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Veurwoord 

De bundel verhaelen die hier veurjow ligt, bestaot aenlik uut drie 
patten. Et eerste pat bin zes verhaelen uut mien jongesjaoren, en 
daor komt mien verbunnenhied mit de netuur in tot utering. Et 
twiede en grootste pat gaot over mien belevenissen in de Twiede 
Wereldoorlog. Om veur de waorhied in staon te kunnen he'k mi'j 
beparkt tot wa'k zels van vlakbi'j mitmaekt hebbe, en hoe ik die 
tieden beleefde. Dat is de reden waorom a'k gien verhaelen uut de 
twiede of dadde haand bruukt heb. Et is mien bescheiden bi'jdrege 
an de geschiedschrieving over de Twiede Wereldoorlog in 
Stellingwarf, mar ik hebbe in 't eerst nooit van doel west om die 
geschiedschrieving uut mi'jzels te beginnen en veerder op te zetten. 
Waj' d'r hier over lezen, is nao andringen van eren dae!eschreven. 
Die vuuftien heufdstokken over de oor!og kregen de titel ,,Bange 
tieden" mit, en bin een kleine greep uut een protte verdriet en 
benauwdens. Et dadde en laeste pat besaot uut acht heufdstokken 
over mien geboortedorp Berkoop, et dorp dat in mien ]even een slim 
belangriek p!ak inneumen het, en daoromme hier nogal wat 
ommedaenken krigt. 

Et Vene. feberwaori 1982. 

L. J. de Boer 
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Visken in troebel waeter 

Et zal zo om 1920 henne west hebben... De Lende leup nog zien 
oolde kronkelpattien en ston zoemers, op 'e kolken nao, dreuge. De 
meerste kolken zatten tussen Bekhofti!le en de Singeibrogge en de 
diepsten hadden een eigen naeme. Dat weren de Kattekop, de 
Sparreboskolk en Hofs-kolkien. Die kolken weren d'r kommen 
deur et uutschoeren van de bochten, waordeur die an de buterkaant 
uutdiept weren. As dan bi'j et zoemer et waeter in de Lende lege 
wodde trok alle vis naor die kolken, waor altied wel waeter in staon 
bleef. Dat weren dan zuver visvievers, want ze zatten hatstikke vol. 
Meerst snoek en blei en ok wel meunen en stiekelbaors. 

Op een dag weren wi'j an 't hujjen over de batte die recht aachter 
de Febriekslaene uut over de Lende lag. Daor an de ere kaante van 
de Lende, in Zaandhuzen dus, huurde oonze heit een stok hujlaand. 
Et was aorig waarm en ik mos veur de peerden even waeter haelen 
uut Hofs-kolkien. Doe 'k de emmer d'r in duupte verscheut d'r 
inienend een knaop van een snoek in de kolk. Dat zee 'k ere daegs 
tegen Woolter Brouwer, iene van mien schoelekammeraoden. Zien 
heit was kastelein en die was ok nettevisker. ,,Verdorie," zee 
Woolter drekt, ,,die kuwwe we! kriegenjong. Dan nemen we ien van 
oonze netten mit en die zetten we in de kolk uut!"  

Now, dat mos altied wezen vanzels. Dat Woolter hae!de stiekem 
een net van de harbargezoolder en wi'j daor op een zundagmorgen 
mit naor de Lende. Doe we bi'j de kolk kwammen vul et oons op, 
dat d'r an de kaant van 't waeter in 't zaand a!lemaole blote-voete-
sporen stonnen. En 't waeter was ok wat vremd groezelig. Mar wi'j 
s!egen daor veerder gien acht op en gongen drekt an et wark. As een 
goeze de kieren van 't lief, et net d'r in en doe de kolk in en an 't 
jaegen. Kletsen en ploonzen om die snoek in 't net te kriegen. Mar 
de vangst vul vies of. De muuite niet... twie schieterige b!eigies en 
een stiekelbaorsien ... ! Hoe kôn dat now! 

Maendagsmorgens kwam de aep uut de mouwe. Doe verte!de 
Bauke Cuperus, die 27 jaor laank bi'j oons in de hujjinge was, dat 
zien jongen zaoterdagmiddag een schepelskOrf vol vis uut Hofs-
kolkien modderd hadden... Dejongen uut et husien in de Lendebos 
weren oons dus veur west! Wi'j weren ok wel een betien stom west, 
want mit die voetsporen en et groeze!ige waeter hadden we aenlik 
wel begriepen kund dat hier al wat gebeurd was. Marja... Onder de 



bedrieven zatten wi'j daor zundagsmorgens mit een kletsnat 
net bi'j de Lende. Dat kon zo niet mit naor huus, want Woolter kon 
et niet flat en wel zomar weer op 'e zoolder in 't zwing hangen. 
Daoromme zollen we eerst et net mar even dreugen laoten tussen een 
peer sparrebomen in Hofs-bossien. Intied trokken wi'j even de 
Sparrebos en de Braandbos in om daor wat omme te snuuien. Daor 
was altied wel wat te beleven. Eerst vleug oons een fezaant viak 
veur de kiompen op, onder een brummelpolle weg waor oons 
allebeide de schrik van in de bienen sleug, en doe zaggen we een 
iekhoornnust zitten in iene van de sparrebomen. Et zat niet slimme 
hoge, dat ikke d'r bi'j. 1k hoefde mar een peer slaegen te klimmen en 
doe kon 'k takkelopen. 1k was viak bi'j 't nust en ik zol d'r krek de 
haand in stikken, doe d'r inienend een koppeltien jonkies uut 
roetste. 1k kreeg weer de schrik op 't lief mar ik dee toch nog een 
greep om iene van dejonge iekhoorns te pakken te kriegen. Dat was 
mis vanzels, ze weren mi'j vuus te rap of. Mar de tied dri'jde deur, 
dat we mossen weer op huus an, eers kwammen we niet meer veur et 
eten thuus. Dat wi'j weeromme om et net op te haelen, dat now al 
lange wel dreuge wezen zol. Mar doe we op et plak kwammen waor 
as we et net tussen de bomen ophongen hadden was d'r nooit gien 
net meer te zien...! Foetsie! Dat was niet best! We wussen beslist 
niet hoe we d'r mit an mossen. Dat we zetten op 't laeste mar op 
huus an zónder net. Woolter zol d'r thuus eerst mar niks van zeggen. 
Zien heit zol bi'jkotten toch wel niet henne gaon te nettevisken en 
dan mossen we laeter mar es zien... 

Now wol et geval, dat pelisie Russchen, as hi'j aovens zien rontien 
deur et dorp daon hadde, vaeke nog even een ofzakkertien nam in 
de harbarge veurdat hi'j op bedde gong. Dat hadde mitien et 
veurdiel dat hi'j daor nog wel es dit of dat op dee, want een 
dorpskastelein was vaeks goed op 'e heugte mit alles wat d'r 
gebeurde! Een dag of wat nao oons visaeventuur kwam Russchen 
aovens bi'j Woolter zien heit de harbarge in. Onder zien 
branewientien mit suker vertelde de pelisie, dat Seinstra, de 
boswaachter, him zundagmiddag een visnet brocht hadde, dat hi'j 
bi'j de Lende vunnen hadde. Et hong an een peer sparrebomen, 
hadde hi'j zegd. ,,Krek goed," vun de kastelein, ,,dan bin die smerige 
visstreupers temeensen heur net kwiet." Hi'j was zels ok nettevisker, 
mar hi'j mos d'r veur betaelen, zee hi'j, daoromme vun hi'j et mar 
goed dat ze now iene die dat niet dee, es goed bi'j de pote hadden! 

Ere middags an de eterstaofel vertelde de kastelein et netteverhael 
in huus. Woolter schrok him dood, mar hi'j zee niks. Hi'j hu! him 
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mar wat onneuzel... Zo, now wussen we in ieder geval waor as et net 
belaand was: in et schuurtien aachter 't huus van pelisie Russchen! 
Mar om et weer op et plak te kriegen waor as 't heurde, dat was een 
twiede zaeke. Toch weren we 't d'r over iens dawwe et perberen 
mossen. Mar hoe?! Dat mos eerst even goed deurdocht wodden! En 
we kwammen d'r uut: ankem zaoterdagaovend as wi'j van de 
zangrippetisie in de schoele kwammen, zollen we et net bi'j de pelisie 
uut et schuurtien perberen te haelen ... ! Zaoterdagaovens doe et 
zingen oflopen was, gong Woolter as de weerlocht aachteromme 
naor huus om te kieken of de pelisie bi'j heur thuus in de harbarge 
zat. En ja heur, Russchen zat aachter zien praotslokkien. Dat wi'j 
d'r op uut, naor et hol van de lieuw! 

Omdat we naor 't zingen west weren hadden we de schoenen an en 
dat was mar gelokkig want op 'e kiompen maek ie vanzels yule meer 
lewaai. We sloepten deur et gros bi'j et huus langes en kwammen zo 
veur de deure die op 'e zied in 't schuurtien zat. Die was los. Dat was 
ok wel te begriepen, die zol pas op 'e knippe kommen as Russchen 
thuus kwam en zien fiets in 't schuurtien zet hadde. Hiel veurzichtig 
tilde ik de klinke op en doe konnen we zo et schuurtien instappen. 
Woolter streek een lucefes op en ja... daor hong et net over een 
schuttien. Inwendig knepen we 'm as een oolde dief, mar doe we ien 
keer mit et net weer buterdeure weren hadden we ok stille wille! 
Mar we weren niet eerder gerust as doe et net weer veilig en wel 
tussen de eren op 'e harbargezoolder hong. We weren zo wies as een 
petries dawwe et nettevraogstok zo haandig oplost hadden...! 

Doe de pelisie ere weeks es weer in de harbarge kwam om zien 
aovendslokkien, vreug Klaos Brouwer zo in de loop van 't gesprek 
as Russchen al wat opscheuten was mit die zaeke van de 
visstreupers. Die wodde rood om de kop doe hi'j vertellen mos, dat 
et net spoorloos bi'j him uut et schuurtien verdwenen was. ,,Et was 
me al kree'k een slag veur de kop, doe 'k zag dat et net vot was," zee 
hi'j. De kastelein mos even gniezen omdat dit nota bene de pelisie 
zèls overkommen was. Mar ze weren et d'r wel over iens, dat de 
visstreuper en de nettesteler ien en dezelde persoon wezen mossen. 
En de pelisie zweerde bi'j dit en bi'j dat dat hi'j die knaop now zeker 
te pakken kriegen zol en dan zol hi'j d'r van lussen... niet zunig! 
,,Now, dan trakteer ik now alvast op 'e goeie ofloop," zee de 
kastelein, en doe nammen ze allebeide nog mar ientien ,,veur 't 
ofwennen !" 

Dc ofloop was goed. Veur oons temeensen, want et geval is nooit 
uutkommen. Doe de kastelein in de naozoemer es weer henne te 
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nettevisken gong hadde hi'j hielendal niet in de gaten, dat hi'j aenlik 
zien eigen net en zien eigen zeune bed ronken hadde. En de pelisie dee 
Iaeter et schuurtien ok op slot veurdat hi'j zien rontien deur et dorp 
begon... Et visaeventuur hadde oons dan wel gien grote vangst 
opleverd, mar we hebben d'r aachterof toch we] een al!emachtigen 
protte wil!e omme had! 
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Muddejaegen 

Zo gauw as in de winter de eerste sni'j naor beneden dwarreld 
was, kwam d'r onrust onder de muddejaegers. Want die eerste sni'j 
was goeie spoorsni'j. Veural as die sni'j in de naonaacht valen was, 
koj' een mudde die de hide naacht om voer ommestruund hadde 
hielendal sporen an zien ho! toe. Zoe'n muddehol koj' overal 
verwaachten, vaeke onder een huj- of strobulte, onder een 
takkebulte of een stobbebulte of in een knienekelder. Soms ok wel 
in een boereschure of in een hokke bi'j een boer op't hiem. Mar lieke 
goed kon et een hollegien wezen, dat hi'j zels uutgreven hadde in een 
boswal of een slootswal; een muddegát nuumden ze et dan. 

Een muddejaeger kon meerstal niet yule beginnen as hi'j gien 
hond hadde, een speciaole muddehond. Een goeie muddehond wus 
percies hoe hi'j d'r mit an mos om een mudde te griepen. Dat dee die 
altied van aachteren, want een mudde is gien besien dat him zomar 
overgeft; die vecht foeleinig weeromme! As dat es niet lokte, as de 
hond de mudde van veuren greep dan leup dat vaeke verkeerd of. 
Want dan was d'r een grote kaans dat de mudde him vaaste beet in 
de neuze van de hond en wat een mudde ien keer beet het lat hi'j 
drekt niet weer los. Dan kwam de hond meerstal reer toetaekeld uut 
de stried en dan was hi'j soms veur allied mar in elk geval veur een 
hiele tied niet meer te bruken, want dan duste hi'j gien mudde meer 
te griepen. As d'r gien spoorsni'j lag dan mos de muddejaeger beslist 
een hond hebben, want eers vun hi'j nooit een mudde. 

Muddejaegen was naachtwark, vaeke bi'j lochte maone. Dan 
mos de bond argens locht kriegen en op 'e neuze et spoor volgen tot 
an waor as de mudde zien hol hadde of waoras hi'j votkreupen was. 
En een goeie muddehond verteldeje drekt wel as de mudde ,,thuus" 
was. Die jankte en piepte en klauwde in 't gat... now en dan wus ie 
et we!! Dan haj' de mudde te plak en dan mos de schoppe d'r an te 
passe kommen... uutgreven! 

Met veer van oons of woonde Jan Koopies(Cuperus) en dat was 
een gewoepste muddejaeger, een vakman zo te zeggen. En die vreug 
mi'j op een keer a'k d'r zin an hadde om es een naacht mit him uut 
muddejaegen te gaon. Now, dat was an gien dovemaans deure zegd 
vanzels... graeg! 1k mos dan om middernaacht henne bi'j him 
wezen, een schoppe mit en a'k hadde, klompleerzens an, eers mar 
gewoon op 'e klompen. Drekt doe a'k thuus kwam gong ik naor de 

14 



dele, want daor hongen een peer klompleerzens, die ze bi'j oonze 
yolk wel bruukten bi'j et turfmaeken. Mar de iene was stokkend. Dc 
spiekerties daor et leer mit op et hoolt van de klompe vaaste tingeld 
was weren deurroest, dat d'r zat een gat in waor wel een lucefes-
deusien deur kon. Now, dan mar gewoon op mien eigen kiompen. 

Ikke d'r naachs op los. 1k hadde een dikke eigengebreide trui 
andaon en daor mien dikke duffel over henne, twie peer sokken en 
voesthaansken an en een iesmusse op. En ik hadde een peer 
spekbroggen in een oolde kraante in de buse, een flutte hiete koffie 
in een blauwe tute mit 'n touwgien over de schoolder en een schoppe 
onder de aarm. Zo kwam ik bi'j Jan Koopies. Die ston al op me te 
waachten in de li'jte van 't huus. Zien hond daanste zenewachtig 
piepend en wiemelstattend om him henne. Of die ok in de gaten 
hadde dat d'r wat gebeuren zol! Wi'j stapten de naacht in. 

Dc maone ston hoge en helder an de locht en 't was kniepende 
koold. Et vreur best en d'r lag al een dag of wat een laogien sni'j, dat 
et knarpte oons onder de klompen doe we de kaant van de Stutten 
op gongen. We zeden zowat niks en as et al mos, dan hie] zachies. 
Want mudden zee Jan Koopies weren nog lieper as meensken. As ze 
bi'j naachte meenskestemmen in 't veld heurden hadden ze drekt in 
de gaten, dat et om heur begonnen was en dan naaiden ze d'r uut! 

We weren nog mar krek an de oostkaant van de weg naor de 
Bekhoftille of de hond hadde a! locht. 1k dochte dawwe die mudde 
een peer honderd meter veerder al wel ontdekt hadden, mar dat 
kwam aorig aanders veur de heren. Dc hond ston goed opt spoor, 
dat koj' dudelik zien an zien stat: die zwiepte mit kotte slaggies 
henne-en-weer. Jan hul et hontien kot bi'j him. ,, Kaim an," en: 
,,Hier Banko, hier," zee hi'j de hieltied, wel zachies, mar toch was 
zien stemme zo deurdringend, dat de hond niet op eigen hooltien 
an 't jakkeren gong. En daor gongen we. Eerst een aende bi'j een 
boswal daele, doe d'r over henne, dwas over een briede kaampe, 
weer over een boswal en doe deur een hoeke potebos. 1k hadde de 
boverste knope van mien bonker al los daon, want we hadden de 
sokken d'r aorig in en ik kreeg et zuver waarm. ,,Hi'j het oons zeker 
verneumen en now is hi'j d'r grif uutnaaid, zol 't niet," zee 'k tegen 
Jan. ,,Moej' wel op rekenen," zee die, ,,we hebben nog wel een 
kuiertien veur de boeg." We hadden wel een kilemeter of viere lang 
et muddespoor vo!gd, deur en bi'j boswallen dae!e, over 
stiekeldraod en sloden, deur bos en dwas over een lappe heide en we 
zatten a! in Frankriek aachter Ni'jberkoop. 1k hadde al dikke et 
zwiet op 'e kop doe de hond eindelik staon b!eef. Veur een knieneho! 
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in een boswal. le konnen dudelik an de hond zien dat ,,meneer" 
thuus was, want hi'j klauwde as een wilde om de ingang van 't hol 
roemer te maeken. Jan steigerde de wal over om te kieken as d'r an 
de ere kaant ok een uutgang van 't knienehol zat. Doe hi'j dat 
vunnen hadde spitte hi'j et goed vol zaand, dat de mudde d'r an die 
kaant niet,uut kon. Ok boven op 'e wal vun hi'j nog de uutgang van 
een piepe en die wodde ok goed dichte maekt. ,,Now mienjoongien, 
now moet et wezen, dejasse mar uut," zee Jan. Goed, dejasse uut en 
we begonnen te vrotten. As we een peer schop grond an de kaant 
warkt hadden steufde hond op et gat an en hi'j begon hoe langer hoe 
zenewachtiger te janken. ,,How mar es even, dan za'k es even 
vulen." Jan trok een sokke uut, stak de haand daor in, mar zo dat d'r 
an de veurkaant een lege tuite an de sokke zitten bleef. Mit zien 
blote voete stapte hi'j in de kiompe, gong veur et muddegat op 'e 
kni'jen liggen en stak zien ,,besokte" haand zo veer as hi'j kon et hol 
in. 1k zegge tegen him: ,,Wat doej' now toch man, wat moet dit 
betekenen?" ,,Ja joongien," zee Jan, ,,ik vrotte liever niet meer as 
neudig is, zie. En daoromme perbeer ik de mudde d'r zo uut te 
kriegen. Want a'k him zo berikken kan dan bit hi'j drekt toe. En as 
een mudde ien keer wat beet het, dan lat hi'j niet weer los en dan kan 
'k him d'r zo uut trekken. En da's makkeliker as greven, dat het mi'j 
de tied wel leerd." Now begreep ik ok, waoromme as Jan de haand 
niet an 't aende toe in de sokke steuken hadde mar et veuraende leeg 
leut! ,,We bin d'r nog niet," zee hi'j doe hi'j de haand weer uut et ho! 
trok, ,,we moe'n nog een aentien wieder." Hi'j smeet de sokke an de 
kaant in de sni'j en mit de blote voete in de klompe pakte hi'j de 
schoppe en daor vrotten we weer henne. ,,How mar, dan za'k et nog 
es perberen," zee Jan even laeter. Dc sokke kwam weer om de 
haand, de ti'je leeg en de hakke in Jan zien voeste, en doe zakte hi'j 
weer op 'e kni'jen veur et hol.....Ja, daor zit hi'j... ik hebbe biet," zee 
Jan, ,,Banko bi'j' klaor... hi'j komt heur !" Dat was dus veur de hond 
bestemd en niet veur mi'j. 1k dee een peer tree aachteruut en bleef 
alliend mar staon te kieken. Et was een lust om zoe'n muddehond an 
't wark te zien, krap an op et hoogtepunt van dejacht. De oren steil 
veuruut, de bek een aentien eupen, de stat schuin aachteruut en alle 
spieren in zien pezige huud tot et uterste spand... zo ston hi'j an de 
bovenkaant van et hol viak bi'j Jan zien aarm, die centimeter veur 
centimeter tot .et gat uut kwam... En daor haj'm, daor haj' de 
mudde! Hi'j hong mit de veurpoten schrap an de sokke... ik zag zien 
witte tanen dudelik ofstikken tegen et zwatte sokkegaoren... Nog 
gien tel laeter sprong de hond him op 'e nekke en op 't zelde mement 
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trok Jan de haand uut de sokke. Banko mos et kerwei mar 
ofmaeken. En dat dee die ,,vakkundig". Op et mement dat de hond 
him in de nekke greep leut de mudde de sokke los en dri'jde de kop 
omhogens. Mar veurdat hij de hond een knauw verkopen kon 
hadde die him al een peer keer as een vodde henne-en-weer slingerd 
en doe, mit een felle knikslag smeet hi'j de mudde de locht in. Zo 
gauw die weer op 'e grond dade kwam hadde Banko him al weer te 
pakken en weer gong hi'j de locht in. Onder de bedrieven reuk ik, 
dat de mudde in uterste nood zien stinkklieren an 't wark zet hadde. 
1k kreeg zoe'n rere locht in de neuze, dat et me zuver dreuge op 'e 
tonge wodde en ik mos een peer keer goed slokken. 

Doe de hond toesprong hadde Jan as de bliksem de haand uut de 
sokke trokken en scheut hi'j een aentien aachteruut om de hond 
ruumte te geven. Deurdat hi'j nog op 'e kni'jen lag en deurdat dat zo 
rimpen gong knoffelde hi'j een betien, dat de klompe om zien blote 
voete vleug him uut! En now ston hi'j daor op iene kiompe en een 
blote voete in de sni'j naor 't gevecht van Banko te kieken. Haost 
krek zo strak spand as de hond ni'jsies en mit de schoppe in de 
haand klaor om in te griepen as Banko et niet opredden zol. Mar 
och heden, niks gien krimp. Doe de mudde veur de dadde keer op 'e 
grond kwakte zette Banko de pote d'r op en mit een peer felle 
knauwen was et bekeken. Hi'j pakte de mudde in de bek en legde 
him viak veur Jan daele. Hi'j gong ,,op'e stat" zitten, de tonge uut de 
bek en een betien schieve keek hi'j de baos an. Die aaide him een 
keer over de kop en praotte wat tegen him.....Ziezo," zee Jan doe 
tegen mi'j, ,,die het et verspeuld." Hi'j hadde geloo'k iens niet 
verneumen dat hi'j mit een blote voete in de vrieskoolde sni'j staon 
hadde, want hi'j trok zo de sokke en de kiompe weer an...! ,,Now 
mossen we mar even schoften, donkt jow ok niet?" zee hi'j en hi'j 
haelde zien spekbroggen op 'e lappen. Banko kreeg d'r ok een beste 
hompe van en zette d'r haost krek zo veniendig de bek op as op 'e 
mudde. 1k wikkelde mien broggien ok uut de kraante, mar doe 'k d'r 
een slok koffie bi'j nemen zol gong dat niet deur: ik kon de stoppe 
niet van de tute kriegen... die was vaaste vreuren! 

De hond hadde de mudde zo fel te pakken had, dat ik dochte dat 
die d'r wel reer toetaekeld uutzien zol. Mar dat was hielemaole niet 
zo, een betien bloederig om de bek, dat was et ienigste daj' an de 
mudde zien konnen. Kiek, daor moej' now een echte muddehond 
veur hebben. Die maekt de mudde dood zonder dat d'r wat an et vel 
mekeert. ,,'t Is een besten iene," zee Jan, en hi'j pakte de mudde op. 
,,Een dikke ram en hi'j zicht d'r goed uut, d'r ligt een mooie angel 
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op." Onder de bedrieven hadden wi'j de jasse weer antrokken, de 
schoppe weer onder de aarm en we zetten op huus an. Niet weer 
dwas deur 't laand en deur de bos zoas op 'e hennereize, mar een 
aentien naor veuren een menninge dade en doe de Boverweg langes 
et west in. 1k vreug onderwegens, wat zoe'n muddevel tegenworig 
zowat opbrocht. ,,Now," zee Jan, ,,dat is niet altied lick vanzels, dat 
hangt vaeke van et soorte yel of, zie. Zoe'n iene as disse die dot wel 
een gulden of vufe wi'k loven." Een gulden of vufe... de blinder, dat 
was nogal wat! Mar daoromme hoej' nog niet te rekenen, dat et dus 
wel vetpot was bi'j zoe'n muddejaeger thuus. Want in de lange 
wintermaonden was d'r bi'j de boer hielendal gien wark veur de 
arbeidersmeensken en dan was et in die huusholings bittere 
aarmoede, want steun of uutkering en zo dat hadden we in de 
twintiger jaoren nog niet. Dat zoe'n mitvaler as een goeie mudde 
now en dan, konnen ze mêêr as bruken. Dat vunnen ze bi'j oons 
thuus ok, doe 'k ere morgens onder 't koffiedrinken mien 
muddeverhael vertelde. Veural mien zuster gunde die aarme 
meensken best zoe'n butenkaansien en in een dichterlike bujje zee ze 
d'r aachteran: 

,,En ok de boer zien kiepen hebben baot 
j Bi een muddejacht mit risse!taot !" 
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Dronkende fezaanten 

In de haast van 1935 weren d'r zoe'n protte fezaanten dat d'r zuver 
van een plaoge spraoke was. Krek as ere jaoren hadde mien heit in 't 
laest van september de eerste rogge zi'jd en daor gongen de 
fezaanten zo allemachtig op te zette dat d'r vusen te min zaod op 
kwam. Dattig, veertig fezaanten in de veuraovend bi'j mekeer op 'e 
bosakker was gien uutzundering en et leek d'r op dat van de streken 
bouw bi'j de bos langes hielemaole niks terechte kommen zol. 

