementencomptex. Oldeberkoop
was haar tijd at wat vooruit I
Eén van die gezinnen was dat van Willem
van Olphen, die daar toen met vrouw en drie
kinderen woonde, in afwachting van het
gereedkamen van de huizen op de Detle
(oostzijde), waarvan hij één had toegewezen
gekregen.
Omdat Egbert en Jo graag wilden trouwen
en het bedrijf over wilden nemen, deed
Lammed Heida aan Willem van Olphen het
voorstel om voor hem een noodwoning te
bouwen, zodat hij dan met zijn vrouw naar
Lunia kon verhuizen. Willem van Olphen kon
dan met zijn gezin in de noodwoning wonen
totdat de woningen aan de Delle klaar
waren. Willem stemde hiermee in en Albert
Mulder, aannemer te Oudehorne heeft toen
aan de noordzijde van de wagenschuur en
kalverhok een noodwoning gebouwd. In de
loop van 1946 kon Willem van Olphen daar

met zijn gezin terecht. Jennie van Olphen
heeft nog meegehalpen am de Keet" te
bouwen. Zo noemden de gebroeders Van
Olphen (Jennie en Pinkie), de waning en
naar huidige maatstaven komt die benaming
redelijk in de richting.
De inrichting was minimaal: een kamer,
slaapkamer en keuken en een zoldertje waar
oak een "slaapkamer" was, welke met een
lasse trap bereikbaar was.
s Winters was het met name boven
steenkoud valgens de gebraeders Van
Olphen en de winters waren toen at wat
strenger dan tegenwoordig.
Het toilet was buiten, aan de oostzijde. Een
hokje tegen de waning aangebauwd met een
tonnetje, zoals toen gebruikelijk, dat door de
gemeente op gezette tij den werd geleegd.
nachts naar buiten ats
Men moest dus
men van het toilet, wat eigenlijk een veel te
fraaie benaming is voor deze voorziening,
dus laten we het maar 'et husien" noemen,
gebruik moest maken.
Achter in de stallen was nag een "husten',
dat in gebruik was bij de bewoners van de
boerderij. Oak zij maesten dus een wandeling maken naar de wc. Jo Heida vedelde
mu, dat zij in het begin bang was am in het
danker die gang te maken en vroeg dan haar
man am mee te gaan. Ziet u het voor uI
"Maar," zei ze, "ats het heel erg kaud was
dan ging 1k oak wet eens naar de stat en was
de gröppe mien 'husien I"
In de waning was wel stroamvaorziening,
maar geen water. Dat moest van de stat
warden gehaald of uit de regenput van de
boerderij. Oat is iets wat wij ons heden ten
dage niet of nauwelijks kunnen voarstelten.
Dagelijks dauchen was er toen niet bij, een
washandje am het gezicht en ktaar was je en
een keer in de week een teittje met water
voor de grote wasbeud.
In 1947 werd Broer van Olphen, die hetaas
reeds is overteden, geboren in de "Keet'. Er
woanden op dat moment zes mensen. Een
haast onhaudbare situatie, waaraan in de
loop van 1947 een einde kwam, toen de
familie Van Olphen de waning aan de Delte
kon betrekken.

