BESTI JONGEN EN MAEGIES!
Mit eer peer weken is et zommervekaansie. Op et mement dat wi'j dit kraantien maeken is
et ommeraek mooi weer en hatstikke waarm. Aenlik zoj' et liefste de tente sluten en et waeter
indukeit, mar ja... Dat kan niet altied zomar, dus gaon we gewoon over waeter schrieven. Et
waeter an de Lende bi'jglieks. Vroeger gongen de meensken mit waarm zommerweer wel te
zwemiren of te potienbaaien in de Lende. Bi'j Ni'jhooltpae hadden ze alderdeegst een zwembad maekt in et waeter van de Lende, mit badhokkies en al.
Op de volgende bladzieden kun jim wat over de geschiedenis van de Lende lezen. Op disse
bladziee zien jim een foto van et broggien over de Lende bi'j Berkoop. Bi'j de Bekhofschaans,
om percies te wezen. En over die Bekhofschaans kun jim in disse Uut de buse ok ien en ander
lezen. D foto is zoe'n honderd jaor leden maekt, doe schoelekiender op bezuuk bi'j de Bekhofschans weren. Let veural even op de dikke, grote ekkelboom, daor lees ie veerderop meer
over!
Twie on lerwarpen dus
:in disse Jut de buse.
.
.
Bi'j beido onderwarpen
hebben i ve een puzel
.-..
bedocht: een kruuswoordp.zeleneen
-deurstreeppuzeL
Kommer jim d'r op
schoele r iet an toe,
dan kun im die
thuus mc oi maeken,
op bi'jveurbield
-een reger achtige
dagofzo..

Wi'j weerLsken jim allegere e

De Le: ide bi' j Kontermaansbrogge bi' j De Hoeve. Jim kieken Kier in westelike richting, dus in
de ridl sting van Steggerde. In de veerte kuj' et mooie netuurgebied van de Lendevallei zien.

In VroE ger en now gaot et dit keer over de revier de Lende. De meersten van jim hebben daor vast
wel es Tan heurd. Misschien bin d'r onder jim alderdeegst goenend die wel es mit een kano of een
boot op de Lende veerd hebben!
De Ler de begint in Tronde (vlakbi'j Else) en hoolt op in et plak De Kuunder (Kuinre). Vroeger
kwam cLe revier daor uut in de Zuderzee, mar dat is al evenpies leden. De Lende zels is al slim oold.
Warschienlik is hi'j ontstaon' in de eerste iestied. Die iestied was van 200.000 - 100.000 jaor veur
Christus. Om de revier henne ontston deur de jaoren een groot moeraslaandschop.
Doe de ;erste meensken bier kwammen to wonen, warschienlik zo rond et begin van de middelieuwen, ve: aanderde et laandschop. In et oostelike diel van Stellingwarf ontstonnen mit naeme es-achtige donen. Bi'j zokke dorpen liggen rondom bouwlanen die essen nuumd wodden. Veurbeelden
van zokI:e dorpen en buurtschoppen bin Oosterwoolde, Makkinge, Tronde, Berkoop, Zaandhuzen,
Riesberk:aampen en Boekelte. Op ere plakken ontstonnen dorpen an deurgaonde wegen. Dat bin de
zonuumde weg- of streekdorpen. Veurbeelden daorvan bin bi'jglieks Else, Steggerde, Blesdieke,
Hooltpae en Scharpenzeel.
Van et o irspronkelike moerasgebied is haost niks meer over. Deur et ofgreven van et hoogvene
kwammc n d'r eerst heidevelden veur in de plak. Laeter wodden de heide anmaekt en kreej' een protte grosladnd. Vandaege-de-dag is dat nog zo. Alliend in de Lendevallei bi' j Steggerde kuj' nog een
betien zif--:n hoe as et bier vroeger west het.
De Lende zag d'r veur 1920 hiel eers uut as now. Veur 1920 was et nog een revier vol mit kronkels
en bochtc n (meanders). In die tieden wodde d'r een protte gebruuk maekt van de Lende. D'r wodde
mit boter van alles over vervoerd. Jim moe'n dan daenken an turf, mest, huj en gao mar deur.
Deurdat c.'r zovule bochten in et reviertien zatten, duurde et vervoer slim lange. Daorom wodde d'r
besleuten dat de Lende mar rechttrokken wodden mos.
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EN VR OE GER