Op een dag trof mien heit Tjeerd Cuperus op 'e bouw, ien van de 
jongen van Bauke Cuperus. Mien heit vreug him as hi'j Ok een 
middeltien wus om van die verhipte fezaanten of te kommen. Dc 
jongkerel gnees een betien. ,,Now daor wee'k wel wat op Jan 
Egberts," zee hi'j. ,,A'k vanaovend een peer grote pulpzakken bi'jje 
weg haelen kan en as ie de kosten van 't middeltien betaelen da'k 
neudig hebbe, now dan help ik je we] van die fezaanten of Dat is. 
mi'j mar een tik an 't oor." Mien heit perbeerde him nog uut te 
lorken en vreug waor as hi'j die pulpzakken en zo clan aenlik veur 
bruken mos mar Tjeerd gnees alliend mar en zee dat hi'j dat laeter 
we] vertellen zol. Hi'j mos ze eerst mar es hebben. En die zelde 
aovend haelde hi'j bi'j oons thuus de pulpzakken op. De aandere 
morgen zette Tjeerd op 'e fiets Berkoop in. Bi'j de C.A.V. haelde 
hi'j tien kop tarwe en hi'j gong bi'j de kastelein an om twie mingel 
branewien. Thuus leut hi'j de tarwe in de branewien dienen en weer 
een dag laeter waachtte hi'j krek zo lange dat de kri'jen niet meer 
roer weren en onder schiemeraovend stapte hi'j tegere mit zien 
breur naor oonze rogge-akker toe en ze stri'jden de tarwekorrels 
over de roggeakkers bi'j de bos langes. Doe ze daor mit klaor weren 
kreupen ze weg in de boswal en ze waachtten totdat de fezaanten 
kwammen. Now, daor hoefden ze niet lange op te waachten want 
mit een kertiertien kwam d'r al een koppel an zetten. 

Et zal zowat een half uurtien laeter west hebben doe de eerste 
fezaanten a! begonnen te waggelen en nog even laeter weren ze 
alJ.emaole zo dronkend as Mestricht. Ze kokkelden as brudse 
kiepen, zakten de hieltied deur de hakken en weren in de veerste 
veerte niet meer in staot om over de bosgroppe kommen te kunnen. 
Dat perbeerden ze nog wel mar de meersten roegelden op 'e rogge in 
de gröppe. Et was zuver een koddig gezichte. Doe 't spul ien keer 
goed in de lorum was kwammen de beide breurs uut de boswal weg 
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en et leup percies zo as ze docht hadden. Gien ien van de fezaanten 
kon over de groppe henne de bos in kommen. Ze laggen haost 
aliemaole kokkelende in de gröppe, pattie waggelden nog een 
tippien et slotien uut mar veer kwammen die ok niet. In vuuf 
menuten tied was alles bekeken. Zeuvenentwintig fezaanten veur 't 
griepen, twie pulpzakken vol. Een mooie vangst! Mit de beide voile 
pulpzakken zetten ze op huus an en doe et aovens goed duuster was 
gongen ze dwas over naor de Bekhofweg toe en een aentien over de 
brogge leuten ze de fezaanten in de Boekelterheide weer los. Hier 
konnen ze gien schae an richten. 

Op mien heiten vraoge waoromme as ze de fezaanten weer los 
laoten hadden, zeden ze dat ze in september ommes nog niks 
opbrochten. Woj' d'r wat an hebben dan moj' de tied tussen 
Sunderkiaos en de Kastdaegen ofwaachten, dan weren ze wel de 
helte duurder. ,,En awwe ze hebben willen, dan vangen we ze daor 
ok wel," zee Tjeerd. De jongen van Cuperus weren in die tied 
gewoepste streupers en de Boekelterheide kenden ze op heur 
doempien. In ieder geval kon oonze rogge now opkommen en de 
fezaanten mochten nog een schoffien deurleven. Oonze heit kreeg 
de pulpzakken weeromme, betaelde de tarwe en de branewien en 
zorgde d'r veur dat dejongen d'r nog een flinke buuscent over henne 
kregen. Dat was 't him wel weerd. Dat zodoende was iederiene 
tevreden. Dc rogge kon opkommen en ni'j zaod schieten. 
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Een dag vri'j van schoele 

As de meester es een dag ziek was - dat gebeurde in oonze tied ok 
we! es - en de kiender uut zien kiasse vri'j weren, was die klasse 
b!iede mar de aanderen die wel naor schoele mossen, hadden 
vanzels de pest in. We heurden niet eerder dat de meester ziek was, 
as dat we al bi'j schoele weren. We hadden oons broggien bi'j oons 
in et broodtrommegien. Dus wat lette oons om op disse 
onverwaachse vri'je dag et veld in te trekken. Thuus wussen ze ja 
niet beter, as wi'j weren in schoele, en daorom nammen we de 
vri'jhied disse dag, en gongen et veld in. 

Mit 'n vierend as gezworen kammeraoden besleuten we naor et 
Delleboersterveld te gaon. Et was eierzukerstied en wat was now 
mooier om stiekem een dag et verbeuden veld in te gaon. En de 
boswaachter zol d'r toch wel niet kommen, want die verwaachtte 
daor gien iene op zoe'n deur-de-weekse dag. Dan was ommes 
iederiene an 't wark of naor schoele. En dat de meester ziek was kon 
hi'j niet weten. Dat wi'j waogden et d'r op... 

Mit 'n vierend gongen we dwas deur de hujianen op de ,,Hoorn" 
an. Onderwegens in de hujlanen konnen we misschien nog wel een 
kievietsnussien mitpikken. In de ,,lange stokken" daor mos een 
nussien liggen zee Tjeerd, want daor hadde hi'j de kievieten op een 
kri'je bieten zien. Akker veur akker wodde ofzocht mar we vunnen 
niks eers as mooie krabben en lege nussies. Doe mar over de oo!de 
Kuunderdam op de Hoorn an. Daor heurden wi'j een wu!p 
waorschouwen dat daor mos vast een wulpenust zitten. Mar ok dat 
konnen we niet vienen! Over de aachterste dam van de Hoorn-
wetering kwammen we in et Del!eboersterveld. We wollen eerst mar 
naor de oostkaante van de wetering die midden deur 't veld leup, 
want daor laggen vaeke de meerste eier. Daor haj' wat heidekoppen 
en bentevelden, waetergatten mit een peer snippeleegten d'r tussen. 
Daor koj' seins altied wel wat vienen. We gongen niet over de 
weteringsdam, want die lag daor te yule veur et eupen oge, mar even 
wieder naor 't zuden. Daor was wat meer verschoel van sparre-
boompies en birkenpollen en zo. Op een p!ak waor de wetering een 
vaaste zaanderige bojem hadde konnen we d'r over dochten we. De 
klompen en hozen uut, de broekspiepen opstruupt, en niet te 
vergeten de lange onderbroek omhogens. Thies veurop. Op de 
aandere kaante van de wetering, mossen we tegen de wal op. Thies 
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zette de haand op een bentepolle op 'e kaant van de wal en zol him 
d'r zo tegen optrekken mar inienen gaf hi'j een gaip en plofte 
aachterover weeromme de wetering in! Toegelieke roegelde een 
dikke adder van die bentepolle of ok de wetering in. Die lag daor 
vanzels in 't zunnegien een betien bi'j te kommen van zien 
winterslaop. We schrokken oons dood en steuven as de weerlocht 
de wetering uut. Op 'e zelde kaant waor as we d'r ingaon weren ... ! 
Thies hadde gelokkig gien beet kregen mar was wel wit om 'e neuze! 
Een aentien veerder !okte de overtocht beter en doe hadden we een 
were!d heideve!d veur oons. Al gauw sleug de eerste wulpe alaarm. 
En d'r kwammen ok een peer weken (mannegies enten) uut de 
waetergatten omhogens. Now was et dus uutkieken waor een wu!p 
of een ente opvleug. Doe we et veld in kwammen was et hiel stil!e 
in de heide, mar now raekte alles in rep en ror. Gelokkig dat de 
hoswaachter een hiel aende of woonde, eers mos hi'j thuus wel 
haost heuren kunnen dat d'r onraod in 't veld was. Over de 
slingerende heidehoogte vlochtte een koppeltien hatten (reeen) 
zomar dwas deur de petgatten en over de sloden mit stiekeldraod en 
a!! Daor kwammen een peer kri'jen anzei!en recht op et veld an. 
Wi'j gauw dae!e aachter een sparreboompien. Want die kri'jen 
mossen niet dwas of mar et veld over. Dan konnen wi'j krek zien 
waor de voegels van 't nust kwammen om die eierdieven vot te 
jaegen en waor ze dan laeter weer bi'j et nust dae!e streken... 

Aj' dat goed in de gaten hullen haj' de buit gauw binnen. Wulpen 
en gritten genog die aachter de kri'jen an steuven. Kaansen zat dus. 
Mar jonge, wat !eup et zwaor in de bu!te rige heide. We kregen de 
k!ompen ok nog vol waeter dat et waeter paesde oons tussen de 
ti'jen. Mar 't veurnaemste was, dat we eier bi'j 't zood vunnen, van 
alles wat. Mit 'n nust vol ente-eier haj' de busen gauw vol, dat 
koppelde mooi an mit een stok of tiene toegelieke. En dan die dikke 
wulpe-eier. Mit een nussien van viere haj' de broodtromme al vol, 
want d'r mos wat roegte veur 't breken tussen vanzels. Et brood 
hadden we al half op en de rest gong bi'j 't jak in, eers hadden we 
gien p!ak veur alle eier. Op een haezepattien deur de heide wol!en we 
even bekommen, dan konnen we mitien de eier even tellen. We 
geuten et waeter uut de kiompen, atten oons !aeste brood op, 
dronken wat waeter uut et petgat uut de kiompe en weren oons van 
glen geveer bewust. Mar Tjeerd was iene uut een streupersnust, die 
hul de boel goed in de gaten. En hi'j vernam an de voegels, dat d'r 
veur in 't veld onraod was. Wi'j aachter een sparreboompien en ja 
man, in de veerte zaggen wi'j de boswaachter van sparreboompien 
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naor sparreboompien oonze kaant opkommen. Wi'j mossen d'r 
vandeur. Henderk en Thies naor de Kuunder op en deur de 
onderwal naor de Dragonderkolk. Daor mossen ze dan laeter op 
oons waachten. Tjeerd en ik, die et veld et beste konnen gongen 
dwasover naor de wetering. Aachter de weteringswallen langes deur 
de wetering - wi'j weren ja toch al an de kni'jen toe flat - naor de 
weteringsdam en dan naor de Hoorn, ok naor de Dragonderkolk. 
We leuten oons veurzichtig, mit de busen vol eier, in de wetering 
zakken en sjakten deur et waeter naor de weteringsdam. Dat was 
een soortement broggien van boomstammen mit heidespitten d'r 
boven op. Bi'j de dam stak Tjeerd veurzichtig de kop even over de 
weteringswal, om te zien welke kaant as de boswaachter opgaon 
was. Tjeerd schrok, want hi'j kwam een aentien van oons of, recht 
op 'e dam an! Tjeerd deuk weer dade en wi'j scheuten zo onder de 
weteringsdam. Daor zatten we mit de bienen en 't gat in 't waeter te 
waachten op 'e dingen die kommen zollen. Op etzelde ogenblik was 
de boswaachter ok bi'j de wetering. Doe hi'j op 'e dam was, heurde 't 
oons toe, dat hi'j staon bleef. Hi'j zal beide kaanten van de wetering 
wel uutkeken hebben. Hi'j mos es weten, dat hi'j bi'j wieze van 
spreken boven op oons ston. Viak daorop gong hi'j veerder et west 
in. Nog even waachten en doe sloepten wi'j aachter de pollen langes 
in de richting van de Vossebos. Daor weer even ofwaachten en doe 
deur de Peppemaod en de Kleine Hoorn naor de Dragonderkolk. 
Daor stonnen Henderk en Thies al op oons te waachten. We weren 
zo wies as een petries dat we de boswaachter te liep of west hadden! 

Doe we wat bi'jkommen weren zee Henderk inienen: ,,Hoe 
zollen ze toch an die naeme Dragonderkolk kommen wezen hiere?" 
Dat kwam deur dat Meester Bezema et es verteld hadde. Now, die 
Dragonderkolk was vrogger een dri'jkolk west in een scharpe bocht 
van de Oo!de Kuunder. En die naeme hadde hi'j kregen deur dat d'r 
vrogger in een sni'jstorm twie dragonders in verdronken weren. Die 
beide mannen weren te peerde van Utrecht kommen en mit een hiel 
belangrieke opdracht naor Frieslaand onderwegens. Ze hadden 
ansteuken in de harbarge waor now de plaetse ,,Laanzicht" staot, 
tegenover de botterfebriek. Et was aovend en et sni'jde doe ze in 
Berkoop ankwammen, mar heur opdracht was zøe'n haost bi'j dat 
ze nao wat eten en drinken naachs drekt veerder mossen, sni'j of 
gien sni'j. D'r was in die tied nog een pad naor et noorden toe, waor 
aj' in de zoemer bi'j leeg waeter op een scholle plak deur de Kuunder 
kommen konnen. Winters. as 't waeter hoge was, was dat 
overstikplak muuilik te vienen. Dc beide dragonders verdweelden 
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bi'j naachte in de sni'jstorm en doe bin ze mit 'n vierend - twie 
mannen en twie peerden - in die dri'jkolk raekt en verdronken. 
Vandaor de naeme Dragonderkolk. 

Doe we dan in 't laeste mar op huus an zollen, ontdekten we, dat 
in een elseboom een kri'jenust zat. We schopten tegen de boom en 
de kri'je vleug van 't nust. Vast eier was oonze conclusie. Thies kon 
goed klimmen en die zol d'r we! bi'j. We stonnen him bok en naodat 
hi'j de eier uut de busen en uut de pette even in 't gros legd hadde, 
kiom hi'j as een aep naor boven. ,,Vieve !" reup hi'j. Thies wol de eier 
in de pette doen en dan de pette in de mond en dan zo naor beneden. 
Mar hi'j leut de pette knoffelen en die dwarrelde leeg naor de grond. 
,,Ik redde me wel!"  reup Thies. Hi'j dee twie eier in de mond en drie 
in de buse. Dan kwammen ze wel hie] over docht hi'j. Mar 
weeromme naor beneden leut hi'j him op et laeste kaele aende van 
de stamme wat riekelik hadde glieden en daordeur kwam hi'j mit 
zoe'n smak op 'e grond te lane, dat de kaeken him op mekeer 
kiapten. Doe hadde Thies in plaets van twie kri'je-eier twie 
kri'jepieken in de mond! De eier weren snotvoel! Wat hebben wi'j 
lacht, doe Thies daor ston te koren om die pieken en die doppeboel 
kwiet te raeken! 

Onder de bedrieven mossen we neudig naor huus om op 'e tied 
thuus te wezen. We zetten op 'e piepe van de botterfebriek an, dwas 
deur 't laand. Van de tied wussen we niks, want doe hadden de 
schoe!ekiender nog gien gelozies. Bi'j de febriek ston de kezemaeker 
aachter de waai-tapperi'je bi'j 't pishokkien en die zee dat et al over 
vieven was. We schrokken wel, mar kregen van de kezemaeker 
eerst toch nog een busselid vol soepe, want Henderk en Thies 
mossen een hid aende, naor Bekhof nog wel een half ure lopen. Doe 
de sokken d'r in dus. Mar et leup min mit die natte klitse om 'e 
bienen en om 't gat. De aandere schoe!ekiender zo!!en we wel niet 
meer inhaelen, die weren vanze!s al lange thuus. Ja, we kwammen 
twie uren laeter as gewoon uut schoe!e, mit k!etsnatte kieren, mar 
wel mit de broodtromme en de busen vol eier! De pruttels van de 
memmen weren we gauw weer vergeten. En doe we aovens 
al!emao!e an een eierbrogge zatten, Heit en Mem ieder mit een dik 
wulpe-ei, was al!es vergeven. Wat oons angong, mar dat hebben we 
him niet zegd, moch de meester toekem jaor in eierzukerstied wel 
weer een dag ziek wezen. 
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Klopjacht op schaelik wild 

In dejaoren 1920-1930 wodden in et wildrieke Berkoop winters 
zo now en dan knieneklopjachten hullen, omreden d'r vuus te veule 
weren. De boeren hadden doe inderdaod veul schae van knienen. 
Op sommige greidekaampen tussen bossen en wallen, die we hier 
veule hebben, wol gien koe meer vreten vanwege de scharpe staank 
van knienemiege en -keutels en de bouwvruchten mislokten hier en 
daor finaol, deurdat ze ofvreten wodden deur de knienen. As et 
weer bar was mit die knienen dan hadden we de volgende winter 
weer klopjachten, mar de boeren hadden dan de schae al weer 
incasseerd. 

Bi'j die klopjachten gongen de pelisie en de boswaachter 
riegelmaotig mit om een ogien in et zeil te holen, dat alles neffens 
veurschrift verleup. De boswaachter regelde de opstelling van 
jaegers en drievers. lederiene die een jachtakte hadde, kon en gong 
mit as jaeger, en de boeren zorgden graeg veur de drievers, wat de 
zeunen en et passeniel graeg deden. As et mar even kon, was ik ok 
altied van de perti'j as driever. Et was es weer wat aanders en in de 
winter was d'r vaeke niet veul te beleven op de boerestreek. lene 
van die klopjachten is mi'j allied bi'j bleven, omdat daor doe een 
mooie streek uuthae!d wodde, waor de pelisie et slaachtoffer van 
wodde. 

Et jachtterrein was die dag op 't Oost, in et blok tussen Boverweg 
en Lende, van de Singel tot Bekhofweg. Et biezundere van die dag 
speulde him of aachter op de greidekaampe ten zuden van de 
Boverweg, tegenover de uutgang van et Schuinpad. In de Lende-
bossen (Sparrebos en Braandbos) wodde van de Lende of in de 
richting Boverweg dreven en een peer jaëgers leupen op de laenen 
van de Lende of liek op mit de drievers in de bos om te 
veurkommen, dat de ,,los" dreven knienen naor de ziede 
ontkwammen. De ooldste jaegers bleven op de noordkaante van de 
bos op de greide posten, dan hoefden die niet alles mit te lopen. As 
de drievers markten, dat d'r een knien los dreven wodde, brak d'r 
een oorverdovend lewaai los en sleugen de drievers mit heur 
stokken in de bospollen omme as gekken, zo dat de knienen de 
drievers niet ontkwammen. Dc knienen die in de hollen zatten bleven 
bi'j disse klopjachten vaeke buten schot. D'r was de jaegers goed 
inpeperd, dat ze allienig mar knienen schieten mochten en niet op 
alles wat beweug in de bos. Want een jaeger hadde neiging om d'r 
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mar gauw in te branen as hi'j wat beweging zag. Elkejaeger wol zien 
jaegers-ere graeg hoge holen en - as et even kon - een redelik pat van 
de buit schieten en daorbi'j wodde de haelbere schotofstaand niet 
altied in acht neumen. D'r vullen hiel wat meer schotten as knienen. 
De jaegers wollen elke kaans benutten. 

Ok de tachtigjaorige jaeger Jan Bielsma, die d'r bi'j was, die soort 
wild en schotofstaand muuilik meer bepaolen kon, en veural een 
haeze en een knien nauweliks meer onderscheiden kon, scheut 
vaeke wel wat te rap as hi'j mar een beweging zag. Hi'j ston altied 
al bekend as iene, die gauw mit et geweer klaor ston. Hi'j woonde as 
vri'jgezel vlak bi'j oons an de Boverweg Oost, naost een harbarge en 
een winkeltien. En as daor aovens es een ,,plakker", die soms ok wel 
es een poepien op had en dan bi'j vergis bi'j de buurman om huus 
kwam, dan had hi'j him gauw van et hiem of, krek as dejongen, die 
wel es bi'j de man in de appels gongen. Hi'j had de deure altied wel 
op slot, mar mit een ketten, en zo, dat de deure een haandbrette 
eupen kon. As hi'j docht dat et neudig was, kwam de loop van et 
geweer deur de kiere en gong een waorschouwingssehoi de locht in 
en wie dan nog niet om liek wol en maekte dat hi'j vot kwam, kreeg, 
zoas de volksmond zee, een schot haegel in de kont. De kiender uut 
de buurt weren dan ok allemaole bange praot mit die verhaelen, en 
dusten d'r bi'jglieks mit Sunte Matten ok nooit henne, mar hi'j 
zette dan aovens een emmertien mit appels en peren bi'j et hekkien 
an de weg, dan hoefden ze niet op et hiem te kommen. 

Mar now weeromme naor de knienen. Dc veldwaachter kon him 
ok, en hul him wat in de gaten, want et was een vremde schutter, wat 
aenlik niet vertrouwd was mit al die drievers om him henne. Hi'j 
leut him op et aende van de bos op ,,Van der Bids kaampe" 
posteren, en hul him onder et oge. Doe in et laest de drievers al 
dichte naor veuren kwammen en nog een mennig knienen veur heur 
uutdreven, vul et eerste schot in die veurste riegel jaegers uut et 
geweer van Jan Bielsma en daor lag een dikke haeze niet veer van de 
pelisieman of. Et is of ik et nog heure: ,,Wat hael ie me now uut," 
bulderde de pelisie. Doe de pelisie bi'j de haeze ston zee hi'j mit 
naodrok: ,,Gien iene het wat zien, goed begrepen? Aanders 
kriegen we een hoop gedonder, en mit de klopjachten is et dan 
gebeurd." Dc pelisie verstopte de haeze een aentien veerder in de bos 
in een gruppe. Een stok of vieve hadden dit veurval zien en de pelisie 
waorschouwde oons nog es extra mit: ,,De bek holen." De 
klopjacht gong veerder, mar Jan Bielsma maekte zien !aeste 
jachtdag mit. 
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Et Berkoop uut eerder daegen. 
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Doe et vier ure was gongen de jaegers en drievers naor de 
dorpsharbarge om een traktaosie, die beston uut een reumeltien en 
veur de drievers ieder een knien. De knienen, die overbieven, 
wodden bi'j opbod verkocht, waor as et gelag van betaeld wodde 
veur alleman. lene driever was drekt naor huus toe gaon en 
waorom, dat wodde mi'j laeter pas dudelik. Doe de pelisie nao 
ofTloop van alle jachtverhaelen d'r ok uut gong en in plak van naor 
huus Ct Schuinpad opfietste, docht ik drekt an die haeze die in de 
gräppe votstopt was. Doe hi'j bi'j de Boverweg was, zette hi'j de fiets 
op 'e kaampe aachter een bos en gong in twielochten aachteruut, 
naor et plak daor de haeze lag. Laeter heurde ik langs een omweg, 
dat de pelisie doe hi'j thuus in et schuurtien de haeze onder dejekker 
weg haelde, tot de ontdekking kwam, dat hi'j in plaets van de haeze, 
een vel opvuld mit roegte en een stien ophaeld hadde. lene van de 
drievers was him veur west. 
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Jonge hooltdoeven 
an de hozebaand 

Een halve ieuw leden weren in oonze omgeving mit zien veule 
boswallen, ok een hoop hooltdoeven. Die vunnen makkelik een 
schoel- en bruudplak in de dichte wallen en in 't biezunder graeg in 
de lu1zepo1len, die oons laandschop doe, en gelokkig flog, in grote 
maote sieren. Die hooltdoeven hadden vroeger een hoge 
slaachtweerde. Et was een heerlik mals happien en d'r was vaeke een 
krap vleismenu bi'j de meerste meensken in die jaoren. Veuraijonge 
hooltdoeven weren mals en vet en om ze zo zwaor meugelik te 
kriegen, paste men doe vaeke et volgende toe. Jongen uut 
arbeidershuusholings in de buurt, kwammen vaeke bi'j oons an de 
boerderi'j vraogen om zakkebientouwgies, die doe om alle veevoer-
zakken zatten, die op et bedrief leverd wodden. We sneden doe die 
touwgies nooit kepot, mar kneupten ze veurzichtig los en speerden 
ze op en hongen ze over een spieker an de balke op de koestal of 
dele. 