oak's
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De Keet was vrij en wachtte op nieuwe
bewoners, die zich al snel daarna aanmeldden in de persoon van Hendrik Nijholt, die
door zijn baas, Johannes Heida, boer aan de
Bovenweg, de huur was opgezegd.
Nijholt zocht een onderkomen en een
nieuwe baas, die hij beiden vond bij Egbert
Heida.
Hendrik Nijholt en zijn vrouw Harmke Vervat
betrokken dewoning in 1948 en Hendrik
werd knecht bij Heida.
Harmke was in verwachting en in datjaar
werd daar hun zoon Andries geboren.
Harmke vertelde mij, dat zij in de gang
kookte, een tafeltje met een paar petroleumstellen was haar keuken. De sloot naast het
huis was de "gootsteen'.
De was deed Harmke buiten in een grote
kookpot waar een vuurtje onder werd
gestaokt en soms ward de kookpot gebruikt
als box', want als ze eens even haar
handen vrij wilde hebben, dan bond ze
Andries met een touw aan de kookpot vast,
zodat die buiten kon spelen zonder dat hij er
van door ging.
Oak vertelde Harmke dat het een hele
opgave was am zonder stromend water een
huishauding te runnen, het was een enorm
gesjouw met water. Dan realiseerje je pas
hoeveel water een huishouding gebruikt.
Soms, als de regenbak bij de boerderij leeg
was, moest ze water ult de regenbak bij de
school halen, zon honderd meter lopen met
emmers water!
Even vaarbij ans huis, W.Prinsstraat 23, lag
een bruggetje over de sloot als toegang tot
de waning. Helaas is dit bruggetje aljaren
verdwenen, maar menig Oldeberkaper zal
zich dit nag goed kunnen herinneren.
Andries sliep in die tijd bij zijn ouders in de
slaapkamer, want boven sla pen was toen
niet vertrouwd omdat inmiddels in een deel
van de stallen varkens waren gehuisvest en
die trokken nagal wat ratten aan. "Je hoorde
ze 's avonds over de zolder rennen,"
vertelde Harmke.
Voorwaar geen pretje, maar de mensen
wisten niet beter, aihoewel
De familie Nijholt heeft negen jaar in de
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waning gewoand, waarna ze in 1957 zijn
verhuisd naar de Molenhoek.
Een nieuwe huurder meldde zich aan in de
persoon van Klaas van der Duin, die in 1957
de waning betrak met zijn vrouw Neeltje
Groat en haar zoon Pieter Dijkstra. Weliswaar nadat in de waning enige aanpassingen waren gedaan, in de varm van bekleding van de wanden met hardboard. Boven
werd een "echt" slaapkamertje voor Pieter
getimmerd, oak van hardboard, dan konden
de ratten niet zo gemakkelijk naar binnen!
Niet za lang daarna werd er een kraan
aangelegd in het berghok, zodat het
watersjouwen verleden tijd was. Er werd
zelfs een afvaer gemaakt, zodat hat
afvalwater nu in huis weggegaaid kan
warden, welke afvoer natuurlijk uitkwam in
de sloot. Ja de riolering heeft hier nag even
op zich laten wachten. Het 'husien' buiten
was inmiddels afgebraken, omdat er in de
baerderij een echt toilet was aangelegd,
zodat de bewaners van de noodwoning
gebruik kanden maken van het bestaande
toilet in de wagenberging. Maar oak Van der
Duin vertelde dat als het heel erg koud was
zij oak wel naar de stal gingen en de grup als
"husien" gebruikten. In 1961 verhuisdede
familie Van der Duin naar de Delle.
Na die tijd is de waning niet meer bewoond
geweest en later zijn de waning, de wagenberging en stallen omgebouwd tat paardenstallen. Vandaar dat we nu nag steeds
spreken van de paardenstallen bij de Blughut!
In 1982 werd de aude paardenstal bij de
Blughut apgeknapt en feestelijk geapend. Er
kwam een kae naar buiten toen de heer
L. Annema een lint had doorgeknipt. Helaas
was deze opknapbeurt niet voor de eeuwigheld en in 2004 is op initiatief van Henk van
Olphen besloten de aude paardenstal
geheel te vernieuwen. Eind 2004 werd de
stal volledig gesloopt, omdat restauratie niet
meer magelijk was. Met de subsidie van de
gem eente, € 8200 groat, zal er in 2005 een
compleet nieuwe stal verrijzen. Daarvaor
heeft men onder auspiciën van Plaatselijk

Jan Annema in 1969 bij de paardensta/len
bij de B/u ghut.

Belang een cammissie in het ieven geraepen, met daarin: Wim Malenaar, Sietse
Zijlstra, Roelof Smit en Henk van Olphen.
Vondst van het kanon
Een bijzondere gebeurteniS was ongetwijfeld
de vondst van het kanon op de Bekhofschans op 13 oktober 1979. Een gebeurtenis
waar de elgenaren van de schans, de
gezusters Buisman uit Leeuwarden, niet zo
gecharmeerd van waren. In ieder geval
merkten Rudolf en Ties de Jong dat hun
metaaldetectOr aardig te keer ging aan de
zuidkant van de Schans, ongeveer recht
tegenover de dikke elk. Janco de Jong, de
siersmid, en de "potige" Henk van Olphen
werden er bij gehaald en met zn vieren
hebben ze het kanon dat op zestig centimeter diepte lag, uitgegraven. Het ding was
loodzwaar en de bestelbus van Janco heeft
uiteindelijk met rokende koppelingsplaten
het kanon er uit gekregen. De vondst werd
gem eld bij het Fryske Gea en bij de
gemeente. In januari 1980 kregen zij een
procesverbaal omdat het kanon illegeal uit