Op disse foto zien jim de Lende A. De foto is in 1925 maekt tussen Berkoop en Ni'jberkoop.
Jim zien wel dat d'r een hiele p!oeg mannen mit een schoppe drok an et greven binnen. De
Lende wodt rechttrokken en mitien een stok brieder maekt.

In juni 1922 gong de eerste schoppe de
grond in. Ja, jim lezen et goed! De Lende
wodde rechttrokken en mitien ok brieder
maekt mit de schoppe. Ic hadden doe nog
gien grote mesienen as draglines en gao
mar deur. Op de foto hierboven kuj' zien
hoe as dat gong. In 1926 was de hide
kius aaehter de rogge, en van die tied of
ligt de Lende d'r zo bi'j as op dit
mement.
Tegenwoordig vienen een hieleboel
meensken et jammer dat de oolde Lende
praktisch verdwenen is. Alliend bi'j
Steggerde liggen d'r nog een peer van die
hiele oolde kronkels. Sund een peer jaor
kuj' bi'j de Bekhoftulle in Berkoop ok
nog weer zoe'n oold stok Lende zien. De
oolde bocht was verdwenen, mar is weer
opni'j uutgreven. Mooi, of niet dan?

Julie hebben vast allemaal wel eens
gehoord van de Bekhofschans bU
Oldeberkoop. En waarschijnlijk zijn jullie
allemaal ook wel eens langs die
Bekhofschans gekomen. Vlakbij het riviertje
de Lende, aan do weg Bekhof van
Oldeberkoop naar Bull, kunje do
Bekhofschans vinden. Tot voor kort was hot,
om te zien, niet meer dan een dikke bult
grond met daar bovenop bosjes en een hele
oude eikenboom die er slecht aan toe is.
Onlangs is do schans en hot gebied er
omhoen helemaal opgeknapt. Tja, en dat Is
dan do Bekhofschans.
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DE BEKHOFSCHANS
De Bekhofschans bij Oldeberkoop is één van de schansen die vroeger in ons gebied
te vinden waren. Van verreweg de meeste is niets meer terug te vinden. De schans
bij Oldeberkoop werd begin dit jaar helemaal opgeknapt en kan door iedereen
worden bezichtigd. Bij de schans staat een bord met informatie.
Een schans werd vroeger in tijden van oorlog of bedreiging gebruikt om het gebied te
verdedigen. In de Steltingwerven had je bij Oldeberkoop nog een schans, dat was de
Tolbrugschans. Maar ook bij o.a. Slijkenburg, Blesdijke, Makkinga en Waskemeer
kon je schansen vinden.
Een schans is een opgeworpen hoogte met daar omheen vaak grachten. Sommige
schansen waren niet erg groot, andere juist wet.
Om het gebied te beschermen werden er in de rivieren oak vaak dammen
aangelegd, zodat het water het gebied overstroomde. De vijand kon dan veel
moeilijker het gebied intrekken. De schansen en de overstroomde gebieden werd de
Lende-Kuunderlinie genoemd.

Een soort platte grand van de Bekhofschans, zoals die er ooit moet hebben uitgezien.
De schans was yr/f klein, ongeveer 22,5 bij 22,5 meter. Rechts van de schans zieje
de weg, aan de bovenkant de brug over de Lende.