Dat weren zaachte touwgies, zoe'n veertig centimeter lang, en 
stark genoeg om daormit dejonge hooltdoeven op et nust vaaste te 
bienen. Et iene aende van zoe'n touwgien kwam an de pote van de 
jonge doeve en et aandere aende wodde vaaste bunnen an een 
geschikte takke naost et nust. Dat belette de jonge doeve uut te 
vliegen, en de oolden verzorgden de jongen wel, zo lange ze op et 
nust bleven, wat now netuurlik langer duurde as gewoon, waordeur 
de jongen zwaorder en vetter wodden. 1k weet nog, dat wanneer een 
nust mit jonge doeven vunnen wodde en de viener had gien 
maelzakketouwgies meer, dat dan de kni'jebaanties van de blauwe 
onderbroek ofsneden wodden, om daor de doeven an vaaste te 
zetten. Zo wodden doe hiel wat Iekkere malse kluivies uut de 
boswallen haeld. lederiene vun die jonge doeven zo lekker, dat zels 
de memmen et ofsnieden van de broeksbaanties d'r best op toe 
pammen. 

D'r weren doe hiel wat meensken op et plattelaand die in die tied 
iks aanders kregen as zo now en dan een stokkien dreug spek van 
e slaachter. Vleis kenden ze aanders niet as es een makke of een 
treupte wilde knien. Et gebeurde doe ok nog al es, dat een aander 
'r mit een ere zien broeksbaanties vandeur gong en daor mit was de 
gener niet alliend zien broeksbaanties kwiet, mar ok zien doeve, 
ar dat gebeurde over en weer. 
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fig  

Ei laanc/ van Lende en Kuunder van de CA F qt'  bekeken. 
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II. Bange tieden. 
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De Laandbouw-Jongerein in verzet 

Et was in et eerste oorlogsjaor, doe ik een uutneudiging kreeg van 
oonze Berkoper veearts Jan Siebenga, om es een aovend praoten te 
kommen over de toekomst van de Laandbouw-Jongerein in 
Frieslaand. 

Et was algemien bekend dat oonze veearts Jan Siebenga slim 
bekwaom was. Niet alliend dat hi'j de zieke biesten oplapte, mar hi'j 
perbeerde ok ziekte bi'j et vee te veurkommen. Hi'j dee dat deur et 
geven van deskundige veurlochting en raod. Zo gong hi'j ok de boer 
op mit lezings en cursussen over de gezondhied van et vee, die goed 
ansleugen en een grote belangstelling hadden. Siebenga was een foel 
veurvechter van een betere beloning van de boeren, die dat in die 
jaoren ok slim neudig hadden. Deur dit alles hadde oonze veearts 
een goed kontakt mit de boeren. In de omgang was hi'j trouwens 
niet allied lieke makkelik. Slim spietig, dat krek disse man nogal 
veul belangstelling en wardering hadde veur de laandbouwpoletiek 
van oonze Oosterburen, de Duutsers. Veur Jan Smit, oold-
refrendaoris van et Departement van Laandbouw, die in 1933 
,,Landbouw en Maatschappij" oprichtte, hadde Siebenga ok een 
verering. Die orgenisaosie, die as doel hadde meer invloed uut te 
oefenen op de bestaonde po!etieke perti'jen veur een beter en 
rechtveerdiger laandbouwbeleid, sprak ok Jan Siebenga an. Laeter 
was hi'j veurzitter van de ofdie!ing Berkoop van ,,Landbouw en 
Maatschappij", en veur de lektuur van de Duutse boere-leider Darré 
hadde Jan Siebenga grote belangstelling. Die Darré kende ik 
toevallig ok, want ik was in 1936 veur et negendaegse Boerecongres 
in Goslar iene van Darré zien butenlaanse gaasten, en 'k was nao 
ofloop van datze!de congres Darré zien naoste taofelgenoot. Doe ik 
et daor al!egeer mitmaekt hadde, vuu!de ik mi'j as de waor-
schouwde man uut et spreekwoord, die veur twieje telt. 

1k hadde op slag de bed oeling van zien uutneudiging deur. 1k zat 
doe, moej'm weten, in et heufdbestuur van de Laandbouw-
Jongerein in Fries!aand, en d'r was Jan Siebenga al!es an ge!egen 
om mi'j an zien kaante te kriegen in de opste!ling van de jongeren 
wat de boerevraogstokken anbelangt. 

1k begreep drekt dat wi'j in dat gesprek et in veul opzichten niet 
iens wezen zol!en en wodden, mar ik besleut wel om naor him toe te 
gaon. Ok om es percies te heuren wat hi'j wol,en ik zol me niet zo 
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mar deur him ommepraoten laoten, was mien conclusie. Now, we 
hadden een dreeg onderhoold, waorbi'j Jan Siebenga perbeerde 
mi'j de theorienen van Jan Smid van ,, Landbouw en Maatschappij" 
dudelik te maeken. Neffens him weren dat de juuste uutgaanks-
punten doe in die tied. Et was veur Jan Siebenga een teleurstellende 
aovend, want hi'j kreeg gien vat op mi'j, hoe as hi'j et ok perbeerde. 
In de kleine uurties leut ik een teleurstelde propegaandist veur een 
,,ni'je orde" aachter. 

Een peer weken laeter kreeg ik van Geert Ruiter - die Directeur-
Generaol van de Laandbouw wodden was - een dringende 
uutneudiging veur een gesprek. Et hadde veul weg van een semaosie 
om op die dag en dat ure in kefé ,,Spoorzicht" in Liwwadden (daor 
now et Fries Rundveestamboek zit) te kommen veur een gesprek 
mit de Directeur-Generaol zels. Wie was die Geert Ruiter aenlik? 
Hi'j was een goeie boer op een plaetse in De Kniepe, hadde een goed 
verstaand, dat hi'j jammer genog vaeke verkeerd bruukte en hi'j 
hadde een scharpe penne. Dat bleek al uut zien veuroorlogse, vaeke 
wardeerde heufdartikels in et Fries Laandbouwblad, daor hi'j in 
schreef onder et pseudoniem ,,Friso". Laeter kregen zien artikels al 
mar meer een poletieke inslag, en daordeur wodde zien richting 
dudeliker. Doe wodde hi'j as politicus en schriever veur de 
boerestaand een geveerlik man. Ruiter ston aachter de idenen van 
Jan Smid. 

Jan Smid - de geestelike vader van ,,Landbouw en Maat-
schappij" - ston een laandbouwpoletiek veur van ,,Boerelaand in 
Boerehaand", veerder een stark streven naor zelsveurziening veur 
eigen yolk, van eigen bojem, en daorbi'j een rechtveerdiger beloning 
van de boer. Datzelde streven van Jan Smid trof ie ok dudelik an in 
de Duutse laandbouwpoletiek, omreden Duutslaand de Eerste 
Wereldoorlog in heufdzaeke verleuren hadde deurdat d'r te mm 
eten was. Ze weren wat dat angong te ofhaankelik van 't buten-
laand. Dat zol een twiede keer niet weer gebeuren. 

Et Fries-Agrarisch Front, wat Geert Ruiter ok veurston, steunde 
daorin ,,Landbouw en Maatschappij" en kwam stark overien mit de 
Duutse opbouw van de Agrarische orgenisaosie op Nationaal-
Socialistische grondsiag. Al gauw nao de bezetting mossen de bi'j 
oons warkende staandsorgenisaosies (Friese Maatschappij van 
Landbouw, de Friese Boeren- en Tuindersbond en ok de Algemene 
Boeren- en Tuindersbond) opheven wodden, omdat ze onvoldoen-
de voldeden an de eisen van de bezetter om meer in Nationaal-
Socialistische geest te schrieven. Daordeur wodde bi'jglieks 
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laandbouwblaeden een verschieningsverbod oplegd en kwam et 
Fries Agrarisch Front mit een eigen blad uut, daor bi'j de Friese 
boeren niet yule belangstelling veur was. 1k nam an dat et gien 
toeval was, dat ik nao et ,,mislokte" gesprek mit Jan Siebenga, now 
vraogd wodde om bi'j Geert Ruiter zels te kommen. Jan Siebenga 
was hier van op de hoogte docht ik. Wat mos ik mit die brief? 1k 
hadde gelokkig genog zelsvertrouwen om me ok deur Geert Ruiter 
niks anpraoten te laoten, en ik was wel slim ni'jsgierig wat die 
Directeur-Generaol mi'j te vertellen hadde. 1k besleut dus om d'r 
henne te gaon, en om meer te luustren as te zeggen. Et beginverhael 
dat ik te heuren kreeg was in dezelde traant as wat ik bi'j Jan 
Siebenga al anheurd hadde over de betere maotschoppi'j-
beschouwing en doelstelling van ,,Landbouw en Maatschappij" en 
de daorbi'j anslutende pergrammepunten van et Fries Agrarisch 
Front. 

Mit mien weerwoord wol ik waachten, totdat ik de bedoeling van 
et onderhoold wus. 1k wol mi'j niet uut de tente lokken laoten. Mar 
Ruiter wol viot dudelikhied en spiekers mit koppen slaon, want nao 
zien inleidend verhael begon hi'j mit vraogen te stellen, daor hi'j een 
ja of nee op hebben wol. 1k formeleerde mien antwoorden hid 
veurzichtig, mar dat bevul Ruiter niet en hi'j wol dudelik bering of 
kuut. Doe d'r niks ni'js meer op 'e bodden kwam, heb ik gien 
twiefels meer bestaon laoten over mien ofwiezing van zien 
opstelling. Doe gong hi'j et nog eers perberen en wees mi'j op de 
meugelikheden en de pesisies die d'r bi'j de ni'je opzet van de 
agrarische organisaosies eupen stonnen. Hi'j gong alderdeegst zo 
veer, dat hi'j zee: ,,Ik kan jow iene van de belangriekste agrarische 
veurposten anbieden in et ni'je Friese laandbouworgenisaosie-
leven." Daor hapte ik op in, en zee: ,,Dus die post hebben jow 
persoonlik te vergeven, en die kun jow mi'j anbieden?" Waorop et 
bescheid van Ruiter was: ,,Ja." ,,Dus," zee ik doe, ,,daor komt gien 
lid of boer an te passe om daor inspraoke over te hebben. Dat is now 
krek ien van de grote bezwaoren tegen dat systeem, dat dus slim 
ondemocraotisch is." Geert Ruiter zee: ,, Dat is dan slim spietig veur 
jow en daor zuj' nog es spiet van kriegen." 1k reageerde daor op mit: 
,,Dat zal de toekomst dan wel uutwiezen." Waor oons gesprek mit 
vaasteleup. Dit was in 't kot ongeveer et verloop van mien 
onderhoold mit de Directeur-Generaol van de Laandbouw Geert 
Ruiter. 

1k stapte doe mar op en in de veurdeure zee Ruiter nog mit veul 
naodrok: ,,Bedaenk jow nog mar es goed en weet wat aj' doen." 
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Now, ik hebbe d'r doe goed over naodocht, mar ok Geert Ruiter 
zien argementaosie hadde an mien staandpunt niks veraanderd: In 
dat hiele gesprek praotte Geert Ruiter Fries en ik Stellingwarfs. 

Nao die gesprekken was et doe een hide tied benauwend rustig in 
en om de Laandbouw-Jongerein. lederiene vreug him intied of, hoe 
of et kommen zol mit oonzejaorlikse Jongereinvergeerdering. Die 
Sunderklaos-vri'jdagvergeerdering, zo as de hiele Laandbouw-
Jongerein die kende, wodde elk jaor holen op de laeste vri'jdag veur 
Sunderklaos en daor weren vaeke zoe'n duzend leden van de 
Jongerein anwezig. 

Op de laeste bi'jienkomst op Sunderklaosvri'jdag in 1941 weren 
d'r docht ik nog inkelde honderden meer. Zaelen Schaaf weren 
stampvol. lederiene verwaachtte dat d'r wat gebeuren zol op disse 
Jongereinvergeerdering, want et nationaal-socialisme zol zeker 
perberen greep te kriegen op dejonge boeren. Dc massale oproep 
van et bestuur was bliekber goed ansleugen en overkommen, want 
de opkomst was groot. Vuuf december 1941 zol de grote dag 
wodden van de Friese Laandbouw-Jongerein, dat koj' van de 
gezichten of lezen. 1k zie et nog as de dag van gister. De Jongerein 
was paraat. 

Haost op alles veurbedocht, kwam et bestuur toch nog 
onverwaachs in de piene deur de komst van twie ,,ongenode" 
gaasten, die d'r ok in wollen. Et weren de bi'j een boel wel bekende 
Douwe Kiestra en een veur mi'j onbekende Hielkema. Beidend 
stonnen bekend as sympatisaanten van et nationaal-socialisme. 
Douwe Kiestra van Terzool was boer, dichter en schriever. 
Hielkema, die nog al wat jonger was, heb ik allienig mar zien en 
heurd op die vergeerdering, mar was veerder een vremde veur mi'j. 
Die beide mannen wollen d'r in. 

Et bestuur stak de koppen bi'j mekeer en besleut heur d'r niet in te 
laoten. Ze weren ommes gien lid van de Jongerein en hadden dus 
gien inkeld recht om op disse besleuten lede-vergeerdering te 
kommen. De beide indringers reageerden daor zó op: ,,Wi'j d'r in, 
mit recht van spreken, of disse bi'jienkomst wodt oflast !" We 
vreugen oons of deur wie, maar dat zollen we dan we! zien. Wiels de 
vergeerdering, die begreep dat d'r een hiel muuilike situaosie 
ontstaon was, en die reageerde op een niet mis te verstaone meniere 
mit een geweldig getrappel en gejoel, kwam et bestuur tot et besluut 
heur d'r dan mar wel in te laoten, mar de agenda te veraandren. Wat 
dat inhul 701 de vergeerdering laeter vernemen. 

De zael vol jongvolk reageerde driegend, doe de vremde 
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indringers d'r in kwammen. De spanning steeg de hieltied meer, 
want dat d'r wat gebeuren zol, vuulde iederiene. De veurzitter, 
Wolter Zwart, die vast van plan was om de touwgies zels in hanen te 
holen, eupende de bi'jienkomst kot en krachtig. Nao die hiel kotte 
eupening wodden de gewone huushooldelike dingen ok kot ofdaon. 
Mar drekt daorop, lick as een donderslag uut een al wat benevelde 
hemel, kwam et veurstel uut et voltallig bestuur: ,,Ontbiening van 
de Laandbouw-Jongerein in Frieslaand en sluting van disse 
vergeerdering." Dat sleug as een born in. 

De ongenode gaasten zollen en konnen dus niet an heur trekken 
kommen. lederiene begreep et hoe en waorom en as ien man gong 
de propvolle zael omhogens, en een geweldige ovaosie brak los! Een 
dudeliker antwoord op et veurstel koj'je niet indaenken. D'r kwam 
haost gien aende an et applaus en et instemmend: ,,Hoera". Dc 
N.S.B.-figuraanten vuulden de klap in 't gezicht netuurlik en 
dreupen stillegies of, en onderwiels kwam een groot pat van de 
Jongereinleden op et podium om et bestuur te fielseteren mit dit 
besluut. 

Even laeter gongen de honderden jonge meensken ordelik en in 
gepaste stilte de zael uut. Dc Laandbouw-Jongerein beston niet 
meer. Wat een indrokwekkend gedrag was dat. 

Laeter konnen we ok zeggen dat et manmoedig besluut om de 
Jongerein op te heffen an al die jongeren de goeie weg wezen hadde 
en heur ofhullen het van et dwaelspoor van et nationaal-socialisme. 
Vuuf december 1941 wodde zo een ,,hoogtijdag" in de 
bezettingstied. Drekt nao de bevri'j ding het et veuroorlogse bestuur 
de draod weer oppakt en zo gauw meugelik een verjonging van et 
heufdbestuur meugelik maekt. Sunderklaosvri'jdag 1941 het bi'j de 
Laandbouw-Jongerein in Frieslaand een blievende herinnering 
aachterlaoten. 

Ok op disse historische Jongereinmiddag was de veurzitter 
Wolter Zwart de bezielende leider. ,,Iene veur allemaole en 
allemaole veur iene !" Dat was Wolter Zwart op zien best. Hi'j was 
niet allienig mit de oprichter van de Friese Laandbouw-Jongerein, 
mar was ok jaoren een veurzitter die de jongeren tot grote activiteit 
brengen kon, en een bekwaom leider. In zien daegeliks leven was hi'j 
as deskundig veekenner hiel vaeke verslaggever van grote 
veekeu rings of ere manifestaosies, en daorbi'j iene van de bekendste 
veecommissionairs in Frieslaand. Ok in de muuilike oorlogsjaoren 
toonde hi'j te weten wat men krek van him verwaachtte as veurman, 
ok op die Sunderklaosvri'jdag. Hi'j het daor laeter nog een zwaore 
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klap van kregen en het lange in et ziekenhuus legen, wat him 
warschienlik veur nog argere dingen speerd het. Hi'j was doe deur 
dat alles wel zwaor troffen, mar levensdrang en starke wil hebben 
him nao de oorlog weer in et wark en et leven weeromme brocht. 
Die biezundere man het neffens mi'j deur zien meniere van leven in 
en veur de boerestaand een staandbeeld verdiend. 

Dit was de Friese Laandbouw-Jongerein in oorlogstied en de 
Stellingwarver Laandbouw-Jongerein het hier hiel dudelik een 
positieve rolle in speuld. In et heufdbestuur van de Friese 
Laandbouw-Jongerein zatten in die periode drie Stellingwarvers, te 
weten: Anne van Weperen van De Haule, Jan Wallinga van 
Blesdieke en Luit de Boer van Berkoop. Die drie jongkerels 
vertegenwoordigden een hiel groot pat van de Stellingwarverjonge 
boeren in de perveensiaole organisaosie. Et wark van Jan Siebenga, 
Geert Ruiter en Douwe Kiestra en eren om de laandbouwjongeren 
in heur veerwaeter te loodsen, hadde gien vertuten daon. De Friese 
Laandbouw-Jongerein en daormit de Stellingwarver boerejongen, 
hadden de anslag op heur wezen en heur kerakter as ien man 
ofwezen. 

Doe ik jaoren laeter Geert Ruiter, die op dat mement nog mar 
krek weer vri'j was, in de gang van Hotel Tjalma in Berkoop tegen 
't lief leup, zol hi'j mi'j de haand geven. Ik zee doe tegen him: ,,Geert 
Ruiter, aj' now bekennen datjow bi'j oons gesprek in ,,Spoorzicht" 
in 1941 mis weren en niet ikke, dan za'k jow now de haand geven." 
Hi'j trok zien uutsteuken haand weeromme en leup mi'j zo veurbi'j 
de tapkaemer in. Et dee blieken dat Geert Ruiter nog niks 
veraanderd was, en van zoe'n haand hadde ik gien verlet. Gelokkig 
mar dat blieken dee, dat de laandbouwjongeren een betere keuze 
daon hadden as de Directeur-Generaol. 

Ja, die vuufde december 1941 in Zaelen Schaaf in Liwwadden zal 
mi'j altied bi'j blieven. Hulde. En de Stellingwarvers leupen mit in 
't eerste gelid. 
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Streupers 

Even an de noordkaante van de Oosterwooldseweg op et laand 
veur de Delleboersterheide in Berkoop hebben de Duutsers in de 
eerste oorlogsjaoren een uutkiekpost bouwd op zoe'n vuufhonderd 
meter van de weg. Wie him bouwd het weet ik niet. Wat daor percies 
ston en wat d'r in uutvoerd wodde wus docht ik ok gien Berkoper, 
want gien iene moch in de buurt kommen. De geregelde bezetting 
van die uutkiekpost, die de hide Kuundervallei onder zicht hadde, 
was docht ik een man of viere. 

Et was pattie scharpkiekers in Berkoop opvalen, dat die Duutsers 
overdag et hujlaand nog al es introkken, richting Delleboerster-
heide. Ja, sommigen verdochten die Duutsers van streupen in de 
heide. Een jongvent bi'j oons uut de buurt, die in die tieden van 
krapte ok wel es wat lekkers in de panne hebben wol, kon niet 
uutstaon dat die Duutsers ,,00ns" wild vongen en opvratten, zo as 
hi'j zee. 

Op een mistige morgen - mit min zicht op ofstaand -, dat ie 
konnen niet van de Duutse waachtpost of zien wodden, kwam 
Roelf bi'j oons dade en zee, dat hi'j es op 'e struun wol om geweer te 
wodden wat die Duutsers daor in et Delleboersterveld uutspoekten. 
Hi'j was van jongs of an zels een vakman in et streupen en wus dus 
ok percies waor aj' strikken verwaachten konnen. Hi'j gong richting 
Delleboersterveld en beloofde weeromme an te kommen om zien 
belevenissen te vertellen. Et was haost een half ure gaons van oonze 
plaetse naor et heideveld. Hi'j wus deur zien vakkennis percies waor 
as hi'j de wildpatties en dus ok de strikken - as ze d'r stonnen - vienen 
mos en veural de weteringswal midden deur et veld was een bi'j 
uutstek geschikte gelegenhied. Dc eerste strikken weren al gauw 
vunnen, wat een bewies was dat hi'j op et goeie spoor zat en hi'j 
't goed anvuuld hadde. 

Et leek Roelf toe dat dit gien beginnelingen weren die de strikken 
zet hadden. Hi'j vun ze in een geschikte oversteek van de wetering en 
de staand van hoogte en grootte van de strik verraodden wel wat 
vakmaansschop. Dat ze d'r wat van konnen dee al gauw blieken, 
want bi'j de volgende oversteek hong een dikke hattebok in de 
wetering dade. Goeie raod was duur, mar in gien geval zol die bok 
in Duutse hanen valen. Roelf gong eerst even veerder bi'j de 
wetering langes om strikken die d'r misschien nog weren, op te 
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rumen. Roelf gong weeromme naor zien buit en hi'j sleepte de bok 
de wal op. Doe eerst deur een slegge en doe tussen de bossies deur en 
daor de bok op 'e nekke. Hi'j toogde de bok dwas over Talma's 
Hoorn naor de Hoorn van Jan Egberts. Jonge, jonge dat was een 
hide SJOUW. 

Gelokkig dat de mist hangen bleven was, dan was d'r gien geveer 
dat de Duutsers van de uutkiekpost of him zien konnen. Et was 
Roelf staorigan genog en et was toch te veer om zo thuus te 
kommen, dat daorom besleut hi'j mar om de bok op Jan Egberts' 
Hoorn onder de roegte te bestoppen en him laeter mit peerd en 
waegen op te haelen. Tegen tweif ure kwam dejongknaop bi'j oons 
op 'e koestal. Hi'j vertelde van zien tocht en de buit die nog 
binnenhaeld wodden mos. Hi'j vreug as hi'j nao et eten even peerd 
en waegen mitkriegen kon om et kerweigien of te maeken, want et 
hat lag nog altied zoe'n aanderhalve kilemeter van de boerderi'je, en 
dan mos hi'j nog naor Roelf zien huus. Now, et peerd en de waegen 
kon hi'j mitkriegen, as hi'j mar zorgde dat d'r gien gedonder mit 
kwam. D'r lag slootsroegte genog bi'j de oolde Kuunder, en daor 
kon hi'j et hat best onder wegstoppen. Roelf hadde et weer mit, 
want ok middags was d'r min zicht, dat hi'j kon in de Kuundervallei 
alles doen wat hi'j doen mos en hi'j kon deur de Duutsers niet zien 
wodden. Et leup allegeer van een leien dakkien en et vrachien kwam 
zonder zien te wodden thuus en zonder dat wi'j et ontdekt hadden. 

Doe wi'j in huus zatten te theedrinken, zee de vrouw inienend: 
,,Moej' daor es kieken !" En daor leup me warempel die Roelf mit de 
bok op 'e nekke bi'j oons veur de glaezen langes en doe dwas et 
greidekaampien van oonze buurman over en daor et pattien dade 
naor de Boverweg. Hi'j mos dan nog een aentien over de 
eupenbaore weg en zol dan op heur eigen pattien naor zien huus 
kommen. ,,Hoe durft hi'j et an," kon ik niet naolaoten te zeggen. 
Wi'j uut huus en we stonnen him nao te kieken van de schrik. En 
komt hi'j me daor op dat kleine aentien eupenbaore weg niet de 
bakkersventer Tabe van der Mei tegen! Tabe keek Roelf mit dat 
grote ding op 'e nekke verstuverd an en vreug him: ,,Wat hebben we 
daor?" Roelf zee onneuzel: ,,Bi'j heur buurman is de geite 
doodgaon en die za'k even veur him strupen." ,,Hoe bestaot et," zee 
Tabe, mit de mond waegenwied eupen, ,,ik heb nog nooit een geit 
mit zoe'n gewei zien." Roelf zee mar niks meer, mar smoorde haost 
van et lachen. Tabe gong schuddekoppend veerder. 