de grand was geheald. De toenmalige
provinciaal archeoloog Elzinga noemde de
ondeskundige verwijdering van de corrosielaag en het ondeskundige uitgraven,
waardoor sporen van de affuit (het onderstel), waren vernield, een soort "barbarij"
waartegen moest warden opgetreden. Van
het procesverbaal is weinig overgebleven, al
lag het kanon de vinders in januari 1981 nog
"zwaar op de maag" volgens de Leeuwarder
Courant. Daarna ging het gelukkig vrij snel.
Het kanon werd geschonken aan de
gemeente en er werd een door het wapenmuseum in Delft goedgekeurde affuit
gemaakt door Rudolf de Jong. De kosten
van f 33.000 zijn betaald uit het fonds voor
de aankoop van kunstwerken en op 15
augustus 1981 vond de onthulling plaats.
Het kanon is daarna nag één keer gebruikt
am het startschot te geven bij een triatlonwedstrijd. Of daarbij op de juiste plaats het
zundgat (waar de lont doorsteekt), is
"gevonden" is echter zeer de vraag.
Wetenswaardigheden
Als er ooit nog eens archeologisch anderzoek gedaan wordt in Oldeberkoop, moet er
zeker gekeken warden naar de volgende
locaties.
Op de plaats van de Steige heeft vroeger
een klooster gestaan. Volgens Jan Schuitemaker (sr.), zijn onder dat gebouw de muren
van dat klooster nag zichtbaar. Oak schijnen
er kelders te zitten op de plaats van de
huidige ringmuur.
Onder het pand van Attent zitten oak
kelders. Oak daar is naar mijn weten nooit
onderzoek naar gedaan.
De onderaardse gang van het voormalige
klooster richting Jagersrust heeft volgens mij
nooit bestaan. Toch waren er hardnekkige
geruchten dat die er zou zijn.
De boerderij van Tjerk Hof staat oak op een
interessante plaats. Vermoedelijk heeft hier
een stins gestaan. Het zou kunnen zijn dat
dat gebouw wat te maken heeft met het
huidige "Huize Hank" in Heerenveen. Dit
huis is namelijk steen voor steen in Oldeberkaop afgebroken en in Heerenveen aan de
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Vertengde Dracht weer opgebouwd. Zie
hiervoor het piepkteine boekje Huize Honk',
geschreven door Wiggete Wouda dat is
uitgegeven door Brandsma Assurantiën
By., die in 1994 dit pand kochten.
Ook onderzoek naar een gracht om
Otdeberkoop zou interessant zijn. Het zou
kunnen verktaren dat er daarom achter de
winket van Attent bij bouwwerkzaamheden
geen "vaste" gevonden werd. (Dat is een
harde taag in de grand waarop je kunt bouwen.)
Oak de ptaats van de Lyctemastins is nag
steeds anduidetijk (ten z.o. van Otdeberkoop?).

15 NAWOORD
Begin 2005 liep ik semen met mijn vrauw
Saakje op het pad tangs de Linde achter
Nijeberkoop, toen we daar Tinus Menger
antmoetten die daar bezig was met "mattevangen'. In het gesprek dat we kregen bteek
at snet dat Tinus het "mollevangen" in de
genen had, want zawel zijn grootvader als
zijn vader hadden zich dear intensief mee
bezig gehauden. Vroeger was het een
aardige bijverdienste, en verdiende zijn
vader als los arbeider er zo soms wet f 30,-in de week bij, terwijt zijn weekloon maar
f 13,00 bedroeg. Op onze vraag of at die op
ptankjes gespijkerde mollevetten in huis niet
een enorme stinkerij was, antwoordde Tinus:
"Ai' as arbeider d'r zo dattig gulden in de
weke bi'j verdienen kunnen, dan stinkt zoks
niet meer." Hij gooide ons een dade mat toe
en zei: "Veur€ 0,25 hetpe 1k ze niet meer
uut dejasse." "Mar hoe moet et now Tinus
as jaw d'r douk mit apholen?" "Now clan is et
gebeurd, clan hoolt et op."
Za gaat dat dus, dacht ik terwijt we verder
liepen. Misschien was Tinus op dat moment,
met het weggooien van die "matte", wet het
beste voorbeetd van wat er in vijftig jaar kan
veranderen. tk kon clan oak een gevoet van
nostalgie niet onderdrukken toen ik dit
opsch reef. Het was maoi werk am dit boek te
schrijven en in etkaar te zetten, maar soms,
ja soms dee et mi'j verrekte zeer".
Karst Berkenbosch
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16 BIJLAGEN
Middenstanders en bedrijven in 1955 en in 2005