Do naam Bekhofschans
Over de naam Bekhofschans doen verschillende verhalen de ronde. Zo zou er vlakbij
de schans een boerderij hebben gestaan die de Beekhof heette. De schans zou naar
die boerderij genoernd zijn.
Er is flog een verhaal, en dat verhaal is eigenlijk veel leuker! Het verhaal is in het
Stellingwerfs, maar of het allemaal wet waar is...

Bekhof
Etjaor 1672 was een rampjaor. Want in datjaor trokken soldaoten uut Munster en
Keulen et noorden van oons band binnen.
Doe ze deur Overiessel en Drenthe henne weren, kwammen ze your de Lende. Ok
bi] Berkoop. Mar daor weren ze d'r klaor veur, daor was now een schaans. En die
schaans was bezet mit soldaoten.
Laot ze mar kommen, hebben de Stellingwatvers doe grif docht, want ze redden et
nooit. Oonze Berkoper schaans, daor kommen ze noolt bi'] Ian ges.
In augustus 1673, om percies te wezen op 'e middag van de 24e augustus 1673,
rokten de Duutse soldaoten op in de richting van de Berkoper schaans.
Boven op de schaanswal ston een schlldwaacht en die kon naor et zuden toe et hiele
heer en veer overkieken. Do man ston lekker wat in et naozoemerzunnegien mit de
rogge tegen lone van do ekkelbomen, die op do schaanswal gruuiden. Ogen eupen,
geweer bi] de voete, pupa op 'a lippe. Hil maekte him hieiemaole niet neer, want hi]
zag in de veerste veerte nog niks dat op een vi]aand leek.

De oucle eik ongeveer 15jaargeleden.

Van de oude eik is ondertussen niet veel meer over

Mar die was d'r we!. En a/ dichte bif Ok. Want de legeranvoerder van de Duutsers
hadde een peer verkenners veuruut stuurd, om to kieken hoe as 't spul d'r bi] ston an
de Lende. De verkenners weren plat op 'e boek aachter heidehoogten en
bente pollen Ian gas scharreld tot al stief an do Lende toe. En daor laggen ze now te
boron aachter een dichte gaegelpolle.