Aovens brocht Roelf oons een lekkere hattebout veur de bewezen 
diensten. Roelf en zien huusholing hadden veurlopig vleis in de 
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panne, en hi'j was ommeraek tevreden dat hi'j de Duutsers een beste 
slag veur west hadde. Een peer weken laeter haelde Roelf nog een 
hat op uut de Braandbos aachter Preenzenhoeve uut, in de bos 
tegen oonze bouw an. Die Braandbos en de ere Lendebossen daor 
omhenne weren ok geschikt terrein om te streupen. De Braandbos 
zels was meerst hakhoolt mit inkelde sparrebomen en huizepollen 
en in een klein gedielte was doe nog wat heide en veerder haj' 
rondom grote sparrebossen en hakhooltpercelen, ofwisseld deur 
greidekaampen en boswallen. Een ideaal wildterrein, daor Roelf 
dichte bi'j woonde. Zoe'n veurraodschure op kotte ofstaand was in 
de oorlog hiel wat weerd. Dc strikken die daor doe ok wel stonnen, 
weren niet van Duutse kom-of mar bekend haandwark, docht 1k. 
Dc beide vellen die Roelf zels looid hadde, brocht hi'j oons laeter 
ok, want bi'j himzels over de vloer leek him niet zo verstaandig. In 
beide kaemers kwam d'r iene veur de kachel. We konnen doe nog 
niet weten dat de Duutsers ze laeter bi'j oons weghaelen zollen, doe 
ze bi'j oons et woonhuus en de stallen leegroofden. Op die vellen 
was van toepassing et gezegde: ,,Zo d'r an, zo d'r van". Ja, in 
oorlogstied wo'n de greenzen van et ,,mijn en dijn" vaeke minder 
scharp en daor kiekt dan gien iene reer van op. Et was doe zoe'n 
spullegien van: Leer om leer, krieg ie mi'j, 1k krieg je weer. 

44 



Rechtspraoke 

In et begin vernammen wi'j van de oorlog, of liever zegd van de 
bezetting, niet al te yule. Strategisch was oonze perveensie niet zo 
belarigriek, mar veur de voedselveurziening was Frieslaand wel van 
groot belang, dat hoe rustiger hoe beter, dochten ok de Duutsers. 

Wel kregen we, en veural ok de boeren, drekt te maeken mit een 
hieleboel bed riefsbepaolings van de bezetter. Zo kregen weal gauw 
verplichte levering van peerden en koenen en laeter van zaod en huj. 
En laoten we veural 't verplichte greidescheuren, daor de boeren 
gien zin in hadden, niet vergeten. D'r mos greide scheurd wodden. 
waorvan de grond niet geschikt was veur bouw en allienig mar 
misgewassen opleverde. 

Mar dit alles gong temeensen nog buten de meensken omme en 
hiel wat boeren perbeerden om zo min meugelik an de bezetter of te 
leveren, mar daor moj' wel veurzichtig mit wezen. Hoe langer as de 
oorlog duurde, hoe meer veurschriften d'r kwammen die oons de 
doemschroeven andri'jden. Daordeur gruuide et verzet, waor dan 
weer hadde reakties van de bezetter aachter weg kwammen. Mit de 
meistaeking leerden we de vi'janen in al zien beestachtighied goed 
kennen. Deur alderhaande tegenwarking wodde de hide 
huusholing de hieltied meer in 't verzet betrokken, wat grote 
geveren mitbrocht. Et kiezen tegen de bezetter brocht je vaeke in 
gewetensnood en kon geveerlike gevolgen hebben. Daj' mit een 
onschuldig liekend geval soms toch slim in de rats kwammen te 
zitten dot wel uut et volgende blieken. 

1k kochte van Fokke de Boer, die boer was op ,,Wittenburg" 
onder Berkoop, een bunder rogge op stamme. We mossen dat zels 
mi'jen en dosken. Die rogge ston netuurlik bi'j de verbouwer op 'e 
riggestraosiekaorte en niet op mienend. In overleg mit de 
ondergroonse wollen we perberen, die bunder rogge buten de 
leveringsplicht te holen, en daor was de mitwarking veur neudig van 
de dOsmachinist Haans Post uut Ni'jhoorn, want die was 
verantwoordelik veur de hide administraosie, ok van de zaodmeter. 
1k praotte mit Haans of, dat de rogge van ,,Wittenburg" niet op 
mien dOsbriefien invuld wodden zol, mar op een los briefien, dat bi'j 
mienend inlegd wodden kon, as de knieperd an boord kwam. Et 
ston dus antekend, mar kwam niet eerder bi'j mien pepieren as 
wanneer d'r geveer driegde. Haans was een vent daor aj' op bouwen 
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konnen: de kalmte zels en hi'j verblikte nooit. Dat et was vertrouwd. 
En in et alderuterste geval kon et nog invoegd wodden op et 
dösbriefien van de verbouwer, die ien weke laeter dösken zol. 

Tegen de aovend, doe de dOsmesiene haost stoppen zol, kwam de 
kontreleur om te kieken wat de dagleveraansie was, mar veural as 
de veurraod zaod we! kiopte mit et dösbriefien van de machinist en 
de zaodmeter. Now dat kiopte allemaol percies. Doe de kontreleur 
op et dosplak alles naogaon hadde, wol hi'j ok nog even op de dele 
kieken. Daor begon hi'j omme te snuuien, en doe vul him et oge op 
de haeverkafbulte op 'e dde tegen et schut van de peerdestal, en 
daor in de hoeke tegen et bientwark zag hi'j een toefte van iene zak 
boven et kaf uutstikken. Mis was et! Dc kontreleur vun daor de 
hiele opbrengst van et bunder rogge van ,,Wittenburg". 1k 
perbeerde netuurlik de situaosie te redden om mien onschuld te 
bewiezen en vertelde him doodkalm, dat disse rogge die niet bi'j mi'j 
op de riggestraosiekaorte ston de volgende weke op et dösbriefien 
van Fokke de Boer invuld wodde omdat zowel de zaodmeter as de 
machinist et op een appat briefien staon hadden. Mar dit was niet zo 
best. De zeuvenentwintig mudde rogge mossen drekt uut stee en 
teld wodden. Mar al die verhaelen over losse briefies daor geleufde 
de kontreleur niks van. 

De machinist en et aandere yolk weren onder de bedrieven 
allemaol al naor huus gaon. Mar de kontreleur gong onderwegens 
naor huus bi'j him an. Mar de machinist speulde zien perti'j goed 
mit en bleef de kalmte zels en leut him as bewies van goeie 
bedoelings et losse dösbriefien zien daor de 27 mudde opston en 
terechte kommen zol op et dösbriefien van de verbouwer, die de 
volgende weke döste. Dit briefien dekt mien bewering, hul Haans 
Post vol. De kontreleur docht daor aanders over en maekte perces-
verbaol op, daor ik in beschuldigd wodde van et verduustren van 
rogge, en de machinist kreeg een uutbraander veur zien 
onzorgvuldige administraosie. 

Dat ston d'r veur mi'j niet zo best veur, want de verwaachting 
was, dat we zeuvenentwintig mudde rogge naofluiten konnen en 
butendat had ik een beste kaans op een zwaore boete en ik mos 
misschien wel de gevangenis in. De rogge van ,,Wittenburg" mos 
now drekt leverd wodden en gong eredaegs toegelieke mit mien 
aandere rogge vot. 

Een peer weken Iaeter - pattie lu dochten dat ze mi'] drekt wel 
ophaelen zollen - kwam de dagveerding om veur de rechtbaank in 
Liwwadden te verschienen. Mar hoe kon 't zo treffen: die rechter en 
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ik konnen mekeer. Mr. Heymeier had, moej' weten, mit mi'j wel es 
overleg pleegd over agrarische betrokkenhied (en eventuele 
strafmaotregels daorop) bi'j voedseltransporten ten naodiele van de 
Duutsers en zo meugelik ten veurdiele van eigen yolk. 1k hoopte dus 
't veurdiel te hebben van een rechter die niet zonder meer tegen mi'j 
was. 

Mr. Heymeier nam veur de zitting even onopvalend kontakt mit 
mi'j op en ik vertelde him hoe et mit die rogge zat en waor die veur 
bestemd wodden zol. 1k kon antonen dat ik disse rogge ofstaon zol 
veur dezelde pries as mien verplicht te leveren rogge en dat et 
vervoer naor 't westen van oons laand al deur de ondergroonse 
regeld was. Dit was veur Mr. Heymeier voldoende. 

Doe ik veur kommen mos, kon ik alle bewiezen op 'e taofel 
leggen: mien eigen dösbriefien, et antekenboekien van de machinist 
mit et losse briefien en de zaodmeter zien pepieren en omdat die 
zeuvenentwintig mudde doe eredaegs al vot gaon was, kon dat losse 
briefien niet op Fokke de Boer zien dOsbriefien invuld wezen. Et 
leek ja zo simpel as wat. De rechter knipoogde tegen mi'j en zee: ,,Et 
mag waor wezen dat hier de indrok wekt is van onttrekken van zaod 
an de leveringsplicht, mar de waorhied liekt mi'j - en de bewiezen 
liggen daorveur op 'e taofel - dat et de bedoeling was die an de 
levering onttrokken rogge, op et dösbriefien van de verbouwer te 
verantwoorden. Van et onttrekken van rogge an de leverplicht is 
dus gien spraoke en we zullen daorom van disse niet bedoelde 
overtreding, die as een administraotieve fout anrekend wodden 
kan, de leegste straf opleggen en wel vief-en-twintig gulden boete en 
inbeslagneming - wat al gebeurd was - tegen de gewone inleverings-
pries. Zo luudde et vonnis van Mr. Heymeier. 

As instemming mit dat vonnis gaf ik him een knipogien en hi'j 
dee 't mi'j weeromme... Dc rechter en de beschuldigde weren te-
vreden, mar de kontreleur, die d'r ok was, keek zoer. Dit geval leup 
daoromme zo goed of, omdat ik een goed Nederlaander as rechter 
trof. Alliend mar jammer dat disse rogge now toch nog naor de 
bezetter gong en niet naor eigen yolk in 't westen van 't laand zo as 
de bedoeling west hadde. Doe ik Mr. Heymeier nao de bevri'jding es 
weer trof, konnen we mekere recht in de ogen zien en hebben we d'r 
beide nog even goed omme lacht. 

Een tied laeter biwwe beide onderdeuken om veur aandere 
dingen an de greep van de bezetter te ontkommen. 
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Vremde parachutisten 
an de oolde Kuunder 

't Was docht ik zowat op 'e helte van december 1943, doe op een 
middag de locht weer dinderde van geallieerde bommewarpers, die 
over trokken naor Duutslaand. Meenselikerwieze was 't misschien 
verschrikkelik, dat wi'j doe zo praotten, mar wi'j zeden: ,,Toe mar 
jonges, donder d'r mar op!"  En toch wussen we dat daor vaeke ok 
een hieleboel burgers bi'j ommekwamen. We beschouwden die 
geallieerde bombardementen as een noodzaekelik kwaod, om weer 
van de Duutsers bevri'jd te wodden. 

Doe die middags de vliegmesienen in grote zwaarms weeromme 
kwammen, wodden ze onderschept deur een peer Duutsejaegers. en 
d'r wodde ommeraek scheuten. Alle ballast die de vliegtugen kwiet 
konnen, leuten ze valen. Recht aachter oons huus uut. in de buurt 
van de oolde Kuunder. zaggen we allemaole dingen naor beneden 
zeilen. Eerst wussen we niet wat dat weren en we dochten even an 
parachutisten, mar laeter dee blieken dat d'r een stok of vieftien 
reservebezinetanken daele gooid weren. 

Oonze onderduker uut Eindhoven en oonze knecht-onderduker 
uut Berkoop - Garnet en Wiebe zullen we ze mar numen - weren 
haost niet te keren, die wollen d'r henne. Mar pas doe alles rustig 
was en bleef, mochten ze henne te kieken. Doe de boel daele kwam, 
was et een grillige bujjige locht, mar et was dreuge. le konnen alles 
scharp zien tegen de grille locht. Even laeter kwam d'r een sni'jbujje 
los, en nog laeter, tegen de aovend, gieselde d'r een dichte sni'jjacht 
over et laand. 

Mit drie kertier weren de jongen d'r al weer, en hielemaol over-
stuur. ,,Allemaole bezine!"  reupen ze oons al integen. Doe ze 
aachter de poesterd in huus kwammen, vertelden ze, dat ze in de 
buurt van de oolde Kuunder op oons laand en dat van Buurman 
Hoogeveen, zeuventien bezinetanken teld hadden. De meersten 
weren plat daele kommen en in de midden deur basten en d'r zat in 
de onderste helte nog een hiel protte bezine. Dejongen weren poer 
en wollen drekt henne om die bezine op te haelen. Et leek mi'j een te 
geveerlik waogstok om die bezine as 't waore onder en veur de neuze 
van de Duutsers weg te haelen. Et wodde schiemeriger en de 
sni'jjacht wodde dichter. De jongen kregen weer hoop. 
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Doe de jongen anhullen, dat de Duutsers van de uutkiekpost of 
niks meer zien konnen, mos et dan in 't laest mar wezen. Ze hadden 
gauw alle oolde melkbussen van de varkenhilde in et waegenhokke 
naor beneden haeld en op de waegen brocht. Ze kregen van de 
vrouw een dikke brogge in de buse, de beig veur de waegen, en daor 
gongen ze et aeventuur integen. We keken ze nao en zaggen ze in et 
duuster in de sni'jjacht verdwienen, en mien vrouw zee: ,,Hadden 
we ze wel gaon laoten moeten?" 1k dust daor niet meer op te 
antwoorden, mar et griezelde oons toe om mit dit beesteweer en dan 
in schiemerdonker de Kuundervallei in, over een niet meer te 
onderscheiden reed in sompig laand. Wat weren we begonnen. 

De tied gong veur oons thuus ofgrieselik staorig veurbi'j en doe et 
langer duusterder wodde, zat oons de ongerusthied tot in de keel.-Ze 
hadden gelokkig een hiel kaim en mak peerd veur de waegen en dat 
troostte oons wat. Mar wi'j wussen mar al te goed, daj' om disse tied 
van et jaor en dan ok nog mit dit beesteweer, in dat drabsige laand 
bi'j de Kuunder mit peerd en waegen niet verkeren konnen. En aj' de 
staldeure eupen trokken, deej' him drekt weer dichte, want de 
stoefsni'j gieselde je om 't gezicht. Meensken, meensken wat 
hadden we anhaeld. In gedaachten zaggen we de jongen daor al mit 
die waegen vol bussen an de toeten toe, en et peerd an de bock toe, in 
't laand vaaste zitten... 

An et waachten leek gien aende te kommen. We hadden de stal en 
et vee allemaol beredded, en nog gien jongen. We konnen de 
staldeure niet iens meer eupen kriegen, zokke bargen sni'j zatten d'r 
veur. Et hide geval greep mien vrouw zo an, die wol ze al integen 
gaon. Mar dat was onzin, want dejongen weren wel los vertrouwd 
en we konnen mar ien ding doen en dat was rustig ofwaachten. 
Eindelik heurden wi'j heur bi'j de hekke vlak aachter 't huus, en doe 
wi'j gauw naor de grote baander en die eupen, dan konnen ze d'r zo 
inrieden. As sni'jpoppen op een kastkaorte kwammen ze d'r in en de 
beig had wel een haandbree sni'j op et briede kruus liggen. Wat 
weren we bliede, dat et hide huttemuttien weer binnen was en de 
beig weer op 'e stal ston. Die kreeg een extra scheppien haever van 
de jongen veur zien biezundere diensten. Dci ongen weren al in huus 
naor de kachel gaon. Mien vrouw en ik keken et hide geval nog es 
over. We kregen al gauw in de gaten, dat we oons hiel wat op 'e hals 
haeld hadden. Waor mossen we mit dat spul henne? 

We stonnen mit de vleermoes in de haand op 'e dde de bussen te 
tellen en zaggen doe dat de bezine van de waegen leup en d'r al een 
hide poele op de dde ston. Komt dit wel goed, vreugen we oons of 
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Eerst mar es naor de jongen toe, die bi'j de kachel zatten te 
opwaarmen. mit waarme koffie en een kezebrogge veur heur. Doe 
ze wat opkikkerd weren. wollen ze oons graeg versiag doen. 

Viak bi'j de oolde Kuunderdam hadden drie tanken in 't laand 
legen. in de Peppemaod twieje. in de Viermad vieve. in de lange 
stokken van Buurman Hoogeveen twieje. drieje in de kleine Hoorn 
en nog twieje op 'e grote Hoorn. De tanken op'egrote Hoorn en op 
de hoogte van de Viermad had zowat niks meer inzeten. want daor 
was de grond had en weren ze hicicmaole uut mekeer spattcrd. Dc 
tanken in et zaachte veenlaand weren we] basten, mar in de onderste 
helte zat haost in allemaolc flog een hiele viutte. Et was een 
ofgrieselik zwaor kerwei west, want de bclg en de waegen mossen 
netuurlik op eigen laand en dan nog op de hoogten blieven. want 
eers gong ic d'r zo mar in tot de hoekhcrrie an roe. Elf bussen 
hadden ze van huus mitneumen. en die raekten hatstikke vol, 
temeensen zoveer as dat kon mit die lekke halzen en niet slutende 
litten van de ofdaankte melkbussen. Dc jongen. die et geschikste 
pad ok niet zo goed kenden as de boer zels, hadden een peer keer 
docht: now zitten we veurgoed vaaste. mar de kalmte en de 
trekkracht van de beig hadden et de hieltied nog weer wunnen. Op 'e 
modderreed naor huus plotste en spatterde de bezine alle kaanten 
uut en de jongen. die veur op de waegen zatten, leup de bezine bi'j de 
rogge dade doe 7e thuus weren. Ze mossen heur doe drekt 
verschonen. ..Om  veur de Duutsers niks aachter te laoten. hebben 
we alle tanken ommekeerd." vertelden dejongen. Ze vuulden heur 
de helden van de dag. dat ze dit zo mooi flikt hadden en omdat de 
Duutsers now naor de bezine Iluiten konnen. Doe we nao et verslag 
van de jongen nog es op de dele kieken gongen, leup de bezine nog 
de hieltied van de waegen of en de plasse op 'e dde wodde al mar 
groter en et hiele huus begon naor de bezine te roeken. We hebben 
de bussen van de waegen zet en twie van de minsten overgeuten in 
een peer goeie bussen. 

De jongen sleupen naachs as ossen en droomden van de grote 
overwinning. mar mien vrouw en ik konnen die naacht glen oge 
dichte kriegen, want we begrepen dat we meer mit, dan om die 
bezine verlegen weren. Waor mossen we d'r mit henne? 

En dat wodde in de loop van de ere dag niet beter, want de 
bezinedamp wodde al mar starker. Et hide huus stonk d'r op 't laeste 
naor. Eremorgens om een ure of negen kwam Gerrit Elzinga - de 
postbode - en zee tegen de vrouw: ,,Wat rokt et hier toch naor 
benzine." Dc vrouw hul heur mar van de domme, mar even veur 

51 



't eten kwarn de bolledreger Jan Stellen en die dee et zelde verhael. 
en ie wussen ok niet of iederiene. die bi de deure kwam, wel 
bet rouwber was. Dc vrouw kwam de stal op en zee:.. Dit komt niet 
goed Luit. dat spul moet vot en zo gauw meugelik." Ze hadde groot 
geliek. want niet allienig dat d'r meensken kommen konnen die je 
verraodden. mar et grootste geveer was nog. dat de hiele boel zo in 
de flk vliegen kon. Et spul mos vot, mar waor mossen we d'r mit 
henne. 

Doe scheut oons in 't zin dat de dokters die be71ne misschien wel 
graeg hebben wollen en bruken konnen. Berkoop hadde een dokter, 
die van Makkinge kwani ok wel in Berkoop en die beide van 
Noordwoolde hadden hier ok klaanten. Oonze veearts sleuten we 
d'r huten. want die was van de verkeerde kaante. en dat zol te gek 
wezen en geveerlik wodden kunnen. as we die d'r hi'j in haelden. 
lkke naor de vier dokters toe. Now. die wollen de bezine mar vat 
graeg hebben. want ze kregen veur heur praktiek mar een kleine 
toewiezing. alliend veur spoedgevallen. Ze weren d'r bliede mit en et 
was oons roem om 't hatte, dat we et kwiet weren. De dokters wollen 
d'r oons veur betaelen. mar de onderdukers en mien vrouw en ik 
weren et d'r over iens. dat we d'r beslist glen geld veur hebben 
wollen. Et was oons genoeg dat de Duutsers die bezine niet in de 
hanen kregen hadden en dat de dokters d'r bliede mit weren. 

Een weke lacter brocht ien van de dokters oons een flessien 
alcohol. Dat hadde hi'j veur zien aptheek toewezen kregen en hi'j 
zee: .. Dat kun jim strakkies mooi bruken veur een fesien mit de 
bevri'jding en dan doen jim d'r wat zwatte beien. vat suker en wat 
waeter bi'j en dan is et een lekker slokkien." 1k nuugde dokter De 
Vries uut om dan zels ok even langes te kommen. 

Oonze Berkoper dokter wol oons as wardering een deusien 
viteminetebletten toe. Die weren doe hiel krap en veural goed veur 
de kiender. Die tebletten wodden deur oonze kiender opbruukt en 
et flessien alcohol kwam op een rimmegien in de hoeke van de 
kaaste veur een bevri'jdingsfesien. Daor is jammer genoeg niks van 
kommen, want laeter hebben de Duutsers nao de inval bi'j oons ok 
dat flessien te pakken kregen, mar dat wussen wi'j doe nog niet. 

Een peer daegen laeter heurden we dat oons bezine-aeventuur een 
hiele naosleep had hadde. Op de middag, naodat de bezine morgens 
de deure uutgaon was. trof ik in et dorp oonze pietereulie- en 
braandstofhaandelder. Hi'j hul mi'j an en zee: ,,Luit de Boer. stap ie 
es even of, wat heb ie me daor uuthaeld !" 1k zee: ,,Ik bin me nargens 
van bewust." 
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De pietereulieman dee me doe et volgende verhael. ,,Vleden 
deensdagaovend in dat beesteweer, kwammen om een ure of zeuven 
een peer Duutsers van de uutkiekpost oonze deure binnenvalen. We 
schrokken as de pest, want ze stonnen al in huus veur dat we d'r arg 
in hadden. Ze gavven mi'j et bevel om ere morgens om negen ure mit 
mien vrachtauto en een stokmennig eulievatten aachter jow laand 
bi'j de Kuunder te kommen. D'r weren neffens heur zeggen daor in 
't laand bezinetanken dade kommen. Daor zat nog bezine in, en dat 
mos ik ophaelen. 1k spatterde eerste nog al wat tegen, want ik zag 
mi'j daor al vaaste zitten mit de auto in dat drabsige hujlaand. Mar 
ze gavven niet toe, ik hadde d'r ere morgens om negen ure mar te 
wezen, en zo niet, dan zollen ze et wel weten! Dat ik gong de ere 
morgen op de ofspreuken tied henne. Dc beide Duutsers stapten bi'j 
mi'j in. Meensken wat hebben we daor wat beleefd in de modder en 
de drek en de sni'j! Et was verschrikkelik! 

Dc Duutsers vertelden onderweg naor de Kuunder dat d'r 
zeuventien bezinetanken daele kommen weren en ze taxeerden dat 
d'r wel zoe'n drie tot vierhonderd liter bezine in zat. 1k hadde vatten 
veur zo'n viefhonderd liter, dus dat zat wel goed. Ze hadden d'r 
gister onder de aovend drekt bi'j west te kieken, mar doe was et zo 
begonnen te sni'jjaegen dat ze et mar uutste!d hadden tot 
vandemorgen. Now mos et dus mar wezen, mar jonge, jonge wat 
broesde dat d'r deur op die reed. Bi'jtieden scheuten we haost van de 
reed of de sloot in. Doe we bi'j de eerste tanken ankwammen, keken 
de Duutsers reer, want gisteraovend in schiemerdonker zat alle 
bezine beneden de basten d'r nog in, en now weren alle tanken 
ommekeerd en leeg. Wat weren die moffen woest: ze vluukten zo, 
dat heur kammeraoden op de uutkiekpost et wel heuren konnen." 

,,Jow hoeven mi'j niks te vertellen, Luit de Boer," zee Jan de 
pietereulieman, ,,ik hebbe et schoon in de gaten, daor weet ie wel 
meer van!"  1k trok de schoolders op en hul me onneuze!. ,,Now op 
de man of," zee Jan. ,,Hej' die bezine ophae!d, of allienig mar 
vot!open laoten, want dat !aeste zo'k zunde vienen." ,,Gien ien van 
de beide," zee ik, ,,pertinent niet." En dat kon ik voiholen, want ik 
hadde die bezine ommes niet ophaeld, mar mien onderdukers. 
,,Dan weet ik et ok niet, mar et was allegeer vot," zee Jan de 
eulieman. ,,We weren dus gauw klaor en ik hoefde et laand niet in en 
kon op 'e reed b!ieven en dat was altied beter as et wieke laand in." 
,,Die Duutsers weren wild," vertelde Jan veerder, ,,en ze zollen de 
schuldigen we! vienen. 1k zee al tegen heur: ,,Och, kwaojongeswark, 
dat ommekeren van die vatten." Ja, doe we weeromme gongen mit 
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de lege vatten op 'e vrachtauto, doe docht ik: Luit de Boer, 
mannegien, wat hej' een geveerlike streek uuthaeld. Mar aj' et niet 
daon hebben des te beter veurjow, dan zal et wel wezen wat ik tegen 
de Duutsers zee: kwaojongeswark. 1k bin d'r gelokkig ofkommen," 
zee Jan. En de netuur hadde in alle geval mooi mitwarkt, want alle 
sporen moe'n die morgens vot west hebben onder de sni'jdunen. 