In 1955

in 2005

Oosterwoldseweg
2 W. Brouwer - Assurantiekantoor
3 J. Hoekstra - Galanterie en kledingzaak
4 R. Schipper - Kruidenierswinkel
5 A. Tjalma - Hotel/café/restaurant
6 J.H. Lussing - Brandstofhandel
7 S. Schaap - Groentewinkel

3 J. en F. Rooks - Eetcafé
4 Talant - Kruidenierszaak
5 K. en H. Faber - Gasterij

9 E.J. Peper - Stoffenwinkel/schrijfgerei
10 S. Dekker - Bakkerij
11 L. Berkenbosch - Bakkerij
13 J. Prop - Postkantoor
15 A. Hinkema - Drogisterij
17 G. Prop - Schildersbedrijf
18 R. de Weger - Wagenmakerij

10 C. Langevoort - Meubelmaker De Zwaan
11 H. Kromkamp - Fietsen/Speelgoedzaak
15 afgebroken (ingang Kamphuis)

19 U. Hempel - Kapperszaak
20 R. Hoogenberg - Schoenenzaak
21 A. v/d Wagen - Transportbedrijf
23 A. Wind & Zn. - Meubelzaak
24 P. Schuitemaker - Timmerbedrijf
27 J. Ruschen - Timmerbedrijf
28 I. de Boer - Timmerbedrijf
31 T. Annema - Kruidenierszaak
39 A. de Jong & Zn. - Electriciteitszaak
54 dir. 0. Zwart - Zuivelfabriek

A.J.H. van Wijngaarden - Elektr-grooth

H. Brandsma - Assurantiekantoor
B. M. Boon - Garagebedrijf
G. Boon - Tentenverhuurbedrijf

60 G. Hofstra - Schildersbedrijf
WiUinge Prinsstraat
1 B. Prop - Schildersbedrij/klompenhandel
3 G.K. Buitenga - Kledingzaak
7 0. Prop - Moffelbedrijf?
9 S.deVos - Bakker
11 Nico de Vos - Kapper
21 Wed. Dirk Rooks - Kruidenierswinkel
23 W. Peenstra - Bakkerij
Molenhoek
3 H. Jansen - Kleermakerij
4 M.G. v/d Broek - Timmerbedrijf
5 H. en J. Schuitemaker - Timmerbedrijf
7 J. de Boer/J. Nieborg - Smederij

3 Fleuranne - Bloemenzaak

4 Houwer/Jansen - timmerbedrijf
6a J. Schuitemaker - timmerbedrijf
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12 H. van Laar - Kruidenierswinkel
19 M. KroI - Slagerij
26 A. Heida - Bakkerij
Mole n laarltje
8 G. Brandsma - Assurantiekantoor
Wolvegasterweg
1 J. Aldershof- Cafélrestaurant