Ze zaggen do schildwaacht op 'e schaanswal dudelik staon en an zien meniere van
doen zaggen ze ok we!, dat de man heur nog niet in de smiezen hadde.
Doe scheuf lone van die verkenners zien musket - zo nuumden ze doe een geweer een aentien veuruut, en legde de loop op een baistien, bli wieze van steun. Hij mikte
lange en sekuur op 'e schildwaacht. Die ston daor tegen de ekkelboom en zag nog
mar alt/ed glen onraod.
Mar doe inienen schrok hii him et mikmak!
Wat was d'r gebeurd?
De verkenner an do ere kaant van do Lende hadde de schildwaacht mool percios op
'e korrel kregen, recht veur de kop. Doe hadde hij de haene overhaeld, mar mit dat
h/i dat dee was de loop van de balstien ofgleden. Daordeur had et geweer eon
hottien kregen en et schot was mis.
Nowja, mis is aenlik niet hielemaol et goeie woord, want do koe gel die over do
Lende gioselde raekte wel niet de schildwaacht, mar wel do pupe, die hii op 'e !ippe
hadde. Dat was eon ka/ken pupe, dat dat ding knetterde in wel duzend
gruzelementen. Glen wonder dat die schildwaacht him et aepezoer schrok. Hij !eut
him drekt plat op It lief aachter do ekkelboom valen en hi] vuu!de es an zien gezichte
as a/los d'r nog an zat.
Gelokkig was de boel nog h/el, a!liend do neuze was wat schenneleseerd. Mar dat
was de muuite niet aj' rekenen hoe et ankommen kund hadde.
'He...,' zee do schildwaacht in himzeis, 'hO, hO, dat was krek b/i de bek of!' En h/i
zochtte van oplochting. Now, ge!iek hadde hi], dat was zeker krek b/i de bek of west.
Laeter, doe do oorlog a/ oflopen was, doe zwotste die schildwaacht zeuven zak vol
tegen iederieno d'r 't mar heuren wol over zien oorlogsaeventuur, wat h/i op 'e
snaoren of over!eefd hadde. En hieltied had h/i et dan mar weer over 'krek b/i de bek
of. En do meensken, die naor Zion verhael luusterden, die vertelden et weer wieder
en hieltied mar weer kwam dat 'b/i do bek of op 'e bodden.
In et /aeste kende zowat lederiene dat verhael van 'b/i do bek of. En as ze et over et
p/ak hadden waor him dat ofspeu!d hadde, dan wodde d'r a/!iend mar zogd: daor b/i
die bek of, ie weton ja we!.
En zo is dat 'bek of' middertied an dat p!ak hangen bleven. In et veivolg hiette et h/er
bij de Lende gewoon 'bek of'. Laeter is d'r een h-glen tussen kommen, mar all/end
mar omdat et woord him dan wat makkellker zeggon lout, uut gemakzucht zoj' dus
wel zeggen kunnen. Zo wodde et dus Bekhof en de schaans kreeg do naeme
Bekhofschaans. En doe d'r daor laetor eon batte over de Lende kwam, eon tub, doe
wodde dat de Bekhofti!le. En now is d'r al een weg, die Bekhofweg h/et!
Do ekkelboom, waor die schildwaacht tegenan ston op 'e middag van de 24e
augustus 1673, die staot d'r nog alt/ed. Op een stokkien van de oolde schaanswal,
dot d'r Ok nag overbleven is. Die ekkelboom het now nao a/ die jaoren al een hiele
dikke stamme kregen.
Do boom wodt de laeste jaoren wel hadde minder, mar nog elke me/tied spruut h/i
uut, en e!ke me/tied kommen d'r nog b!aeden an. En zo staot d'r, as et spring!evende
bow/es van dit waore verhao!, nog a/tied de ekkelboom op 'e oolde Wal van do
schoans van Bek(h)of!
(Een bewerking van hat verhaal 'Bekhof uit de bundel We hunnig hebben wil. ..' van J. W NUholt,
uitgegeven door de Stichfing Ste//in gwarv'er Schrieversronte in 1986)

1.1

Jr. de puzel moe'n allegere woorden invuld wodden die mit waeter te maeken hebben. Die woorden
zi n jim hieronder in alfabetische volgodder staon. Om jim een betien op weg te helpen, hebben we
tvie letters in de puzel invuld. De rest meugenjim doen! Asjim al die woorden invuld hebben, zien
ji:n in de hokkies daor een nummer in staot, flog een woord dat mit waeter te maeken het. Welk
woord is dat? De woorden die invuld wodden moeten, bin:

bsmeer
boten
b: ogge
ft as

drinken
enten
ies
kenaal
Kuunder

Lende
nat
parreplu
regendruppen
revier

rieden
rocier
sloot
vis
waeter

wak
Wal

wolken
zee
zwem men

E woord dat we zuken, is:
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BEKHOFSCHANSDOORSTREEPPUZZEL
In d€ puzel zijn woorden verstopt die ook in het verhaal over de naam van de Bekhofschans
voorkomen. Alle woorden zie je onder de puzzel, in alfabetische volgorde, staan.
Als jE alle woorden weggestreept hebt, blijven er zeven letters over. Die zeven letters vormen
chter elkaar, van linksboven naar rechtsonder, nog een woord. Welk woord is dat?

aepezoer
baistien
batte
bentepolle
boek
doe
ekkelboom
gacgelpolle

geweer
grif
haene
heer
iederiene
kalken pupe
krck
lippe
'.

meitied
mis
neer
neuze
of
ovcricssel
ramp jaor
rogge

schaariswal
schildwaacht
sekuur
smiezen
soldaoten
stamme
ste111ng-\ar\ers
ecrte

Het gezochte woord is....................................................................

verhael
verkenner
vijaand
voete
weg
zuden