Dc Duutsers zollen de schuldigen wel vienen, hadden ze tegen 
Jan zegd. Ze hebben hiel wat naovraogd, mar gien meenske wus d'r 
wat van, zo dee blieken. En Jan was ok bliede dat et zo oflopen was, 
dan konnen ze him laeter niet verwieten, dat hi'j haand- en 
spandiensten daon hadde veur de Duutsers, waor hi'j ok een 
ofgrieselike hekel an hadde. Ja, ok al hadde Jan weten hoe et zat, 
dan hadde hi'j de Duutsers nooit op et spoor brocht. 

Oonze onderdukers vunnen et iene van de mooiste streken, die ze 
de Duutsers bakt hadden. 
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Een stempel 

Wiebe, iene van mien knechten, mos in 't laeste van de oorlog, 
krek as zo veule aandren, naor Dc Smilde te sleuvegreven. Now 
hadden we heurd dat as d'r twiefel was over je gezondhied, dan koj' 
je keuren laoten in 't Vene. Mar die knecht van mi'j was kerngezond 
en wol daorom mar onderduken. Mar ik zee: ,,Dat kuj' altied nog 
doen, en as 'tje lokken zol om ofkeurd te wodden, dan kuj'je mit 
zoe'n vri'jstellingsbriefien ommes veul vri'jer bewegen." Mar hi'j 
zag tegen die keuring an, en daorom beud ik an om mit naor 't Vene 
te gaon, dan kon ik misschien zien ongeschikthied veur De Smilde 
en zien onmisberhied op et bedrief nog wat bepleiten. Dat gaf wat 
steun en 't mos mar wezen. We gongen tegere op oonze oolde fietsen 
mit kussiebanen, waor staorigan alle spaeken in los rammelden, 
naor 't Vene, en vunnen et bureau daor we wezen mossen. 1k hul 
daor an et loket een hiel verhael over de zere rogge van mien knecht, 
die hi'j overhullen hadde van dat hi'j mit peerd en waegen op 'e loop 
west hadde en doe was de waegen over him henne gaon. 

Ze wollen d'r kwaolik naor luustren en zeden op 't laeste: ,Hier 
veur de dokter, of zo naor Dc Smilde!"  ,,Dan mar keuren," zeden 
we. We begrepen we!, dat de kaans op olkeuren niet slimme groot 
was, mar dat et d'r wel van othong, hoe as Wiebe zien rolle speulen 
zol. Een zekere dokter Osinga van De Jouwer - iene van de weinige 
dokters in Frieslaand, die nazi weren - mos him keuren. Die keurde 
ok joden veur Duutslaand en arbeiders veur de Duutse 
warkkaampen. Hi'j hadde dd naeme, dat hi'j iederiene goedkeurde. 
Die dokter Osinga was op 'e Jouwer ok kommedaant van de 
Laandwaacht. Hi'j bakte et in et laeste zo bruun, dat de K.P. van 
doe was om him te !iquideren. Mar dat gong niet deur, want ze 
wodden geweer, dat as Osinga d'r an gaon zo!, dan zol een groot tal 
meensken as represail!e daor veur boeten moeten. Now, die Osinga 
dee et onderzuuk bi'j mien knecht. Conclusie vanzels: gien 
vri'jstelling! 1k kwam daor stark tegen in et geweer en zee, dat ik die 
jonge man op mien grote veebedrief niet missen kon, omdat hi'j 
zoe'n beste melker was. En dat kon hi'j zittende doen. ,,Ie hebben te 
kiezen," zee Osinga doe op et laeste: ,,ie zels naor De Smilde of je 
knecht; ie zeggen et mar." 

Now hadde 1k in de waachtkaemer een peer keer de naeme van 
Herr Dr. Hase numen heurd en dat brocht mi'j inienend op een idee. 
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Dat zat zo: ik hadde in 1936 negen maonden as volontair op een 
peer grote boerderi'jen in Duutslaand warkt, en daor hadde ik ook 
een zekere Dr. Hase troffen. Laeter hadde ik nao mien thuuskomst 
in Berkoop nog briefwisseling mit him had, uut Berlin uut. 

1k dochte; zol dat diezelde Hase ok wezen kunnen? Ja, ie konnen 
nooit weten... 1k vreug bi'j de concierge om een onderhoold mit Dr. 
Hase. Nao een posien waachten wodde ik tot mien grote verrassing 
bi'j him binnen laoten. 1k zag doe drekt, dat et niet dezelde Dr. 
Hase was die ik in Duutslaand troffen hadde, en maekte dus mien 
verontschuldigings. Mar hi'j gong toch op die kunde van mi'j in en 
doe dee blieken, dat die Hase niet allienig een naemgenoot, mar ok 
een goeie kunde van him was! We raekten doe an de praot over die 
ere Hase, en hi'j wol weten, hoe ik die troffen hadde en waor ik in 
1936 in Duutslaand west hadde en wat ik daor doen kwam. Hi'j 
keek vremd op, dat ik de grootste kopstokken van doe allemaole 
zien en beluusterd had op heur spreekbeurten op belangrieke 
bi'jienkomsten. Et kwam mi'j in 't zin, dat ik misschien et zien en 
anheuren van al die kopstokken uutbuiten kon in mien eigen 
veurdiel, in de zaeke daor wi'j hier veur weren. Now, dat sleut krek 
mooi an bi'j de vraoge die hi'j mi'j doe stelde, wat ik hier doen 
kwam. 

1k vertelde him van mien knecht die ik niet missen kon, en van 
mien bedrief. Doe hi'j om mien knecht zien oproepkaorte vreug, 
was dat ding rap op 'e taofel, en daor sleug die Hase zo mar een 
vri'jstellingsstempel op. 1k vreug him ok om zoe'n pepiertien mit 
een stempel - ie konnenja nooit weten waor 't goed veur was - en dat 
was zo mar klaor. Doe wodde et oonze tied om te maeken dat we 
hier weg kwammen. 1k hebbe eerst hattelik ofscheid neumen van 
Dr. Hase, him de groetenisse mitdaon veur zien vrund in 
Duutslaand en mit oonze vri'jstelling in de buse weren we de 
keuning te rick. 

1k heb laeter es verneumen wie die Dr. Hase was, die ik daor in 
't Vene troffen hadde. Now, niet de eerste de beste, of beter zegd 
hielemaole gien beste. Hi'j was de S.S.-SturmbahnfUhrer van de 
Dienststelle Grunningen, een hide hoge mieter op een geveerlike 
stoel. Dat leut mi'j veerder ok koold wie of hi'j was, mar wi'j had den 
op een haandige meniere van zien invloed .gebruuk maekt. 

Op de weerommereize kon ik me haost niet begriepen, dat ik mit 
mien gebrekkige Duuts mit die hoge mieter zo makkelik klaor 
kwam en dat hi'j mi'j ok nog toeleut veur een gesprek. Mien knecht 
die nogal lange waachten mos en hielemaole gien hope meer hadde 
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op een goeie ofloop, ston perplex over de ofloop. ,,Hoe hej' dat 
klaor kregen," zee hi'j. Jonge, jonge, wat konnen wi'j op oonze 
rammelkarren mit kussiebanen doe hadde fietsen! Ja, et gong oons 
niet allienig in 't Vene, mar ok op de weerommereize glad veur de 
wiend. We reesden as gekken, want ze zollen thuus ok wel 
ni'jsgierig wezen. 

Doe we thuus kwammen en oons verhael deden, konnen ze dat 
amper geleuven, mar et bewies van vri'jstelling was de bevestiging 
van oons verhael. Zo ziej' mar weer, daj' niet drekt de moed en hope 
opgeven moeten en dat op een onveurstelbere meniere et 
onmeugelike toch meuglik wodden kan! Glen verplichte 
spandiensten veur de vi'jaand enje vri'jer bewegen mit dit pepiertien 
mit et vri'jstellingsstempel. Dat was hiel wat weerd in die daegen! 
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Vremd yolk onder dak 

Hoe langer as de oorlog duurde. hoe beestachtiger as de oorlogs-
haandelingen wodden. Hoe feller et ver7et. hoe onmeenseliker de 
reaktie van de bezetter. Ok hiel wat Stellingwarvers hebben dat 
ondervunnen. Veur de goeie Ned erlaanders was d'r haost niet an te 
ontkommen dat de eigen huusholing d'r de hieltied meer in 
hetrokken wodde. zoas bi'jglieks deur et ondcrdak geven an 
onderdukers en K.P.-ers. 

En de oorlog raekte ok hoe langer hoe meer de bedrieven. Van et 
begin van de oorlog of kwammen d'r de hieltied meer veurschriften 
en veroddenings veur perduktie. haandel en distribusie van de 
etersweren. We kregen verplichte levering van peerden. koenen. 
zaod. huj' en al zo meer. Daor mos ie dan mar mit op et leverings-
plak verschienen. want je an de leverplicht onttrekken was d'r niet 
bi'j. Die dat al perbeerde raekte zonder dat hi'j dat in de gaten hadde 
mit zien hiele huusholing in een geveerlike situaosie. Van een weg 
weeromme was dan vaeke glen spraoke meer. 

Et begon meerstal onschuldig mit een peer onderdukers in huus 
te nemen. Dat deden de meersten zonder bezwaor en zonder d'r 
aenlik veerder bi'j nao te daenken. Even laeter mossen ok 
verzetsmeensken onderdak hebben en dan koj' ok glen nee zeggen. 
En dan hoefde d'r niks mis te lopen. of ie mossen mit de hiele 
huusholing maeken daj' votkwammen. Dan moj' alderdeegst alles 
in de steek laoten omjezels te redden. Mar daor wodde kwaolik an 
docht en de meersten hullen allienig mar rekening mit razzia's en 
daorveur hadden een protte niet allienig in de schure een peer 
schoelplakken maekt, mar ok butendeure. 

Oonze boshutte was zoe'n schoelplak, en lag een aentien van huus 
of in et zo nuumde bossien van Tjeerd Verwer". midden in de bos 
en veur vremden niet makkelik te vienen. We hadden daor midden 
in dat bossien op een dreug plak een gat greuven en daor kwam een 
oolde strontbak op de kop over henne te liggen, en daor wodde weer 
een laoge grond over henne gooid. Zoe'n dak zol niet makkelik 
inzakken of deurlekken. Et iene aende van et hol mos netuurlik 
eupen blieven. 

As d'r onraod verwaacht wodde - d'r was no-al es loos alaarm - 
dan maekten oonze onderdukers as de bliksem dat ze in die 
schoelhutte kwammen. As 't neudig was konnen ze daor ok naachs 



wel slaopen blieven. We hadden flog wat vetkeersen. dat d'r was ok 
locht in de hutte. Krek genog om d'r bi'j te kaortspeulen, mar nict 
om te lezen. Mit die vetkeersen te walmen in die kleine ruumte. reuk 
et d'r al gauw niet slimme noffelik meer! Laeter hebben we een 
oolde kachelpiepe op et aachteraende van de hone zet. en doe kwam 
di wat deurtrek. dat doe wodde dat vat heter. 

Op een gegeven moment kwam di een ploegien mannen van de 
ondergroonse (de K. P. of knokploeg nuumden wi'j die) bi'j oons. en 
die zochten onderdak mit een overvalwaegen. Dat was neffens mij 
een oorspronkelike keze-waegen van de Gebroeders Heida uut 
Ni'jhoorn. In die auto zatten stenguns. karabijnen. haandgrenaotcn 
en meer van zok oorlogsmateriaol. Geveerlik spul om in oorlogstied 
onderdak te geven. hebben we laeter wel verneumen...! We 
begrepen drekt, dat as de Duutsers geweer wodden zollen wat veur 
auto - en mit wat veur bemanning en inhoold ! - hi'j oons onderdak 
von. dat d'r dan rere dingen gebeuren konnen. Dat zol dan wel es op 
leven en dood gaon kunnen. 

We vernammen drekt. dat de mannen verbeten weren en dat ze 
nargens bange veur weren. We hebben drekt ofpraot. dat we de 
goeie naemen van de bemanning van de auto niet weten zollen, en 
dat ze allemaole bi'j heur schoelnaeme nuumd wodden zollen. De 
iene kon de aandere dan niet verraoden. Ok van de woonplakken 
wussen we niks. An de tael te heuren weren d'r een peer 
Stellingwarvers bi'j en weren de eren Friezen. Soms weren di viere, 
zesse of achte. Een peer aand'ren. die zo now en dan kontakt mit 
oonze groep hadden. weren Foppe Kuiters van Berkoop (en die kon 
ik dus) en een zekere Micky. die zien naeme en woonpiak ik ok niet 
kende. 

Wi'j konnen dus, as de moffen oons pakten, de groep nooit ver-
raoden. omreden we niet wussen wie ze weren. Mien vaaste arbei-
der. die de Duutsers een dag of wat laeter ophaeld hebben en naor 
Et Vene brocht hebben, kon dos ok glen iene an de Duutsers 
verraoden. as hi'j daor toe dwongen wodde, want hi'j kon gien iene 
van naeme. Allienig mien huusholing was dus et eerst en et meerst in 
geveer. Vandaor oonze vlocht, viak veur de Duutsers kwammen. 
De mannen nammen et wel eernstlg op. want as ze mit eten en 
koffiedrinken bi'j oons in huus kwammen nammen ze de waopens 
mit en legden die zo lange onder de divan. En as ze naor de koestal 
gongen te eerpelschellen of te kaortspeulen. nammen ze de waopens 
weer mit en legdcn ze daor op 't rim. Ze hadden de waopens altied 
bi'j de haand of onder haandberiek. Aovens reden ze vaeke bi'j 
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duuster vot. mar waor henne wus gieniene as de mannen zels. Ze 
kwammen dan op hiel ongeregelde tieden thuus en et vul mi'j aenlik 
mit. dat de Duutse uutkiekpost flog nooit ontdekt hadde. dat ze 
bi'j oons in- en uutreden. 

In die peer weken leerden wi'j ze we] beter kennen. mar et hieven 
Dick. Sjors. Sjonnie en zo en we wussen niet wie mit wie d'r op 
uuttrok. Op een morgen - et koffiedrinken leup naor 't aende - zee 
iene van de mannen, dat hi'j en een kammeraod graeg even mit de 
kommedaant praoten wollen. Dc eren gongen naor de stal en de 
kommedaant en de twie aanderen blcven zitten. Dc vrouw en ik 
wollen d'r ok uut gaon, mar de kommedaant zee: ..Jim hoevenjirn 
eigen kaemer niet uut. want we weten dat et vertrouwd is." ,,Now. 
vertel mar op. wat hebben 

-
Jim veur ni'js." zee de kommedaant. Dc 

beide mannen vertelden dat ze wussen, dat iene van heur ploeg in de 
scheerwinkel in 't dörp te veul praot hadde. Hi'j hadde in de 
scheerwinkel zeten op te scheppen. dat hi'j ok bi'j de ondergroonse 
was, en dat de auto daor ze d'r naachs mit op uuttrokken. hi'j een 
boer in Berkoop op 'e dde ston. Veerder hadde hi'j verteld dat ze 
daor naachs mit op uuttrokken om overvallen te docn op 
distribusie-kantoren om distribusiekaorten in hanen te kriegen veur 
onderdukers en zo. ..Mar," zeden ze dr bi'j, .,hi'j is beslist gien 
verraoder, hi'j zwetst mar wat om zels zoe'n betien de held uut te 
hangen. Meer is 't niet. mar 't kon geveerlik wezen of wodden." Dc 
kommedaant was kot van beraod en zee: ,,Jim beidend kriegen veur 
vanaovend de opdracht him mit te nemen en d'r veur te zorgen dat 
die knaop niet langer den geveer meer veur de hide ploee wezen 
kan." Mien vrouw en ik schrokken oons dood. Wat bedoelde de 
kommedaant daor in de vredesnaeme mit? Mien vrouw zee: ..Mar 
dat kuj' 70 toch mar niet doen." De kommedaant antwoordde: 
..Wollen jow dan Vrouw de Boer, dat jow hide huusholing. jim 
onderdukers en mien mannen hier morgen op een riegeltien allegeer 
dood opt hiem liggen? Wi'j kun ommes niet aanders. Beter iene as 
allemaole." Wi'j weren 70 verslegen. dat we gien woord meer zeden. 
De beide anklaegers gongen overaende en zonder veerder een 
woord te zeggen gongen ze de kaemer uut. De kommedaant zee nog 
tegen de vrouw. doe hi'j de kaemer uutgong: ..Dat wodt wel op een 
goeie meniere oplost. Vrouw de Boer." 

Aandere morgens was die jonge daor over praot was. d'r niet 
meer bi'j doe ze in huus kwammen te koffiedrinken. 'r wodde niet 
veul zegd. Et was zuver wat een begraffenissfeer, zo van: eerbied en 
stilte veur de dode. Dc vrouw en ik dochten beide dat die jonge d'r 
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niks meer van naovertellen kon. Mar et was eers gaon. dee laeter 
blieken. Want tot mien verbaozing kwam ik een peer weken nao de 
bevri'jding dat praoterige ventien tegen in Ni'jhoorn. Ik kon mien 
ogen haost niet geleuven. Hi'j vertelde me dat de beide mannen. die 
him bij de kommedaant anklaegd hadden him doe naachs 
verdwienen laoten hadden op een onderduukadres daor hi'j niet 
eerder de vri:jhied kregen hadde as nao de oorlog. Daor hadden ze 
mit an heur opdracht voldaon en him toch in leven laoten. Ik kon de 
vrouw doe ok de goeie bosschop overbrengen. dat die kerel niet - 
waor we benauwd veur west hadden - deur zien kammeraoden 
doodscheuten was. Et was him beter ofgaon as de kommedaant, 
want die hadde de oorloa niet overleefd. De Duutsers hadden him 
laeter te pakken kregen. en hi'j was zonder vorm van perses 
doodscheuten. 

Over die kommedaant moet ik no «at vertellen. As ik nao de 
oorlog goed inlicht bin, kwam hi'j van Drachten, mar zien echte 
naeme he'k nooit heurd. Et was en bleef Sjors. Vlak nao de oorlog is 
mi'j deur ien van de onderdukers verteld. dat Sjors op een aovend 
van een botien van et Tjeukemeer of deur een geallieerde helikopter 
oppikt wodden zol en dat dat deur de mist mislokte. Hi'j had de 
helikopter wel ontdekt. mar de helikopter hadde zien botien en him 
dus niet zien. De man was doe deur de mist et spoor biester en vul in 
hanen van de Duutsers. die him an de raand van et Tjeukemeer 
doodscheuten en begreuven hebben. Laeter. nao de oorlog, zol hi'j 
weer opgreuven en in Drachten opni'j begreuven wezen. neffens dat 
mi'j verteld is. Ik weet niet wat d'r van dit verhael waor is. 

Ja. zo gaot dat in oorlogstied. dan bin zokke gevallen vaeke 
muuilik nao te gaon en komt et vaeke aanders uut as daj' 
verwaachten konnen. Ok hier was dat zo: de veurzichtige, 
bedochtzeme kommedaant hadde zien leven d'r bi'j inscheuten. mar 
de onveurzichtige, onbedochtzeme K.P.-er leefde nog. 
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Staeking! 

Op 29 april 1943 gong d'r een schok deur oons hiele laand, doe de 
Duutse beveihebber, Generaol Christiansen, bekend maekte dat 
alle Nederlaanse soldaoten weer in kriegsgevangenschop mossen. 
Dat vul verkeerd en et hide yolk kwam in verzet. Overal wodde et 
wark dade legd. Dc Duutse bezetter zol now ontdekken, dat et 
Nederlaanse yolk mar niet alles nam! De generaol kondigde doe et 
staandrecht of, om de boel in toom te holen. Dat staandrecht wol 
zeggen dat de bezetter zonder ok mar een inkeld bewies van schuld 
en zonder welke vorm van perses dan ok, zien slaachtoffers ,,ter 
plekke" dood scheut. Dat kon je bi'jglieks overkommen deur et 
anwezig wezen bi'j verbeuden ,,samenscholingen" van meer as een 
bepaold tal personen. 

Ok onder de plattelaandsbevolking bin d'r doe nog al wat 
slaachtoffers valen. Zonder waorschouwing wodde scheuten as d'r 
een stokmennig meensken bi'j mekeer stonnen. Dc Nederlaanders 
reageerden scharp. De spoorwegen staekten, de boeren staekten de 
levering van melk. Et wegvervoer wodde blokkeerd mit bomen over 
de weg, de melkbussen die al bi'j de weg stonnen gongen onderste-
boven de sloot in en al zo wat henne. Onmeenselik had gongen de 
Duutsers daor doe tegen in en verscheiden Nederlaanders 
kwammen veur et vuurpeleton. Vaeke ok goenend, die nargens mit 
te macken hadden. 

Op de morgen van de dadde meie 1943 kwam mien zwaoger 
Klaas Hornstra, onderwiezer op 'e Gediek en trouwd mit mien 
zuster Aukje, al hiel vroeg bi'j oons in Berkoop. Hi'j vertelde dat 
zien vrouw veurige daegs op pad west hadde, de schoelen bi'jlanges, 
om te perberen et onderwiezend personiel ok bi'j de staeking te 
kriegen. Die mos algemien wodden! Aukje kwam daor ok veur bi'j 
et heufd van de schoele in Jubbege, waor ze van die zien vrouw de 
wiend aorig van veuren kreeg. Daor trok ze de conclusie uut, dat dit 
een ,,fout adres" wezen mos, en had mar gauw maekt, dat ze vot 
kwam. 

Laeter kreeg ze in de gaten dat ze bi'j Kobus van Gorsel an de 
deure west hadde. Die was daor heufd van de schoele in Jubbege, 
mar ok kommedaant van de Laandwaacht van de Gediek. Die Van 
Gorsel het nao de oorlog vuuftien jaor kregen. 

In de naacht d'r op - mien zwaoger en mien zuster weren nog mar 
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krek op bedde - verscheen daor cen overvalwaegen veur de deure. 
Mien zuster mos drekt mit. In diezelde nt wodde ok cen collega van 
mien zwaoger ophaeld. die ok op pad vest hadde veur de 
onderwiezersstaeking. Waor ze henne brocht weren wus glen iene. 
Mien zwaoger en dc beide kiender weren doodsongerust. Ze weren 
glad overstuur, en ere morgens vroeg was mien zwaoger al op de 
fiets van de Gediek bi'j oons om raod en steun. 

We mossen toch wat doen, mar wane. In 't laeste hesleuten we, 
dat ik mar es naor de schoelemeestersvrouw in Jubbege gaon zol. 
want die zol wel weten waor ze henne brocht weren en clan mar weer 
zien. Et was misschien wel geveerlik. zo mar naor et hol van de 
lieuw te gaon. mar niks doen en mar waachten op de dingen die 
kommen zollen. was ok glen doen. 

Om negen ure stapte ik op mien oolde fiets naor Jubbege. 1k leut 
de fiets een aentien veur et schoelehuus staon, et laeste aentien leup 
ik en ik belde an. De vrouw van et schoeleheufd. waor mien zuster 
veurige daegs mit praot hadde, kwam bi'j de deure. 1k vreug of ik 
even mit heur praoten kon. 

Boven verwaachting leut ze ml' j d'r drekt in en narn me mit naor 
de veurkaemer. 1k gong mar recht op et doel of. en vreug as ze mi'j 
ok vertellen kon, waor die vrouw. die gister bi'j heur west hadde, 
henne brocht was. 1k vertelde niet dat ik heur breur was en zi'j zels 
vreug mi'j niet waor a'k weg kwam. 

Ze dee overdreven vrundelik en zee. dat ze dat wel even veur mi'j 
naovraogen zol. 1k mos mar even geduld hebben. Ze gong naor de 
tillefoon in de aachterkaemer en dee de schoefdeure tussen de beide 
kaemers goed dichte. Dat vertrouwde ik drekt al niet. Wat ze veur 
de tillefoon zee. kon 'k niet allemaole verstaon. mar uut inkelde 
woorden die 'k opvong kon 'k wel begriepen. dat ze mi'j even een 
posien an de praot holen zol. Doe wus ik genoeg! En veurdat ze 
weer in de veurkaemer was, gloepte ik de deure uut. As de bliksem 
naor mien fiets en vot! 1k gong mit opzet de verkeerde kaante op en 
gong niet et west op, mar et oost uut. Even 't oosten in sleug ik doe et 
pattien in naor et karkien van Schurege en doe hinnendeur weer 
't west in naor de Berkoper diek. waor ik bi'j ..Amalia-State" op de 
weg kwam. 