J. de Jong - Elektriciteitszaak

3 J. Baas - Huishoudelijke artikelen

Verloop - Bakkerij

4 W. Kromkamp - Garagebedrijf

W. Kromkamp - Garagebedrijf

9 A. Krol - Smederij en Huish. Art.
11 G. Aldershof - Slagerij

11 S. Brandsma - Slagerij

15 G. Bouwhuis - Kledingzaak

15 Ludeco - Vloerbedekking

Heerenveenseweg
3 CAV

3 M. Robben - Houthandel/div. winkels
14 Siersmederij Oldeberkoop
De Zwaan - Plankenvloeren/rneUbelm.

Verder kent Oldeberkoop nog de volgende bedrijven zoals die vermeld stean op lijst van de Kamer van Koophandel
op 1 jan. 2005. Het acres is die van de eigenaar.
Bekhof 4
Rein Bouwer
Bekhof 7
Gebr. Van Muijen Holding B.V.
Bekhof 7
St. v. Aand. Gebr. v.Muijen Hold. By.
Bekhof 7
P.J.W. van Muijen Holding B.V.
Postbus 150
Bloemenstede Vermogensbeheer
Bovenweg 70
Aafjes Bezorgdienst
De Weeme 14
H.G. Kamperveen t Koepelbos
Dc Weeme 1
P. Talma
De Weeme 1
BIM Tankstation Oldeberkoop
De Weeme 9
Klarenbeek V.O.F.
De Weeme 12
Coulant Touring
De Weeme 11
Kuijper Management & Communicatie
Dells 25
J. de Vries Ambulante handel
Montag ebedr.Klussen bed r Bouwservice B. Jonker Delle 42
Garrit Bouwhuisstraat 15
Proanco
Garrit Bouwhuisstraat 8
Arends Gastronomie
Geert Lammertslaan 1
Dewi Info Systems
Grietmansstraat 17
R Smedes B.V.
Grietmansstraat 115
K. Veenhouwer B.V.
Heerenveenseweg 14
Siersmederij Oldeberkoop V.05.
Heerenveenseweg 3
Bouwbedrijf F. Dijkstra
Heerenveenseweg 3
Handelsonderneming Martin Robben
Het Hooge 17
Mathijs Management en Beheer B.V.
Meester Bezemalaan 3
D.G. Kruisheerjr Holding B.V.
Molenbosch 25
Cooperatieve Vereniging Het Molenbosch U.A.
Molenbosch 25
Mace Computer Systems B.V.
Molenhoek 4
Aannemersbedrijf Houwer Jansen B.V.
Molenhoek 11 E
Im- en Exporthandel-de Bourgondische Lelie

R. Bouwer
P.J.W. van Muijen
P.J.W. van Muijen
P.J.W. van Muijen
R.P Putter-Engel
A. Stroetinga-van Slooten
H.G. Kamperveen
P. Talma
C. Post
G.J. Kiarenbeek
P. Oostarveld
F.O. Kuijper-Van derWerif
J. de Vries
B. Jonker
M.A.A. Derks-Holtsiag
H. Arends
J. de With
R. Smedes
K. Breider-Veenhouwer
J. de Jong
F. Dijkstra
M.G. Robben
J.F.M. Thijssen
D.G. Kruisheer
R.F. Schoutsen
M.C. Spies
A.F. Jansen
W. Stienstra-Lap

L.J. de Jong
Lunia Hotel Restaurant Café
Bouwbedrijf Hartman B.V.
J.A. Brandsma Oldeberkoop B.V.
Rijwielhancjel De Step
Faber
De Krater
Hawar
Van Wijngaarden Elektro-Groothandel
De Jong Pallets B.V.
Boon Feesttentenverhuur
Boomverzorgrng en Loonwerkbedrijf Boek
K. Akkerman-E its
Het Bercoper Schaartje
Handelsmaatschappij De Jong Pallets B.V.
B.M. Boon
Bakker Administratie & Controlling Service
Brandsma Assuradeuren Oldeberkoop B.V
Assurantie-Advieskantoor Brandsma B.V.
Ambachtelijke Kopergieterjj Korthuis
Bloembinderij Eva
Airco Service Boon
Eetcafé 'De Steige'
VOF Golfsocjetejt
Hesselmann Technische dienst
Kawéwé
Meubelmakerij De Zwaan B.V.
Twint Beheer B.V.
CT haka Management & Consultancy
Schildersbedrijf 'TERRA VEBO'
iWerk
Right Hand Marketing Services
Greetje Bos
Bosma Copywriting
Dako Oldeberkoop B.V.
Snackbar 't Koepelbos
Codperatieve Voorschotbank B.A.
Beheermaatschappij Bercoop B.V.
Adviesburo 'Miekado'
VIVACIA B.V.
Bank Bercoop
Holding Bercoop groep N.V.
Bercoop Assurantieri B.V.
De Woudenhof Beheer B.V.
Stellingenland Vastgoed B.V.
Vredewoud Management & Investments BV,
Sprangers-Peacock B.V.
Fa. A. de Jong & Zn.
Garagebedrijf Kromkamp V.O.F.
Veldstra Vorkheftrucks
Slagerij Brandsma V.O.F.
Arch itectenbureau Akkerman B.V.
De Ruif
A. Drent
Kijkkarst