Mien zwaoger hadde wel geliek had. dat hi'j et een geveerlike 
onderneming vun. 1k kwam versleugen thuus en et minste was dat 
we veerder niks doen konnen. Al gauw heurden we. dat mien zuster 
en die collega Jan Fizinga - ok onderwiezer op 'e Gediek - naor 
Liwwadden brocht weren en daor in de gevangenis zatten. Een peer 
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daegen laeter kwam mien zuster weer thuus.....allienig. Jan Eizinga 
kwam niet weer, die kreeg de koegel. Jan Eizinga, een prachtkerel, 
altied solidair mit de meensken die in de nederklitse zatten. Een 
idealist van et oolde rooie stempel. Een revolutionair, mar wel een 
meenslievende, en een zaachtmoedigen iene. Hi'j was valen veur 
zien ideaal: socialisme in vri'jhied. 
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Et verzet 

Die op verantwoorde wieze an 't verzet mitdoen wol, mos een 
schraandere kop hebben, stark van inhoold wezen, taoi van huud en 
zo dichte as een pot. De drieging van arrestaosie mit zwaore 
mishaandeling hong je altied boven 't heufd. D'r was de vi'jaand 
gien middel te min om iene an 't praoten en ,,bekennen" te kriegen. 
De ondervraogers bedochten beestachtige mattelmethoden om d'r 
uut te haelen wat ze weten wollen. Sommigen die arresteerd weren 
bekenden dingen daor ze gien pat of diel an hadden, alliend om van 
de sadistische mishaandeling of te kommen. Zorgen dus daj' heur 
niet in de hanen vullen! Een protte verzetsmeensken hebben in 
't begin de geveren van et wark niet an kommen zien, want ze 
konnen heur niet veurstellen dat de Duutsers zokke beestmeensken 
weren. Ze konnen heur b.v. niet begriepen dat ze veur et onderdak 
hebben van een onderduker arresteerd wodden zo!len. Et zol wel 
wat mitvalen.....Wat hebben een hoop heur daor in verzind. Ok 
vergatten een hieleboel, dat aj' in 't verzet zatten, daj' clan niet 
allienigjezels, mar okje huusholing in geveer brochten. De S. D.-ers 
en ere soorten Duutse pelisies kenden gien inkelde meenselikhied en 
hullen nargens gien rekening mit. Een dudelik bewies van hoe wried 
as ze weren leverden de Duutsers in Boschoord, waor een heit van 
een versturven joongien, dat naor zien laeste rustp!ak brocht 
wodde, onderwegens uut de begraffenisstoet haeld wodde! Zokke 
dingen daor bin toch gien woorden veur te vienen, daor is gien 
oordiel te scharp veur! 

In et laeste van de oorlog weren de Duutsers et slimst kwetsber in 
heur verbienings. Bi'j et oprokken van de Canadezen koj' overal 
vlochtende groepen Duutsers verwaachten, die vaeke nog 
perbeerden versperrings op te smieten en broggen in de !ocht 
vliegen te laoten. As et kon, mos heur dat vanzels belet wodden. De 
plaetselike bekendhied van de Binnenlaanse Striedkrachten 
(N.B.S.) het hier goed wark bi'j daon. Op 1 april 1945 brak de 
sabotage in Frieslaand veurgoed los. As d'r zegd wodt dat 
Frieslaand him veur et grootste pat zels bevri'jd het, dan zit daor 
zeker een stokkien waorhied in, veural veur de oostkaant van de 
perveensie. De N.B.S. was hierde veurloper van de Canadezen. Een 
betrouwbere berichtgeving was in die laeste daegen van slim groot 
belang. Nao de oorlog kwam een hiele perti'j meensken weer boven 
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waeter: voegelvri'j verk!aorden, onderdukers en ok Joden. De 
meersten zaggen d'r nog wel aorig gezond uut. Inkelden weren wat 
lochtschouw en schrikkerig. Dc meersten kregen et te kwaod mit 
heur zels en goelden van gelok. De vri'je, frisse meitieds!ocht was 
heur te veule. Sommigen hadden een peer jaor binne.n zeten en in 
krappe schoe!p!akken de tied deur brocht. Veur al!emaole die nog 
leefden was d'r grote reden tot daankberhied dat die verschrikkelike 
tied veurbi'j was. Mar d'r misten ok nog veule, waor lange op 
waacht is, mar die nao de bevri'jding niet weeromme kwammen. D'r 
weren hiel wat huusholings waor de vreugde van de bevri'jding niet 
onverdield was en waor et verdriet veur altied bestaon bleef. De 
jaoren nao de oorlog hebben netuurlik al hie] wat van de feihied en 
bitterhied uutveegd en de wonden bin staorigan wat hield, mar 
vergeten zullen pattie et nooit. D'r mos nog recht spreuken wodden 
over al diedend, die an de kaant van de vi'jaand staon hadden en 
verraod pleegd hadden en soms moord. En de verkeerden uut de 
oorlogsdaegen, die heur nao de bevri'jding veur de rechter 
verantwoorden mossen, reageerden now hiel aanders. Et weren 
now vaeke lafbekken, die deur et ofschoeven van de schuld heur 
verdiende straf perbeerden te ontlopen. Mar ok de mannen uut et 
verzet hadden et in de eerste tied nao de bevri'jding niet makkelik. 
In ni'je leefnormen wodde aldereerst vraogd om rechtveerdighied 
veur iederiene, en iensgezindhied van allemaole. In de tied van et 
verzet weren die normen d'r niet west. Doe gui ,,00g om 00g, tand 
om tand" en verscheiden konnen nao de bevri'jding daor eerst mar 
muuilik ofstaand van doen. Et verzet hadde zien wark daon mar... 
et hadde ok zien tied had! Want in plaets van verzet wodde now de 
grootst meugelike mitwarking verwaacht. 
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De vrouw in et verzet 

Wanneer een man him in et verzet begaf dan bleef in haost alle 
gevallen de vrouw daor niet onkundig van. Een inkelden iene die d'r 
thuus niks van vertelde, zal dat daon hebben omdat, as et mis leup, 
zien vrouw dan ok niks vertellen kon. Daor kwam dan nog bi'j dat 
as de vrouw d'r niks van of wus, ze ok niet de hieltied in 
ongerusthied hoefde te zitten. Wie zien vrouw hielemaol op 'e 
hoogte hul, dochte dat dat beter was, omdat ze dan ok tegere de 
konsekweensies dreugen. D'r weren vrouwen die dat ok wollen. 
Veul vrouwen van verzetsmannen hebben et vaeke nog spannender 
had as de mannen zels, omdat zi'j altied tot de laeste menuut mar 
ofwaachten mossen, as de man wel weeromme kommen zol van een 
opdracht. Mar Iao'we niet vergeten hoeveul vrouwen en maegies 
persoonlik mitdeden as koerierster of as verspreidster van illegale 
blatties en bi'j et overbrengen van waopens. Ze zorgden vaeke veur 
et deurgeven van belangrieke berichten, van dag tot dag en soms de 
hide perveensie deur! Veural de koeriersters en ere bezorgers heb-
ben grote risico's neumen mit heur andiel in de verspreiding van de 
z.n. ,,Vri'je Passe". De ,,Vri'je Passe" bet van grote weerde west veur 
et moreel van de bevolking in die donkere daegen. lederiene was 
ommes beni'jd naor die lectuur, die dejuuste staand van de oorlog 
deurgaf. D'r weren altied te min kraanties veur de grote leeshonger. 
De waorhied wodde deur de ondergroonse tegenover de leugens 
van de ,,op bevel" schrievende blaeden steld. Doe die vrouwluden 
en maegies nao de oorlog heur gewone wark weer doen mossen, 
hadden ze et daor in de eerste weken krek 70 muuilik mit as de 
mannen die in 't verzet zeten hadden. 

As we over de vrouw in et verzet praoten, nioe'n we toch ok de 
huusmoeders numen die zels wel niet drekt mit et verzetswark te 
macken hadden, mar die d'r indrekt wel veule veur deden. Dat 
weren alle huusvrouwen bi'j wie onderdukers en illegalen een veilig 
onderkommen vunnen en een kosthuus hadden. Zonder dat daor 
wat tegenover steld wodden kon. Ze hadden een vaeke niet-
betaelende kostganger. Dat die huusvrouwen speulden een hid 
belangrieke rolle in et verzet. En ze hebben et tot et laeste ure naor 
beste weten en kunnen voihullen, mit alle geveren die d'r an 
verbunnen weren. Ze hadden vaeke een dubbele huusholing te 
verzorgen, en ,de helte mos zonder bonnen toch ok eten hebben. 
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Hier hadden de boer en boerinne vaeke een hieleboel veur op de 
stedelingen. Dc meerste boeren hadden ommes altied wel een 
aachterdeurtien eupen om wat eten binnen te haelen, b.g. een 
varken dat op 'e registraosiekaorte ston ongemurken s!aachten en 
d'r een bigge veur in 't plak schoeven. Zo kon dat ok mit een laom 
veur een schaop. Dan bleef et tal op 'e registraosiekaorte kioppen. 
En melk en eerpe!s hadden de meerste boeren zels ok genog. Aj' 
daor de meensken uut et westen bi'j vergelieken die, !opende of op 
de fiets, hongertochten naor Frieslaand deden, veur een fluttien 
zaod of een poedegien eerpels, dan weren wi'j wel vu!e beter of Et 
volgende geval is daor een dude!ik veurbeeld van. We hadden in de 
strobult op et hiem een ,,zwat" varken votstopt. 

Op een morgen was dat varken verdwenen en we konnen et 
sporen de laene uut. Naor de eupenbaore weg en veerder in de 
richting van et dOrp. Die is steulen, dochten we, mar we dusten 
netuurlik niet naor de pelisie te gaon. Laeter op 'e dag vertelden de 
schoelekiender oons dat d'r een varken op 't Schuinpad leup viak 
bi'j dorp. Ikke d'r henne mit een aachterliende. Nao wat vraogen en 
zuken vun ik him op 'e Febriekslaene. 1k hadde nog mar krek de 
lie nde om et varken sleugen of daor kwam de pelisie an! ,,Hej' wel 
een vervoerbewies?" vreug hi'j. Want in die daegen moj' zowat 
overal een vervoerbewies veur hebben. ,,Nee," zee 'k, ,,dat heb ik 
niet, mar dat kan ok niet, want dit varken is roezig, et is uutbreuken 
om een beer te zuken." ,,Dan mar gauw naor huus," zee de pelisie, 
,,mar as 't zoveer is zol ik d'r ok wel een stokkien van lusten." Hi'j 
zag vanzels we!, an de kleur en gedaonte, dat et gien laandvarken 
was, mar een mestvarken en hi'j hadde blinders goed in de gaten wat 
de toekomst van et biest was. We hebben et varken een peer daegen 
laeter mar gauw slaacht en dat begeerde stokkien het de pelisie 
kregen ok, want we wussen dat dat een goed adres was! 
Jammergenoeg het die zo wardeerde pelisieman ok et onmeenselike 
van de Duutse bezetters ondergaon moeten en is onder heur 
beulshanen bezweken. 

Hoe dan ok, oonze boerinnen redden heur meerstal best mit een 
stellegien ,,vremde gaasten" bi'j de eterspot. En as die ..gaasten" niet 
op bedde dusten te slaopen, dan was d'r altied wel een plakkien in de 
schure of in een hokke op 't hiem. As ik zo schrieve van boerinnen, 
dan wil ik daor niks te kot mit doen an de burgervrouwen die et 
zelde deden, want die weren d'r ok genog. Mar deur et vri'je wonen 
op een boerderi'je was dat vaeke veur de ,,gaasten", wat onderdak 
en eten angaot, wel wat makkeliker. D'r mag zegd wodden dat, hoe 
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muuilik en geveerlik et soms ok was, een hiel groot pat van de 
Nederlaanse vrouwluden de deure niet sleut, as op heur een beroep 
daon wodde veur onderdak van een in geveer verkerende 
laandgenoot. Hulde daorveur. 
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Zo bin oonze menieren 

\Vat d'r in de bezettingstied Ok in et laand van Lende en Kuunder 
allernaol gebeurde. hul een waorschouwing in veur iederiene. Mar 
veural veur de jongeren is et goed om van de belevenissen van doe 
wat te weten en d'r uut te leren, waor meensken toe vervalen 
kunnen, as ze heur verleiden laoten deur geveerlike ideologieên. De 
jongeren van vandaege-de-dag kun heur vaeke muuilik verplaetsen 
in de omstaandigheden van de jaoren 40-45. Starker: oonze eigen 
kiender konnen oonze verhaelen over die tied en de eigen 
belevenissen mar kwaolik geleuven. Ze weten niks van oonze 
schrikreakties op alle vremde geluden die naacht en dag op oons 
ofkwammen. Ok niet oonze reaktie op onverwaachs anbellen of 
op 'e deure bonken. Ze kun heur gien veurstelling meer maeken van 
verraod, vri'j hied sberoving en veural niet van de rechtelooshied, 
waor as wi'j in die tied mit leven mossen. Oonze zenuwen weren 
altied spand deur dat sloepende geveer. Ft is niet meugelik om die 
angstsfeer, die altied om je henne was, an de kiender dudelik te 
maeken. De ,,Zwatte Dood" weerde altied en overal rond. We kun 
alderdeegst zeggen, dat de Laandwaachters en de S.D.-ers vaeke 
meer naachtmerrie's opreupen as de gewone Duutse soldaoten. 

Ft mag dan waor wezen dat dejeugd niet alles bevatten kan wat 
him in de oorlog ofspeuld het, ok veur oons oolderen bin d'r hiel wat 
vraogen overbieven waor we nooit gien antwoord op kregen hebben 
of op geven konnen. Hoe is et b.g. te verklaoren dat pattie boeren en 
middenstaanders en arbeiders toch sympathie hadden veur de 
Duutsers, die oons overvalen hadden. De jaoren veur de oorlog(de 
dattiger jaoren) bin nog altied bekend as een minne tied veur de 
boer deur de lege priezen van zien perdukten. Ze weren nog minder 
veur de arbeiders deur de lege lonen. De boer dochte de pesisie - die 
hi'j altied hadde - in de dorpsgemienschop te holen, en zien 
inkommen mos mit die pesisie in overienstemming wezen. Een 
maotschoppi'je of regering die daor niet veur zorgt, schOt te kot 
wodde vaeke risseneerd. 

Van oolds vuulde de boer him keuning op eigen hiem, mar doe in 
de dattiger jaoren teeltbeparking en aandere regeringsveurschriften 
ingang vunnen, dee dat grote inbreuke op et zelsbeschikkingsrecht 
van de boer. Et boerebedrief wodde een steunbedrief, de boer mos 
de haand opholen! Dat kwam him in de ere. De artikels van 
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„Friso”, de kelommeschriever van et Fries Laandbouwblad die 
opkwam tegen de geveren veur et vri'je onofhaankelike bestaon van 
de boer, maekten grote indrok bi'j de boeren. Die vri'jhied van de 
boer wodde neffens ,,Friso" ok nog bedriegd deur machtige 
maotschoppi'jen as Unilever en Zwanenburg en zo, die gien 
boerebelang dienden, mar heur eigen beurs spekten ten koste van de 
boer. Diezelde ,,Friso" wodde in 1939 mit een kleine meerderhied 
keuzen as veurzitter van de Friese Maotschoppi'j van Laandbouw, 
en op 24 november 1941 gaf hi'j as zien staandpunt, dat mit de 
oprichting van de ,,Nederlaanse Laandstaand" et lot van de Friese 
Mij bezegeld was! Et Fries Laandbouwblad mos verdwienen en de 
Laandstaand kwam mit een eigen blad uut. Degenen.die bi'j de 
kandidaotstelling van Geert Ruiter as veurzitter van de Friese Mij 
al grote bezwaoren anvoerd hadden over de poletieke onbetrouw-
berhied van die kandidaot, kregen in de bezetting al gauw geliek. 
Geert Ruiter wodde intied ok benuumd as Direkteur-Generaol van 
de Laandbouw. Hi'j was een belangriek man wodden, die bi'j de 
bezetter in een goed blattien ston. Doe al redelik gauw slagzinnen 
as ,,Boerelaand in Boerehaand" .opgeld deden en de priezen van 
agrarische perdukten een stok omhogens gongen en de teelt-
beparking ofschaft wodde, weren dat veur een hiele bulte boeren 
antrekkelike dingen. ,,Ziej' we!," risseneerden sommigen a! gauw. 
,,et kan we! aanders!" Zokke dingen wodden deur ,,Volk en 
Vader!aand" angrepen veur rec!ame in de Nationaal-Socia!istische 
kraanten. En de nationaal-socia!istische propegandemesiene 
dri'jde deur. De boerestaand zol weer de grondsiag van de 
maotschoppi'je wodden, want de boeren zorgden veur de voedsel-
veurzieningvan oons yolk en zi'j vormden et gezondste en starkste 
pat van de natie ... ! Dat was tael naor et hatte van vri'j wat boeren, 
dat was nationaal en socialistisch daenken van et beste soorte, 
zeden nogal wat meensken. Mar die zo begon te daenken, was al 
op 'e verkeerde weg, en van et iene kwam et aandere. Eerst 
sympatiesaant van de N.S.B., dan Laandwaachter en een 
weerommeweg was d'r niet. Sommige N.S.B.-ers gongen al naor et 
ooste!ik front, om mit de Duutsers tegen de Russen te vechten. En 
de Laandwaachters !euten heur !aeter bruken om k!opjachten op 
eigen yolk te holen, om iederiene de N.S.B.-orde op te !eggen! Daor 
kwam nog bi'j dat ,,Laandbouw en Maotschoppi'je", dat in 1933 
opricht was, hiel wat overienkomsten hadde mit et nationaal-
socialisme, en hiel wat veurmannen van die organisaosie gongen 
dan ok naor et nationaa!-socialisme over. Ok Geert Ruiter. Bi'j de 
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zwakken, die zo oppervlakkig dochten dat ze de aachtergronden 
niet zaggen, dee de kraante ,,Volk en Vaderlaand" de rest. Gelokkig 
dat veerweg de meerste boeren daor aanders over dochten en 
begrepen wat en wie ze veur hadden. Veural doe de mooie beloften 
die de bezetter in 't begin daon hadde, ommesleugen in de hieltied 
dieper ingriepen in de bedriefsvoering, kwam d'r verzet tegen al die 
maotriegels. Et verplichte greidescheuren, et verbouwen van 
koolzaod deur de boeren, die dat gewas hielendal niet kenden, de 
veelevering en de levering van zaod en huj konnen ze de hieltied 
minder verdregen. Alderdeegst de fietsen wodden oons ofpakt! 
Mar wie de boer an zien laand en vee komt, komt an de boer zels en 
as de boer zien goedmoedighied ommeslat in stiefkoppighied, dan 
kent zien tegenstaand gien greenzen. Dan hoolt hi'j mit niks en gien 
iene rekening meer, ok niet mit himzels en zien gezin. Daor bin 
veurbeelden genoeg van en daor bin hiel wat gezinnen de dupe van 
wodden. Ien veurbeeld: De ondergroonse vreug an een boer as et 
kon om een vracht waopens, die uut een vliegtuug ,dropt" weren, 
bi'j him in de schure to bargen. De boer vreug: , Wat bin de gevolgen 
as dat spul vunnen wodt?" Et antwoord was: „Dan wodt je vee 
ophaeld, de plaets platbraand, en ie zels en je gezin wo'n dood 
scheuten !" De boer mos even prakkeseren, mar doe zee hi'j: „Et 
moet mar deurgaon, mar dan moet ik zels wel een revolver hebben." 
De boer kreeg zien revolver, en et spul kwam onderdak. Wie niet 
waogt, die niet wint... Zo was dat doe. 
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De spanning wodt groter 

In et naojaor van 1944 leek et d'r op dat de bevri'jdingdichterbi'j 
kwam, want rondom Stalingrad, dat de Duutsers omsingeld 
hadden krek as Leningrad in et noorden, brakken de Russen deur 
de omsingeling henne en drongen et Duutse leger staorigan 
weeromme. Dat was et begin van de kentering an et oostfront en 
toegelieke wodde an et westelik front et Duutse leger deur de 
geallieerden aachteruut dreven. Et gong oons we] niet hadde 
genoeg, mar d'r zat beweging in de fronten en in de veur Duutslaand 
verkeerde richting. Stalingrad - in et hatte van Ruslaand - was 
ontzet en de linies in 't hoge noorden, rondom Petersburg, weren 
deurbreuken. In 't westen laggen oonze Zuud-Nederlaanse 
greenzen in de vuurlinies. Et begon te daegen in 't oosten, en de 
zunne brak deur in 't westen. Oonze verzetsmannen-huusgenoten 
wodden onrustig. Op een aovend nao et broodeten zee de 
kommedaant: ,,Wi'j zakken vanaovend naor et zuden of, om bi'j 
Arnhem de geallieerde troepen te helpen." Heur hulpe zol bestaon 
uut et verhinderen dat weeromme trekkende Duutsers de broggen 
in de locht vliegen leuten. Dat kon de groep wel an dochten ze, want 
dat in de locht vliegen !aoten was vaeke et wark van mar een peer 
Duutsers. ,,Wi'j kun hier niet mit de hanen over mekeer zitten of te 
waachten," zee de kommedaant. ,,Mit een peer weken hopen we 
weeromme te wezen." Mar dat zol aanders oflopen... 

Wi'j wussen nao een peer weken dat de laanding van de 
parachutisten bi'j Arnhem mislopen was, en we maekten oons slim 
ongerust over ,,00nze" mannen, die een veertien daegen leden naor 
et zuden ofzakt weren. Zowat een maond naodat ze vot gaon weren, 
stonnen ze op een naacht om een ure of iene weer bi'j oons veur de 
deure. We dochten eerst dat et Duutsers weren die d'r in wollen, en 
daorom verdween ik onder et hujvak in et schoelpiak. Dat kwam 
omreden wi'j mit de mannen, doe ze votgongen, gien waachtwoord 
ofpraot hadden. Dat deden we eers altied we!; dan wussen we, dat et 
goed yolk was, as ze heur an de veurdeure me!dden. Mar de vrouw 
kreeg al gauw in de gaten dat et bekende stemmen weren en goed 
yolk, en dee doe gauw de deure los, leut heur d'r in en 
waorschouwde mi'j. De mannen weren slim zenuwachtig en de 
grote baander mos drekt !os, want de auto mos onder dak. Mar dat 
gong zo mar niet, want de de!e ston vol pooteerpels en die zakken 
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mossen eerst allemao!e an de kaant. ,,Gelokkig binnen," zeden ze 
doe de baanderdeuren weer aachter heur dichte gongen. We 
heurden doe dat de Duutsers heur an Haovelte toe nao zeten 
hadden en dat d'r van weerskaanten ommeraek scheuten was. lene 
van de jongen was in de aarm raekt en mos drekt verbunnen 
wodden. Ur zatten ok een stok of wat koegelgaten in de auto. 

De kommedaant zee: ,,We moe'n d'r rekening mit holen dat ze 
oons bier vienen. Et zal daoromme et beste wezen dat de huusholing 
van de boer drekt dwasover naor de buren gaot, want as de 
Duutsers oons bier ontdekken, dan kan et wel es had tegen had 
gaon." Mar mien vrouw wol midden in de naacht niet naor de 
buren, daor koj' zo niet ankommen, zee ze. Ze wol thuus blieven, 
mit a!le geveer dat d'r veur de huusholing an zat. Van op bedde gaon 
en slaopen zol die naacht niks meer kommen. We deden de lochten 
uut, mar bleven op, waachtende op de dingen die kommen zollen. 
Et was een !ange en bange naacht, ie schrokken bi'j elk geluud op. 
Mar gelokkig bleef alles rustig. Ere aovens verdwenen twie man mit 
de gewonde kammeraod. Die zol argens in de Weperpoolder 
onderbrocht wodden, dan kon zien aarm rustig genezen. 

De ere daegs mossen wi'j mit een peerd naor de peerdevoddering 
in Oosterwoolde en doe ik daor even staon hadde mit mien peerd, 
kwam d'r een pe!isieman - die ik niet kon - op mi'j of en zee: ,,Bin 
jow niet Luit de Boer van Berkoop." ,,Ja," zee ik, ,,hoe dat zo?" 

Ic moe'n drekt macken daj' thuus kommen, want de Duutsers 
hebben vannaacht in de buurt van de ,,Balhof" twie mannen oppakt, 
die onderwegens weren naor jow toe. lene het deurs!eugen, die 
hebben ze an 't praoten kregen. Wat hi'j krek zegd het wee 'k vanzels 
niet, mar ie moe'n drekt naor huus, ie moe'n zo hadde aj' kunnen 
mit je gezin weg wezen," zee de pe!isieman. 1k gaf mien peerd over an 
Buurman Hoogeveen die mit zienend naost mi'j ston, en haelde 
gauw een fiets van mien omke Frederik de Vos, die daor smid was. 
En doe naor huus, zo hadde as de trappers dri'jen wo!len! 

Doe ik thuus et verhael van de pelisieman verteld hadde, leek et 
de aandere verzetsmannen et beste om mar te verdwienen, want de 
Duutsers zollen now zeker kommen. Ze bin doe bi'j een boer in 
Appelsche belaand, en as de verhae!en waor binnen, hebben ze daor 
laeter nog goed trammelaant mit de Duutsers van de ,,Balhof" had. 
Bi'j een vuurgevecht om die boerderi'je henne zollen d'r nog dooien 
va!en wezen, dat was temeensen et verhael dat wi'j nao de oorlog 
heurden. Doe ik mit die tied inge van de pelisie uut Oosterwoolde 
thuus kwam, wol mien vrouw et eerst nog mar es anzien, want de 
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veurige keer weren d'r ja ok gien Duutsers kommen op die 
waorschouwing. Tenslotte waogden wi'j et d'r mar op om thuus te 
blieven, we haddenja een goed schoelpiak aachter de haand en gien 
ondergroons yolk meer onderdak. 

Daegs daorop kwam mien vrouw heur breur Jan Berger, boer in 
De Kniepe, mit de ere helte bi'j oons. Tegen een ure of drieje 
wodden wi'j waorschouwd deur pelisie Faber - die gewoon de laene 
bi'j oons dade fietsen kwam - en even laeter deur Sjoerd Heeringa 
van de ondergroonse, die dwasover van oonze buren kwam. Ze 
brochten oons tiedinge dat we ,,weg wezen" mossen, omdat we elk 
ogenblik de Duutsers verwaachten konnen. lene onderduker - 
Gerrit Posma uut Eindhoven - en ik gongen naor boer Jelle 
Zoetendal in Boekelte, en de aandere gong naor femilie. 

Aovens gong mien zwaoger weer naor Dc Kniepe weeromme, 
mar zien vrouw bleef die naacht bi'j mien vrouw en de kiender, die 
thuus bleven, omdat ze dochte, dat ze een vrouw en kiender drekt 
gien kwaod doen zollen. Tot ieders verwondering en oplochting 
gebeurde d'r die dag en naacht niks, mar dat zat zo: vier Duutse 
S.D.-ers die in een auto van Et Vene ofkwammen, hadden in et 
winkeltien van Henderk van Laar in de Meulehoek in Berkoop 
vraogd naor et adres van Luit de Boer. Henderk hadde drekt deur 
dat dit verkeerd spul was, en wees heur in plaets van naor 't Oost, 
naor 't West van Berkoop - ze vertelden laeter van naor de Brouwers 
op 't uterste west, waor ze gien Luit de Boer vunnen. Ok daor 
schenen ze drekt deur te hebben dat hier tied wunnen wodden mos, 
en stuurden heur wel 't oosten in, mar veul te veer, naor de Brouwers 
van Ni'jberkoop. Daorweg kwammen de Duutsers op't laeste nog 
even weer op een verkeerd adres, mar wel dichtebi'j, en wel bi'j 
oonze overbuurman Haarm Hoogeveen op de Preenzenhoeve. 
Weer krek mis dus. Doe begrepen ze wel dat ze oons niet meer thuus 
treffen zollen en zetten mar of. Ze wussen now in elk geval waor ik 
woonde. Oonze beide kiender weren op dat mement krek bi'j de 
overburen. Ze kwammen naor huus v!iegen en zeden hielemaol 
overstuur: ,,De huusindebraandstikkers bin bi'j Buurvrouw." Ze 
hadden vanze!s al heurd dat de Duutsers een peer weken eerder Van 
der Wagen zien huus en gerage in et dorp platbraand hadden, 
omdat hi'j op ,,voddering" zien veeauto niet leverd hadde en die 
votstopt hadde in een boslaene aachter de Preenzenhoeve uut, en 
ze!s mit zien gezin onderdeuken was. Doe mien vrouw van oonze 
kiender heurde dat de Duutsers al bi'j de overburen weren, docht ze 
dat ze heur elk ogenb!ik verwaachten kon. Mar ze kwammen niet. 
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Ze zollen now wel op een betere kaans waachten. 
Ere morgens kwam pelisie Faber weer bi'j de vrouw en zee: 

,,Vrouw de Boer, mack asjeblieft daj' hier weg kommen. Vandaege 
of morgen kommen ze weer." Laeter zol blieken doen dat hi'j geliek 
hadde. Mien vrouw is doe op andringen, mar mit een bezwaord 
gemoed, ok omdat ze niet wus waor ik zat, vertrokken naor heur 
oolden in De Kniepe, mit de beide kiender van vier en zesjaor op de 
fiets. Al oonze have en goed bleefaachter. Dat was een zwaore gang 
om zo bi'j je oolden an te kommen. Vlocht van eigen stee veur 
butenlaanders. Gelokkig dat heur schoonzuster bi'j heur was en ze 
dus elk ien kiend op de fiets hadden. Van dat mement of lag oonze 
huusholing uutmekeer en dat zol zo blieven, zolange as de oorlog 
duurde. De kiender gongen eerst naor een omke en tante in De 
Kniepe en mien vrouw gong eerst naor heur yolk, daor niet veer of, 
en daor bleef ze de eerste weken. Doe naor Sietse Koopmaans in Dc 
Kniepe, doe naor mien zwaoger op 'e Gediek, daornao naor heur 
jongste breur Catrinus Berger in Dc Gediek/Langzwaogen en 
vandaor weer naor Dc Kniepe. Bi'j mien riegeltien onderduuk-
adressen kwam dan nog De Tienje, Hemrik en Duurswoolde. 

Doe de onderduker Garnet en ik in de eerste naacht in Boekelte 
bi'j Zoetendal op 'e varkenhilde in et stro een plakkien kregen 
hadden om daor te slaopen, kregen we gien oge dichte, want in de 
stilte van de naacht in Boekelte heurden wi'j oonze koenen in 
Berkoop beulen. Die kwammen doe aovens al op 'e stal en morgens 
weer uut, en now reupen ze om heur waarme stal en de knollen die 
ze op 'e stal kregen. Dc twiede dag dat wi'j vot weren, het et yolk - de 
eerste arbeider en de inwonende knecht - de koenen aovens weer 
opzet. Mien eerste arbeider woonde twienenhalve kilemeter van 
oons of en hadde daor zels een klein spullegien van een peer koenen. 
Tjeerd van der Duun hiette hij, een redzeme man. De inwonende 
knecht was een vri'jgezel uut Jubbege. Doe de koenen daegs ok op 'e 
stal bleven, is Tjeerd van der Duun mit zien huusholing op oonze 
plaetse wonen gaon en daor weren wi'j mar bliede van, want dan 
stakken de Duutsers et huus niet zo gauw in de braand dochten wi'j. 
Dat was gewaogd van et gezin Van der Duun en daor hadden we 
respekt veur. Oonze dienstmaegd Tine Visser was lopende mit 
oonze kienderwaegen mit heur spullegies d'r in naor heur oolden in 
Ni'jhooltpae gaon en kwam nao de bevri'jding weer gàuw bi'j oons 
weeromme mit de kienderwaegen. Dc eerste weken nao oons 
verdwienen gebeurde d'r niks, mar oonze pelisie zee: ,,Niet 
thuuskommen, want dan bin ze d'r zo." 
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Bi'j schiemeraovend gong ik es een keer van Boekelte naor huus 
te kieken hoe alles reilde en zeilde en et was zo a'k verwaachtte, alles 
ston d'r goed veur. Dat ha'k ok wel docht, want oons personiel kon 
een goed stokkien verantwoordelikhied opbrengen en dat was een 
hiele geruststelling veur oons. Veur de butenstaonder leek d'r niks 
an de haand te wezen; alles leup gewoon deur. Een weke laeter gong 
ik d'r es een hiele dag henne en hulp op 'e bouw te knolleplokken. 
Dat was wel vertrouwd, want as d'r wat kwam wat niet deugde, kon 
ik zo in de Lendebossen verdwienen. Mit middag at ik op 'e plaetse 
bi'j de huusholing van Tjeerd van der Duun an eigen taofel en op 
eigen stoel. De vrouw miende mar dat we allegeer wel weer naor 
oons eigen stee gaon konnen, want d'r gebeurde ja niks, mar ik 
vertrouwde et nog niet. 

Dc volgende weke zee ik: ,,Now he'k d'r twie weken aachter 
mekeer op vri'jdag henne west, lao'k now mar es op donderdag 
gaon, ie kun 't nooit weten." Dat bleek een gelokkige ingeving te 
wezen. 1k gong dus donderdags en huip weer mit knolleplokken en 
at middags weer mit op mien oolde zo bekende stee. Onder 
schiemeraovend zette ik weer of naor Boekelte. De aandere daegs - 
ik mien van vri'jdag 8 december 1944 - doe mien bedriefsleider 
Tjeerd van der Duun an et middageten zat, kwammen d'r van 
veuren en van de koestal of, inienend Duutsers et huus instormen. 
Grote konsternaosie vanzels, mar de Duutsers weren krek zo 
verstuverd as et gezin Van der Duun, want ze troffen daor niet wie 
ze zochten. Zol d'r dan toch argens verraod west hebben, dat ik daor 
twie keer op vri'jdag west hadde? Dc Duutsers wollen toch wat 
doen en nammen daorom Tjeerd van der Duun mit naor Et Vene. 
Sjoerd Heeringa kwam et oons aovens in De Kniepe vertellen. Ze 
hebben him een peer daegen vaaste hullen, mar hi'j kwam gelokkig 
hielhuuds weeromme. Nao de bevri'jding he'k him nooit vraogd 
over et verheur dat ze him wel ofneumen hebben zollen en wat hi'j al 
of niet vertellen mos en verteld had, want ik vun et veur him al 
beroerd genoeg. Een gelokkige omstaandighied was dat hi'j ok niet 
veul vertellen kon, want hi'j kende alliend mar de sehoelnaemen van 
de ondergroonse en wus niet wat die uutvoerden, want daor wus hi'j 
krek as de aandere huusgenoten niks van. Hi'j wus netuurlik dat die 
overvalwaegen mit al dat waopentuug d'r in, op de dele ston. Mar 
wat wi'j wel wussen en goed begrepen, dat was, dat wi'j veur de 
bevri'jding, hoe lange dat ok duren zol, niet weeromme kommen 
konnen, as we et overleven wollen. 

Et dee al gauw blieken dat de Duutsers ok in de gaten hadden dat 
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ze oons niet meer op de plaetse antreffen zollen, want ze begonnen 
nao die misgreep drekt mit et slaachten van de varkens en et 
jongvee, en oonze mooie zwatbles schaopen wodden ok drekt 
ofvoerd naor Wolvege en veerder weet ik et ok niet. Half december 
1944 mossen de omliggende boeren - hoeveule en wie percies weet ik 
niet - oonze veestaepel deur de sni'j de Boverweg langes naor et 
spoor in Wolvege drieven. Daor weg wodden oonze dieren veerder 
mit de trein naor Duutslaand ofvoerd. Dat was ok veur oonze buren 
een grote slag en een zwaore dag. En wi'j weren op ien stuit zonder 
ok mar een cent vergoeding alles kwiet: dattig melkkoenen, twie 
peerden, tien pinken, vuuf kalver, negen schaopen en zeuventien 
kiepen. Hoe bestaot et, zoj' zeggen. Van Sjoerd Heeringa van de 
oondergroonse kregen wi'j et eerste bericht van de ofvoer van oonze 
veestaepel en mien vrouw kwam hielemaol overstuur naor mi'j toe 
op mien onderduukadres om mi'j tiedinge te doen. Oons hoog 
produktieve veebeslag - deur Heit mit zoveul zorg opfokt - was oons 
in iene kiap ofneumen. Mien vrouw en ik hebben doe tegere hiel wat 
traonen valen laoten. Dat was een grote ramp veur een jonge boer 
die nog in zien anloopjaoren zat en as begin zoe'n goeie veestaepel 
had. Ok veur oonze buren, die mit et geweer in de rogge oonze 
veestaepel ofvoeren mossen, was et een zwaore opgaove. 1k wete 
hoe muuilik ze et daor mit had hebben. Et dee al gauw blieken dat 
de Duutsers nog wel om oons uutkeken en ik was vaeke van 't iene 
naor et aandere plak an et verhuzen. De kiender bleven tegere en zo 
veule meugelik op etzelde plak, mar mien vrouw en ik leefden 
gescheiden vanmekeer en van de kiender. 

Veur de kiender - die een best plak hadden - vul et van huus wezen 
bliekber wat mit: veur de Mem was et slim dat ze niet bi'j heur eigen 
kiender wezen kon en veur de Heit die de eigen kiender in maonden 
niet zag, was et ok muuilik. We vuulden oons as oolden slim 
ongelokkig. Daor kwam nog bi'j dat die laeste oorlogswinter 
ommeraek koold was mit een protte sni'j. Meerstal zocht de vrouw 
mi'j om de veertien daegen op, want een vrouw op 'e dick was, 
miende ze, minder geveerlik as dat ik op 'e weg kwam. Veul meer 
meensken konnen mi'j as heur, en ie wussen nooit waor de 
verklikkers zatten. Dat bezuuk was elke keer een zwaore opgaove 
veur heur, mit dat minne winterweer, mit sni'jjacht, dunen soms en 
gladde dieken. Bi'jtieden mos ze lopen mit de fiets, omdat de vielen 
niet meer in de ronte wollen, deurdat de spatbodden dichte zatten 
van de bevreuren sni'j. Dat het me soms slim begreut, mar as ze d'r 
was, was de bliedschop des te groter. Et weren meest spontane 
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pleegoolden waor wi'j weren, mar inkelden weren in heur binnenste 
zo benauwd en ongerust deur oonze anwezighied, daj' et van 
weerskaanten muuilik hadden. Dan duurden niet allienig de 
daegen, mar veural ok de naachten lange aj' niet slaopen konnen. 
Op inkelde onderduukadressen sleup ik in 't veurhuus, bi'j aanderen 
in de schure en soms in een hokke of op de koehilde. En in die 
tochtige schuren, zonder net of dokken onder de pannen, en dan 
soms ok nog mit te min dek over, dan haj' haost et gevuulte dat je de 
ti'jen an et beddeschut vaaste vreuren. En dan mit al die zorgen en 
spanning in je leven in een vremde omgeving, mit de vrouw en 
kiender veer of, weren de naachten verschrikkelik lange. Op de 
meerste adressen waor aj' weren, was et zo, dat hoe minder buren en 
kennissen wussen dat d'r vremden over de vloer weren, hoe beter et 
veur beide perti'jen was. 1k ontweek de buren en de femilie dan ok 
mar zo veule meugelik, want ie wussen nooit wie aj' veur hadden. En 
daordeur koj' van alles beleven. 

Mien vrouw was op een dag bi'j mi'j. We zatten middags mit mien 
kostbaos en de vrouw mit oons vieren te theedrinken, en daor 
kwammen onverwaachs een man en een vrouw et pattien dade. 
Mien vrouw en ik mossen verdwienen, want ie wussen nooit wie dat 
wezen konnen. De kostvrouw moffelde gauw twie van de vier 
theekoppies vot en de baos leut de bezukers d'r in. Et weren 
kennissen uut de kostvrouw heurjeugd. Ze raekten netuurlik an de 
thee en mien vrouw en ik hebben doe een lekker middagduttien 
daon. De kostbaos en de vrouw hadden d'r de grootste wille omme, 
doe ze de slaopkaomerdeure los deden, doe de praoters vot weren. 
Geliek hadden jim, zeden ze. 

Mien vrouw mos op heur zwarftochten en bi'j heur bezuuk an 
mi'j van alles beleven, zoas op 29 december 1944 doe ik bi'j Sietse 
Oedses de Haan (de oolden van een zwaoger van mi'j, boer an de 
Rieperweg op 'e Tienje) onderdeuken was, zol mien vrouw een dag 
naor De Tienje kommen, bi'j heur zuster, en dan kon ik daor 
binnendeur over de dichte vreuren wieken, over ies, op redens bi'j 
heur kommen. Die ienigste zuster van mien vrouw woonde in Dc 
Tienje midden in et dorp, tussen de kapper Jan Kuperus en de 
schoelmeester Aigra in. We dochten daor in dat rustige dOrp Dc 
Tienje een mooie dag hebben te kunnen, mar dat leup aanders. 1k 
hadde krek de redens van mien kostbaos onder doe we schieten 
heurden in et dörp. Dc boer zee: ,,Even waachten, ik gao eerst even 
henne te kieken." Hi'j was gauw weeromme en keek wit toe. 
,,Jonges," zee hi'j tegen zien drie zeunen, ,,gauw de redens onder en 
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Jim alle viere de wick uut naor Beets op. want de Duutsers hebben in 
et dörp al twie doodscheuten." Binnen vuuf menuten hadden ok de 
drie jongen van Dc Haan de redens onder en wi'j de Beetster-
pctgatten uut. om  et geveer perberen te ontlopen. Om den ure reden 
we vot en kwammen. doe alles rustig was, om ien ure weeromme. 1k 
was netuurlik doodsongerust, want mien vrouw zatja midderi in t 
dorp hi'j heur zuster. As de Duutsers dat in de gaten kregen. zol zi'j 
ok niet veilig wezen. al  was et allienig mar as gijzeler om mi'j te 
pakkcn te kriegen. 1k was zoveer henne dat ik al dochte dat de 
Duutsers weten hadden. dat ik in Dc Tienje kommen zol. 1k kreeg et 
gevuul dat ze niks eers meer deden as loeren op Luit de Boer. Laeter 
bleek dat dit allemaole toeval was. dat dit in Dc Tienje geheurde. In 
et huus van Meester Aigra. naost et huus van mien schoonzuster. die 
an de aandere kaant de kapper .Jan Kuperus as buurman hadde, zol 
een bespreking wezen tussen een man of vieve van et verzet. Et leek 
d'r op of de Duutsers dat wussen. Tegen tien ure in de morgen kwam 
d'r hielendal onverwaachs een Duutse overvalwacgcn et aanders zo 
rustige dörp Dc Tiene in rieden. Dc verzetsmannen weren al bi'j 
Aigra in de kaemer en de kapper hadde zien eerste klaanten in huus. 
Daor weren ok een peer onderdukers hi'j. Now was et de Duutsers 
bliekber om die verzetsmeensken te doen en die perbeerden vot te 
kommen. mar ok de onderdukers uut de kapperswinkel wollen 
macken dat ze vot kwammen en dat wodde heur ongelok. want de 
Duutsers scheuten op iedcricne die vlochtte. Dc eerste die ze 
scheuten was de uut de kapperzaeke vlochtende dattigjaorige 
Woolter Huisman (trouwd en klein hoer). Die scheuten ze veur 
mien schoonzuster heur huus dood. Dc twiede scheuten ze in 't 
laand viak aachter 't huus van mien schoonzuster. Et eerste schot 
gevond, en et twiede schot dood. Et sprekt vanzels dat mien vrouw 
doodsongerust was, want ik was ja onderwegs naor heur toe. 
miende ze. 

Et wodde flog slimmer doe de Duutsers bi'j heur zuster et huus in 
vliegen kwammen en dat kwam, omdat de kiompen van Meester 
Aigra bi'j de aachterdeure laggen en de Duutsers dochten, dat hi'j 
daor naor huus in gaon was. Dat was niet zo, want hi'j was deur alle 
aachtertuncn op de sokken veerder gaon. Dc Duutsers zochten et 
hide huus ondersteboven. mar ze vunnen vanzels niks. Alliend wat 
dreuge wost, wat ze mit nammen. Dc vrouw hadde et gelok dat ze 
krek mit de kleine poppe van heur zuster op de schoot zat en heur 
zuster was zo goochem, die stopte de trouwring onder't taofelklied. 
dat mien vrouw gong veur de Mem van de poppe deur en de Mem 
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van de poppe veur huushooldhulpe. De Duutsers vreugen mien 
vrouw wat heur man dee en die antwoordde: ,,Die is boerearbeider, 
hi'j is bi'j de boer." De Duutsers wussen genoeg. Wat hadde ik een 
gelok dat ik daor nog niet was, want dan haj' netuurlik perbeerd je 
te verschoelen en dan was et verkeerd oflopen. Van die verzetsgroep 
hebben de Duutsers nog een peer in hanen kregen, mar die bin laeter 
van Grunningen uut weer vri'j kommen, omdat et spul zo goed 
speuld wodde, dat de Duutsers ze veur onschuldig ankeken. Veur 
mien vrouw en mij leup alles dus best of, mar veur de slaachtoffers 
en heur naosten was et een verschrikkelike dag. En daor zat mien 
vrouw midden tussen in. Ze was d'r eerst kepot van. Wi'j hadden 
mekeer dus die dag niet troffen en daorom is ze eredaegs mar bi'j 
mi'j an et onderduukadres kommen, dan konnen we - hoe 
ofgrieselik et ok was - tegere nog es naopraoten. 

1k hadde in Dc Tienje een best plak bi'j zorgzeme meensken, mar 
mos onverwaachs weer vot neffens de ondergroonse, want d'r 
wodde op de streek praot over die onbekende man an de Rieperweg. 
Under schiemeraovend gong Henderk Wijnstra van De Gediek mit 
mi'j naor de Buterweg onder De Hemrik en dat weren daor gien 
onbekenden veur mi'j. Et was een geboren Berkoper, Piet Talma, en 
zien vrouw was Akke Oenema van Uoldelaemer. Ok die meensken 
hadden alles veur een onderduker over en weren niet benauwd. 
Ze zaggen et gewoon as plicht, de in muuilikheden verkerende 
Nederlaanders te helpen. Mar et vul veur een onderduker zels ok 
niet mit. Onverwaachs, as een opjaegd stok wild gongie de vremde 
weer in naor een onbekend adres. En et vaalt niet mit om elke dag 
iederiene te ontwieken diej' niet kunnen en diej' niet vertrouwen. en 
dan mar weer op een vremd bedde of in een hol. Dat is niet vol te 
holen zoj' zo zeggen. Et was veur de kiender nog et slimste: of as ze 
gien heit en mem meer hadden. Mar ok bi'j Piet Talma trof ik et mar 
weer best. Ze woonden een aende aachterof en haost midden in de 
bossen, en een aendè aachteruut lag een lappe heide, die d'r ok bi'j 
heurde en dat gaf een mooie ofleiding, want daor zatten een protte 
knienen en de boer had een fret en die jaachtte oons hiel wat knienen 
in de netten en zo kwam d'r geregeld een extra stokkien wild op 'e 
taofe!. 

len keer hebben we daor an de Buterweg toch ommeraek in de 
piepzak zeten. Dat kwam zo. De boer hadde op een gegeven 
mement de vleiskupe leeg, mar hi'j hadde veur zoe'n geva! een 
,,zwat" varken onder de strobult zitten en dat mos d'r dus an 
geloven. Wi'j zollen dat tegere even opredden, hoewel de boer daor 
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niet zoe'n held in was. In et varkenhokke, dat tegen et waegenhokke 
an ston, zol 't wezen. Et vul niet mit om in dat hokkien, zo lege 
oiider de zoolder, et varken op 'e slaachttaofel te kriegen, mar 
veerder gong et oons niet zo gek of. An et haorbruuien toe, want dat 
gong nIét zo viot. We kregen de iene kaante schone, mar doe wodde 
et donderen, want de boer hadde de stookpot niet goed an de kook 
hullen en mit te lauw waeter kuj' gien varken bruuien. En daor 
kwam nog bi'j dat d'r inienend een peer Engelse vliegtugen op de 
tramwaegens op de Hemrikker wissel begonnen te schieten, en dat 
gong d'r reer om weg. Wi'j hullen mar op en bleven doodstille staon 
bi'j een dood varken. Inienend kwam me daor een lewaai en geraos 
et hiem op...! Wi'j gauw de staele van een dongvorke die in 't hokke 
ston deur de ring van de deureklinke, en een halve slag ommedri'jen 
dat de deure van de buterkaante ofsleuten was. Krek op 'e tied, want 
drekt daorop wodde an de deureklinke ommehot. Doe dat niet 
lokte, gongen ze de deledeure in. Jene perbeerde nog deur et kleine 
glassien in oons hokke naor binnen te kieken mar daor zat an de 
binderkaante zoveul spinrag veur, dat d'r niks deur te zien was. Wat 
veur yolk hadden we hier om de deure, vreugen wi'j oons of. Ur 
zatten ok een stokmennig in 't waegenhokke vlak naost oons. Deur 
een spletien in et schut konnen we zien dat et jongen weren uut et 

Hemrikkerkaamp", dat was doe een opleidingskaamp veur 
Laandwaachters. Gelokkig mar dat et varken niks meer zee, want 
goed stille wezen was veur oons et ienigste redmiddel. We dusten 
een half ure laank haost niet te aosemhaelen, mit zok geveerlik yolk 
naost oons en et zwatte varken op 'e slaachttaofel. Doe de 
vliegmesienen ophullen mit schieten, krasten de Laandwaachters 
ok gauw weer op, mar de boer vuulde him toch niet lekker. ,,Gauw 
ofwarken," zee hi'j, ,,laot dat haor mar zitten." De intaast d'r uut en 
gauw naor de kelder mit kop en stat en poten. De schinken en et 
spek in een kiste de strobult in en in een half uurtien was et hokke 
leeg. Gauw de slaachttaofel schone, wat ni'j stro in et hokke en doe 
zol gien iene zeggen, dat daor krek leden een varken slaacht was. Et 
spul dat naor de kelder gaon was kwam drekt in de pekelbak, 
behalven et vet. Dat wodde uutbraoded, en kwam in de reuzelpot 
telaande en de rest kon in de kaonepanne. Over et spek en de 
schinken in de kiste in de strobult maekte ik mi'j een betien 
ongerust, want die weren in de haost niet zoolten. Mar we troffen et, 
want et bleef veurlopig flunk winter. De meerste naachten tussen de 
tien en twintig graoden. Et spul in de strobult zat dus regelrecht in 
de diepvries zonder dat et stroom kostte! Mar wi'j hadden d'r niet 
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bi'j stille staon dat as de winter veurbi'j was, dat et spul dan glen 
zoolt meer opnemen wol. Mar deurdat de winter nog zo lange anhul, 
vul dat allegeer wat mit, want de intaast was al mooi inkot en de 
boer was nogal rejaol en gaf graeg een stokkien vot. Allienig de 
lange haoren die nog op die iene ziede spek zatten, weren wat lastig. 
Mar de meerste meensken hadden in die tied liever spek mit baord 
as gien spek, dat et raekte wel an de kaant. En zo was die 
slaachteri'je nao een benauwd half ure toch weer goed oflopen. Ja, 
ik hadde daor in De Hemrik een goed kosthuus troffen. 
Ofwisselend hutspot, een goed stok spek, soms een knien en zo now 
en dan een schinkebrogge. Jonge, jonge wat een vetpot. Die 
kiandestiene slaachteri'je, daor hebben Piet en ik laeter nog vaeke 
omme lacht. Die laandwaachters hadden es weten moeten wat d'r 
zo viak naost heur gebeurde. 