Molenhoek 9
Molenhoek 2
Noordwolderweg 4
Oosterwoldseweg 31
Oosterwoldseweg 11
Oosterwoldseweg 5
Oosterwoldseweg 14
Oosterwoldseweg 33
Oosterwoldseweg 21
Oosterwoldseweg 74
Oosterwoldseweg 54
Oosterwoldseweg 9
Oosterwoldseweg 47
Oosterwoldseweg 1
Oosterwoldseweg 741
Oosterwoldseweg 39
Oosterwoldseweg 56
Oosterwoldseweg 31
Postbus 5
Oosterwoldseweg 86
Oosterwoldseweg 57
Oosterwoldseweg 39
Oosterwoldseweg 18
Oosterwoldseweg 80
Oosterwoldseweg 78
Oosterwoldseweg 78
Oosterwoldseweg 10
Oosterwoldseweg 10
Schuinpad 38
Schuinpad 4
Schuinpad 38
Singel 16
Singel 8
Singel 8
Stellingenweg 31
Geert Lammertslaan 52
Willinge Prinsstraat 20
Postbus 1
Willinge Prinsstraat 8
Willinge Prinsstraat 4
Postbus 1
Postbus 1
Postbus 1
Postbus 1
Willinge Prinsstraat 20
Willinge Prinsstraat 4
Willinge Prinsstraat 12
Wolvegasterweg 1
Wolvegasterweg 4
Wolvegasterweg 9
Wolvegasterweg 11
Wolvegasterweg 18
Wolvegasterweg 53
Wolvegasterweg 63
Wolvegasterweg 16

L.J. de Jong
K. Linse
W. Hartman
J.A. Brandsma
H. Kromkamp-Jonker
K. Faber
A.S.J. Tetteroo
H. Harms
A.J.H. Wijngaarden
A. de Jong
G. Boon
G.W. Boek
K. Akkerman-Eits
J. Koopstra
A. de Jong
B.M. Boon
H. Bakker
G.M. Brandsma
A.H. Korthuis
E.M. Korvemaker-Huisman
J. Boon
F. Rooks-Meestringa
P.J. in 't Veld
L.F. Hesselmann
T. Delfos
C. Langevoort
R. Twint
D.J. Zuiderveld
J.G. de Boer
A.J. Wolawinkel
G. Bos-Bosma
H.D. Bosma-Fenijn
D. Koning
H. Bosma
S. Stienstra
J. Jongebloed
S. Mulder
P.L. Bass-Post
J. Jongebloed
J. Jongebloed
K. Waterlander

F.A. Bass
R.L.H. Sprangers
J. de Jong
W. Kromkamp
J. Veldstra
M.A. Boersma
H. Akkerman
E. Piersma
A.H. Drent
K.A. Berkenbosch

J.H.V. Beheer B.V.
AMAZING Unigrace
Van Es Beheer B.V.
Beus Beheer B.V.
Autobedrijf Kromkamp
Ludeco
Rupro Engineering
Bamboekwekerij Boryana
De Roestige Spijker
Loon & Agrarisch Dienstverl.bedr. J. Dijkstra

Wolvegasterweg 77
Wolvegasterweg 75
Wolvegasterweg 43
Wolvegasterweg 43
Wolvegasterweg 4
Wolvegasterweg 15
Wolvegasterweg 22
Wolvegasterweg 58
Wolvegasterweg 79
Wolvegasterweg 46

Verkiaring straatnamen
De betekenis van de namen van de straten zoals
vermeld op een website van de gemeente:
Oldeberkoop: Vroeger heette het Brokope. In 1228
wordt het dorp al vermeld. In dat jaar komen de Friese
strijders samen om gezamenhijk Drenthe binnen te
trekken.
Auke Faberlaan Doze persoon was een bekend
politieman, die tijdens de Tweeds Wereldoorlog
woonachtig en werkzaam was in Oldeberkoop. Hij
speelde destijds een rol in het verzet. Hij is toen
gearresteerd en later om het leven gekomen in het
kamp Neuengamme. Gemeinde Wöbbelin in de
Landkries Ludwigslust.
Bekhof Genoemd naar de Bekhofschans. Dat was een
verdedigings-burcht.
Bovenweg Is een oude binnenweg en loopt midden
over de zandrug. Schijnt een oude Romeinse heirweg te
zijn geweest (zie ook Nijeberkoop).
Do Weeme Oude familienaam. Er bestond 00k SCfl
gelijknamige boorderij.
Deddingabuurt Oude streeknaam.
Dello De Delle is een riviertje. Het idee van vernoeming
is aarigedragen door VVV Oldeberkoop in 1952.
Delleburen Komt van Delboer. De personen ondertekenden zelf met Delboer. Hieruit kan men opmaken, dat
men in 't Stellingwerf de naam buren in plaatsnamen
moot beachouwen als in verfriesing van de oorspronkeIijke Stellingwerfse vorm buer uitgesproken ala boor.
Vergelijk "Munnikeburen" dat in de 15e eeuw word
geschreven als "Monckebuer.
Fabriekslaari Laan stond al bekend als Fabriekslaan.
Garrit Bouwhuisstraat De heer G. Bouwhuis heeft
veel gedaan voor net verenigingsleven in Oldeberkoop.
Geert Lammertslaan De naam komt van Geert
Lammerts Brouwer. gemeen-tesecretaris van
Ooststellingwerf van ± 1816 tot 5-1-1858 of van de
schoolmeester Geert Lammed, 1804-1854.
Grietmansstraat Grietman was een vroegere
bestuurder. Nu vergelijkbaar met burgemeester. Het
bestuur van de Stellingwerven-Oosteinde zetelde
officieel van 1834 tot 1855 in Oldeberkoop.
Heerenveenseweg De weg naar Heerenveen.
Lyclamaweg (Staat overigens niet op de website. De

J.H. Veenhouwer
E.W. Steehouwer-Van der Linden
J.A. Beussen-van Es
R.T. Beussen
W. Kromkamp
G.R. Luten-van Dalen
R. de Jong
P.C.A. Ball
G. Kramer
J. Dijkstra

omschrijving is dus van mijzelf.) De naam Lyclama is
ontleend san een oude stins de Lycklama Stins (met
een k). Doze stond volgens sommige bronnen aan de
zuidoostkant van het dorp.
Meester Bezemalaan Meester Bezema is hoofd van de
school geweest en was de eerste directeur van de Landbouwschool, Medeoprichter van de Room boterfabriek.
Meulereed Zandpad naar de molen, die daar heeft
gestaan.
Molenbosch Het bos word in opdracht van de heer
Willinge Prins geplant. die de molen daar niet wilds
hebben. Hij wilde zo de wind uit de wieken halen.
Molenhoek Eerste molen gestaan 1398. Heette vroeger
Bruggelaan.
Molenlaantje Tar herinnering aan de molen die daar
heeft gestaan. Het ides van de naam kwam van WV
Oldeberkoop 1952.
Noordwolderweg De weg van/naar Noordwolde.
Oosterwoldseweg Dc oude verbinding naar Costerwolde.
Pastoorslaantje Vroeger lisp dit laantje van de Weeme
(de kerke boerderij), naar do kerk.
Schuinpad Van ouds SI ZO genoemd.
Singe] Laan met bomen op voorstel van VVV Oldeberkoop
1952.
Stellingenweg Komt van Stelling = rechtspreker.
Willinge Prinsstraat Komt van do familienaam Willinge
Prins. Grootgrondbezitter.
Wolvegasterweg De weg naar Wolvega.

Aantal inwoners
In 1955 had Oldeberkoop 1266 inwoners. In 1980
waren dater 1452 (een groei van 35 toy. het jaar
daarvoor), on op 1 januari 2005 telde het dorp 1560
inwoners. De conclusie most dan ook zijn, dat ondanks
de nieuwbouw, de bevolkingsgroei de Iaatste 25jaar
beduidend minder hard is gegaan. Nu uit een recent
onderzoek ook nog is komen vast to staan dat Friesland
beduidend minder woningen nodig heeft dan
aanvankelijkwerd gedacht, is het zeer de vraag ofwij
de komende vijftig jaar weer met 300 inwoners groeien.
De toekomst zal het leren. Overigens had Oldeberkoop
in 1809 nog maar 371 inwoners en woonden er in de
beide Stellingwerven 8065 mensen. Nu zijn dat er meer
dan 51.000.
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