Et huus en et hiem van de boerderi'je an de Buterweg weren niet 
zo groot en d'r was aenlik gien geschikt schoelplak te macken. 
Daorom besleuten we mit een peer onderdukers uut de buurt om in 
een sparrebos niet zo veer of een schoelhutte te macken. We 
begonnen in een hoge slootwal te greven, en brochten de grond die 
d'r uut kwam mit emmers een aende vot in een slegge, waor laeter 
blad over henne kwam, dat die grond was niet meer te zien. Dc 
bovenlaoge van de wal, die we zitten leuten, wodde van binnen uut 
mit paolen stut. Ic konnen doe et spul klaor was zonder wat te zien 
over de hutte henne lopen. Daegenlang biwwe daor mit doende 
west, en dat kon, want we hadden ja alle tied. Et risseltaot was d'r 
dan ok naor, want ie zaggen d'r van boven niks van en d'r was 
ruumte in van jeweiste. Vier man konnen d'r rejaol in wonen en 
slaopen en we hadden een ventilaosiebuize krek boven de grond 
uut, onder de toeken, die niet te zien was. De uutgang hadden we zo 
goed kamoufleerd, dat we zels bi'j aovend de ingang amperan 
vienen konnen. We weren d'r nog niet iens lange mit klaor of we 
mossen him al bruken, omdat d'r onraod was. Daor kwam nog bi'j, 
die laandwaachters van ,,et Hemrikkerkaamp", die struunden in 
heur vri'je tied ok nog wel es in de bossen en de heide omme. En op 
een keer, dat wi'j daor veur loos alaarm in de hutte zatten, 
kwammen een stok of wat laandwaachters zo goed as over oonze 
hutte henne en ontdekten bliekber niks. Dc hutte hadde dus zien 
vuurproef goed deurstaon. Op et laeste hadden we d'r ok een radio 
in en dan stakken we de antenne boven de ventilaosiepiepe uut. We 
weren mar wat wies op oonze ,,bunker", zo as de jongen him 
nuumden. Zoe'n hutte hadde ok et grote veurdiel dat aj' daor a! 
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vunnen wodden, d'r glen gezin veur boeten hoefde omdat et 
onderdukers onder dak hadde, want dat was altied nog een groot 
risico veur de onderdakverlieners. Mar ok an mien tied in De 
Hemrik kwam weer een aende. 

D'r kwammen weer berichten binnen, dat et ok op de Buterweg 
geveerlik wodde mit die laandwaachters zo dichte in de buurt. 1k 
mos as de bliksem vot en wodde deur Piet Talma naor 
Duurswoolde brocht, naor een zwaoger van Piet, een zekere boer 
Sijtsma, die zien vrouw ok een oold-Berkoper was. Bi'j Piet en Akke 
hadde ik et naor omstaandigheden best naor 't zin had, en nao de 
oorlog hebben we mekeer nog al es weer opzocht. Piet en Akke bin 
laeter naor de Verenigde Staoten emigreerd, waor mien vrouw en ik 
him in de buurt van Sussex laeter opzocht hebben, en zi'j bin 
daoitiao ok nog wel bi'j oons in Berkoop west. Doe ik een weke in 
Duurswoolde zat, kreeg ik bericht van mien vrouw, dat oons 
zeuntien van viere ziek was, en ze wol graeg dat ik over kwam. 

In de naomiddag fietste ik van Duurswoolde bi'j de vaort langes 
over Wienjeterp, Lippenhuzen, naor Jubbege en zo over Dc 
Bontebok op Dc Kniepe an. Van Jonkerslaand of wodde et wat 
schiemerig en bi'j de z.n. Bonteboksplaetse, krek in de bocht, 
kwammen d'r drie fietsers an. Doe ze wat dichterbi'j weren bleken et 
Iaandwaachters te wezen, mit et geweer op de rogge. 1k zat wat 
veurover op de fiets en zee niks, mar kneep him we], doe ik heur 
veurbi'j trapte. Doe heurde ik ien van de mannen zeggen: , ,Was dat 
Luit de Boer van Berkoop niet?" Drekt daorop raosde iene: ,,Halt, 
ofstappen !" 1k dochte: ja verrek mar, dan bin ik hier de bok in Dc 
Bontebok, dat ik zette de sokken d'r in, zo hadde a'k kon. 1k hadde 
een hiele veursprong, want zi'j mossen eerst nog van de fiets, en doe 
knalden d'r twie geweerschotten, mar ze raekten mi'j niet, mar ik 
heurde de koegels wel aachter mi'j op de straotstiender ofketsen. 1k 
hadde doe et gevuul dat ze mi'j aachternao kwammen, mar hadde 
gien tied om aachteromme te kieken. 1k hadde et veurdiel dat ik 
gang hadde en zi'j mossen nao dat schieten eerst nog op 'e fiets en op 
gang kommen. D'r lag een recht aende weg veur mi'j. 1k wus dat ik 
veur mien leven fietste en zette alles op alles. In de laeste bocht an de 
noordkaante, een honderd meter van de Bonteboksbrogge, keek ik 
even aachteromme en doe zag ik, dat ik een hiel aende veur was en 
dat d'r twie aachter mi'j an kwammen. Halfweg de laeste scharpe 
bocht en de brogge scheut ik rechts een laene in en viak daorop mit 
fiets en al aachter de bomen. 1k zag de twie mannen de laene veurbi'j 
jaegen naor de brogge van Bontebok. Gelokkig, dochte ik, ze bin 
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mien spoor biester. Bi'j de brogge vreugen ze een jonge, waor as die 
man henne gaon was op 'e fiets. Ze schienen doe nog even om de 
bocht, naost de Botterfebriek langes, de weg uutkeken te hebben, 
mar bin doe mar weeromme gaon. Doe die dadde laandwaachter 
niet opdaegen kwam, bin ik die reed, waor ik aachter de bomen 
ston, veerder uutgaon en over et hiem van, ik mien, Ir. Bouma zien 
boerkeri'je bi'j de vaort kommen. En doe et laeste aende op De 
Kniepe an! 

De ankomst bi'j mien schoonoolden (Douwe Berger) waor oons 
zieke zeuntien now was, greep me slim an, want ik wus doe al dat hi'j 
ongeneeslik ziek was. De laeste oorlogsdaegen zatten mien vrouw 
en ik an zien ziekbedde. 1k hadde doe nog al een primitief 
schoelpiak maekt in 't schuurtien onder de turf. Mar dat he'k 
gelokkig niet neudig west, mar et was zo Ok al slim genoeg. Et weren 
zwaore daegen, die laeste peer weken veur de bevri'jding, en et 
overtrekken van zwaore geallieerde bommewarpers kon daor niks 
an veraandren veur oons. Et plezier van de bevri'jding, daor wi'j 
toch zo ommeraek naor uutkeken hadden, is an oons veurbi'j gaon. 
In de bevri'jdingsdaegen vul de starfdag van oons kiend. Oonze Jan 
is om zo te zeggen in ballingschop sturven. Et kon niet triester. 
Oonze eerste gang nao de bevri'jding was om oons joongien in 
Berkoop, waor hi'j zo graeg weer henne wol, naor et karkhof te 
brengen. En nao die zwaore gang mossen we mit een kepot gezin 
naor een lege boerderi'je mit in et veurhuus een viertal Limburgers 
as evacués. Et plezier en de wille van de bevri'jding en een bliede 
thuuskomst, hebben we jammergenoeg niet beleven mocht. 
Droevige herinnerings overheersten nog tieden, wi'j hadden 
veurlopig wel genoeg an oons zels... 
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Wat een Mem deurmaeken mos 

lene van de meensken waor ik in de oorlogsdaegen et vaekst over 
in zeten hebbe op mien onderduukadressen, was oonze Mem. Dat 
meenske het wat mitmaeken moeten. In et eerste plak was heur 
huusgenoot: heur ienigste doe nog ongetrouwde zeune lebele 
(30jaor), verplicht tewarksteld in Peenemunde in Oost-Duutslaand. 
Alles wat Mem daor van heurde, was dat die industriestad, waor ok 
de Vi en V2 maekt wodden, vaeke deur de geallieerden 
bombardeerd wodde. Viak veur et aende van de oorlog is et mien 
breur lokt, d'r weg te vlochten en hielhuuds thuus te kommen. 

Veerder zat Mem slim in over et hide gezin van heur dochter 
Mientje, die in Zwolle woonde, en die mit heur man en twie 
dochters van 18 en 20 jaor in Zwolle in de gevangenis zatten, 
vanwegens illegaol wark. Begin meert 1945 dee de Sicherheits-
Dienst een inval in heur woning. Mien zwaoger en nog een peer man 
van de ondergroonse hadden doe krek een kaorte op 'e taofel van 
een operaosieplan veur de bevri'jding van gevangenen uut de 
gevangenis in Zwolle. Veurdat de Duutsers in de aachterkaemer 
weren hadde mien zwaoger de tegenwoordighied van geest om de 
kaorte mit et operaosieplan bi'j mekeer te frommelen, een grote 
plaante uut de bloempot te lichten, de kaorte onder in depot te doen 
en de plaante d'r weer bovenop, veurdat de S.D.-ers in de 
aachterkaemer weren. Die kaorte zat nao de bevri'jding nog onder 
in de bloempot. Mar de ofloop van dat onverwaachse bezuuk was 
niet te best, want de Duutsers vunnen wel uniforms en waopens 
veur de overval en veerder nog een perti'j illegaole blatties, die krek 
as altied deur de beide dochters verspreid wodden zollen, en dat 
alles was al slim genoeg. Et hiele gezin: de man, de vrouw en de 
beide dochters wodden opbrocht naor de Zwolse gevangenis. Een 
peer daegen laeter, op 22 meert 1945, is ien van de d'r bi'j betrokken 
leden van de ondergroonse - een zekere Wim Lindenborn (34 jaor) - 
in et huus van bewering in Zwolle wegraekt as gevoig van 
mishaandeling deur de S.D.-ers. 

Nao een dag of tiene in de Zwolse gevangenis deurbrocht te 
hebben, wodden mien zuster en heur ooldste dochter mit een 
zeuventig vrouwluden in twie bussen naor et Kaamp Westerbork 
brocht. Daor hebben ze ongeveer twie weken deurbrocht. Mien 
zwaoger en de jongste dochter bleven in Zwolle. Alle sieraoden 
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weren heur al ofneumen, et haor wodde heur kot ofknipt en de 
dagindieling was alle daegen geliek. Ze mossen alle daegen elf uren 
warken en dat wark beston uut et kepot kloppen en peuteren van 
oolde batteri'jen waordeur ze in dikke stofwolken van bruunkool 
mit roem honderd vrouwen alle aovens zwat as roet uut de 
bedompte ruumten te veurschien kreupen. Op de aovend van de 
lOde april 1945 was d'r in 't kaamp een zekere spanning markber, 
omdat d'r geruchten gongen dat de bevri'jdende troepen van et 
geallieerde leger dichterbi'j kwammen. Daor kwam nog bi'j, dat et 
aovendappel niet hullen wodde. Laeter zol blieken, dat op die 
biezundere naacht nog een hiel appatte dag volgen zol. De 
aldergekste veronderstellings gongen rond over een naoderende 
bevri'jding, mar de tied gong nog staoriger omme as eers. In 't laeste 
wodde toch nog hiel onverwaachs een bevel geven dat ze heur klaor 
maeken mossen veur een lange voettocht. Mar op de vraoge waor 
henne, in welke richting, kregen ze gien antwoord. Staorigan drong 
et tot heur deur, dat hier wel spraoke wezen zol van een wriede 
evacuaosie naor 't oosten. De visioenen van de gaskaemers drongen 
staorigan mar de hieltied dudeliker tot heur deur. De benauwdens 
die doe volgde, wodde deur iederiene mit grote weerdighied 
dreugen. 

Mar doe de tied verstreek wodde de onrust groter, veural omdat 
de duusternis al inva!en was. Ondaanks al die ongewissighied 
verlangden ze slim naor et ure van vertrek, want hier konnen ze et 
ommes Ok niet lange meer uutholen. De zenuwen vratten heur haost 
op in die sti!te en de duusternis, mit een knorrende maege. Op et 
laeste wodden al die vrouwen (116) onder zwaore dreigementen in 
lange riege!s opste!d. Mar nao de telling die doe vo!gde dee blieken 
dat d'r verscheiden gebruuk maekt hadden van de verwarring onder 
de bewaekers, en d'r vandeur gaon weren deur de niet meer 
bewaekte uutgangen. Dat hadde een onbeschrieflike woede-
uutbasting van de Wehrmacht-kommedaant op die bewaekers as 
gevoig. De rauwe klaanken en bedriegings mit de dood, die tot de 
gevangenen richt wodden, kionken onhei!spe!lend. Doodsbenauwd 
en weerloos waachtten ze op de dingen die kommen zol!en. Ze weren 
bliede dat in et laeste in et luguber verlochte kaamp, toch nog weer 
hiel onverwaachs, et bevri'jdend bevel tot de oftocht, daor et dod 
heur niet van bekend was, geven wodde. Mit an beide kaanten 
Duutse so!daoten sjouwden ze de hie!e naacht aachter een karavaan 
an van wat waegens mit eteri'je en ere spul!en. De meerste 
gevangenen konnen deur heur zwakhied de peerden, die veur de 
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waegens leupen, haost niet bi'jholen en heur tasse mit wat begage 
mar mit muuite mitslepen. Dc eerste uren perbeerden de meersten 
wat op 't schik te wezen, mar staorigan drokte een loodzwaore 
vermuuidhied op de groep vrouwen, waorvan de jongsten 
zeuventien en de ooldsten in de zestig weren. Mar rust wodde heur 
ok in de drie volgende daegen niet gund. De naachten wodden 
deurbrocht in boereschuren, waor ze over en op mekeer laggen. Van 
slaopcn kwam niks, en dan haj' weer een zwaore mars, mit zo now 
en dan een kot posien ongemakkelik zitten op de raand van 
vodderde boerewaegens, waor et eten en aandere dingen op 
vervoerd wodden. 

Wat ze verwaacht hadden - de Duutse greens overstikken - dat 
gebeurde niet. Laeter dee blieken neffens zeggen, dat de Engelse 
troepen die naor 't noorden optrokken (richting Limburg), heur 
daor al veuruut weren naor 't noorden, zodat ze niet naor et oosten, 
mar naor et noorden in eigen laand optrokken. De vermuuidhied 
wodde de hieltied slimmer en d'r vullen iedere keer meer uut. Die 
wodden dan as ofdaankt goed op de waegens gooid. Drie daegen en 
drie naachten gong dat zo, mar krek doe ze begonnen te twiefelen as 
ze we] ooit de vri'jhied nog beleven kunnen zollen, brocht een 
onverwaachs appel de verlossing. Want even rimpend as de 
kommedaant et bevel over heur van de Sicherheits-Dienst 
overneumen hadde, even onverwaachs maekte hi'j zels daor now 
een aende an deur zien woorden: ,,Sie können gehen, Sic sind frei." 
Dat was in Visvliet. Hielemaole wild van bliedschop konnen ze et 
haost niet geleuven. 

Veur heur vertrek uut Visvliet kregen ze daor van de melkfebriek 
veur et eerst weer echte melk en een dikke plakke keze en veerder 
kreeg ieder, veur welkom thuus, een pakkien echte roombotter mit. 
Doe vertrokken ze in bussen deur een vri'j en viaggend Nederlaand. 
De weg naor de vri'jhied lag veur heur eupen. Van de verzetsgroep 
Griepskarke kreeg mien zuster en ok heur dochter et volgende 
briefien mit: ,,Naam: M. Brouwer-de Boer. Woonplaats Zwolle, 
gevangennummer 90, afkomstig uit het politick gevangenkamp te 
Westerbork, door de Duitse Wehrmacht vervoerd naar, en 
vrijgelaten in Visvliet, gemeente Grijpskerk. Dc verzetsgroep 
Grijpskerk verzoekt deze dame vrije doorgang en eventueel alle 
nodige huip te verlenen naar Zwolle." 

Mien zwaoger en de jongste dochter zatten nog altied in de 
gevangenis in Zwolle, waor ze et hiel zwaor te verdu ren hadden. De 
Duutsers die de gevangenis in Zwolle bewaekten, bin d'r op 't laest 
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mit de sleutels vandeur gaon, dat de cellen konnen drekt niet 
eupend wodden. Uuteindelik kwammen ze alle vier weer thuus, mar 
mien zuster Mientje mos veer weg kommen, want die was zo ziek en 
verzwakt, dat ze nog negen weken op bedde legen het nao heur 
thuuskomst. Ze kwammen ok thuus in een leeg huus en een lege 
winkel, mar de Frico, die de leverancier was veur heur zuveiwinkel, 
het heur veul steun geven mit et opni'j opbouwen van de zaeke. 
Zwak en van alles beroofd, hebben ze staorigan heur gezondhied en 
heur winkel weer opbouwen kund. 

Mien zuster Aukje, van De Gediek, die in de staekingsdaegen 
deur de S. D.-ers oppakt is en naor de Liwwadder gevangenis brocht 
wodde, is gelokkig ok goed weeromme kommen. En dan wa 'k zels 
mit mien hiele huusholing jachtwild veur alle Duutsers en Laand-
waachters. We hebben oons vaeke ofvraogd, hoe oonze Mem zo 
veul ellende van al heur kiender verwarken kon. Mar behalven oons 
zeuntien van vier jaor, die op zien onderduukadres ziek wodde en in 
de bevri'jdingsdaegen wegraekt is, is mien femilie wonder boven 
wonder, allemaole weer thuus kommen, al weren inkelden d'r we] 
min an toe. Dc vrede hadde veur oonze Mem ok niet meer lange 
uutblieven moeten, want dan was et te laete west veur heur en pattie 
van heur kiender. 
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De bevri'jding 

Doe de oorlog op 't laest oflopen was, stonnen wi'j en hiel veul 
aanderen veur een zwaore opgaove. Wi'j mossen mit een 
ontredderde huusholing en een hielemaol ontwricht bedrief, van de 
grond of weer beginnen. In de tied doe wi'j onderdeuken weren, 
hadde een plaetselike kemmissie die daor over gong in oons huus vier 
Limburgse evacués onderbrocht. Die mossen Limburg verlaoten, 
omdat de geallieerde legers oprokten in et laest van 1944. Doe wi'j 
nao de bevri'jding weeromme kwammen, konnen die Limburgers 
nog niet drekt weeromme en bin ze nog een weke of zesse bi'j oons 
bleven. 

Dat was mar goed ok, veural veur mien vrouw, die et eerst 
verschrikkelik muuilik hadde. Die evacués weren fleurige 
Limburgers en ze perbeerden mien vrouw wat over et slimste henne 
te helpen. Et was mar een gelok dat ze d'r weren, want de eerste tied 
mos ik d'r vaeke op uut om et bedrief weer op gang te kriegen. We 
hadden haost gien gerak meer en d'r was zo weinig te kriegen. Zo 
kregen we in et laest nog wat kofliekoppen van kefé Tjalma, mit et 
waopen van Oost-Stellingwarf d'r op, mar ie weren bliede daj' wat 
hadden. lene van oonze kachels - een Jaarsma-haard - vun ik weer 
in een huus daor de Duutsers huusholen hadden, an de Dracht in Et 
Vene. 

Pas op 21 juni 1948 kregen we bericht van de ,,Schade-enquête-
Commissie" in Liwwadden, dat mien huusraodschae bepaold was 
op totaol f 195,-. Daor koj' doe netuurlik niks mit. Gelokkig dat nog 
een klein diel van oons huusraod, dat in de buurt onderbrocht was, 
weeromme kwam, want d'r was zowat niks te kriegen, en as 't d'r 
was, was et niet te betaelen. 

Veur de veestaepel, die we nao de oorlog via ,,Landbouw-
Herstel" weeromme kregen, mossen we tot oonze grote schrik 
elfduzend gulden toebetaelen, wat in die tied een allemachtigen 
protte geld was. En over de aandere bedriefsschae wodde hielemaol 
niet praot. En die bedriefsschae was ok niet een klein betien. 
Ommes, de bedriefs!asten zoas o.e. de passenielskosten, die we! 
deurgongen !iek as veul ere bedriefslasten, mossen wel betaeld 
wodden, wiels d'r gien bedriefsinkomsten weren,. omdat alle vee 
ophae!d was. 

De totaole schae-post was dus hiel groot en dat !eup eerst nao de 
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bevrijding nog lange deur, omdat d'r gien eigen reddinge was om et 
laand te mi'jen en te hujjen. Dat mos ik dus doen laoten deur een 
voerman, die gelokkig nog een span peerden hadde en viak in de 
buurt woonde (Jan Bijker). En daor kwam dan nog bi'j dat et vee 
dat ik via ,,Landbouw-Herstel" weeromme kreeg, op glen stokken 
nao zo produktief was as wat ik indertied van mien heit overneumen 
hadde. Dat alles het oons een protte schae daon en wi'j hebben nao 
de oorlog dan Ok nog tal van zwaore jaoren deurmaeken moeten. 

De twiede keer boer-wodden onder die omstaandigheden het 
veur oons een veul grotere opgaove west as de eerste keer: de 
overnaome van de hide inventaoris van mien oolden. En wat was 
d'r overbieven van de keuninklike woorden: ,,Zij die door 
ondergronds werk schade lijden, zullen voor honderd procent 
schadeloos gesteld worden, en na de oorlog is er in Nederland voor 
verraders geen plaats meer." Die woorden die zeker we] miend 
weren, bin laeter deur de Nederlaanse overhied niet waormaekt en 
dat het oons lange plaogd, mar 't het oons niet tegenhullen om mit te 
doen an de ,,wederopbouw" waor iederiene veur neudig was. Naost 
de economische opbouw mossen et laandbouworganisaosieleven, 
et koperaosiewezen, et plaetselike verieningsleven en de poletieke 
aktiviteiten weer op gang brocht wodden, en daorveur was 
iederiene neudig. En daor wollen en hebben wi'j ok oonze bi'jdrege 
weer an leverd. Wi'j wollen en zollen oonze ontredderde boel weer 
opbouwen. Ok in et laand van Lende en Kuunder was veul te doen. 
Anpakken was de bosschop. 
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(aanknoppre rein alnobrijeing eq. eerhocpseaardo per 9 Boo 1940) .......... 

2. Kraehtenn art. 4, Sd 3, veer herntolboaz boseho.digdo goederen ....................... 
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4. Krachteno tel. 4, tabel 	- nuar eon bnurwaarde van do wooing groot I . 	. .. .. . .. eq. 

none eon watorvorpinataingfbe.t nantal P.K. van hot whip van 	 ..... 
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5. Erarhtens art. 7 soegono do met hot hoofd van het grain an diena echtgenoote osmenwonendo 
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B. 	van 6 jaw an ouder ..................................... 
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De bjjdrage wordt vastgeoteld op ............................ f .. ... .... 

	

(Tranaporfeeren) 	 C '0 

Z.O.Z. 

Treanportf 
AT: I. Wegman .atvingen voorsehotten: 

a. Verleend door D.B.V.0. to 	 - p' ................ - 

6. Verleend door..... 	 .... .... 

C. Ooropronkelijk nnverrekenbaar voornchot vaaz 

2. Vit to betalen non huorverkoopers, etc. volgens afzondeolijk 
toe to zenden fm'rnnlier .................... 

BhjIt...../ 
Datum woarop do rentavergoading ingaat- ........., 	 194. 

Ust to keeven 	/'m den s-arm van eon tegoed op eec opaarboekjehmnraadschadc. 
De Secretaris, 

U gelleve berlcht van de betrotton bank of to warbles 

Ondergeteekende verklaart to hebben onts-angen van do Nederlandsc Middenstandsbtnk NV. 
(of haar correspondent): 

eon bedrag in contanten, greet .................../ 	. - ....- 

eon spaarboekjo huisraadsohado met eon i-ageschreven bedrag, groot 

. 	 194 
e,,ao,, art. t. te 2 tan so,,, & boosang en, dan 	& seaa&-sng,,e-eansaae , 	 ( Jlandleckenng) 
b,iaa0b,bband, beans an aanad an da an 	a, 	at da ,aaaandeg 	and,,, 'a,, a,, da 
b,,ans. b,dd&c 	b,,aaonba,f' ado,,., ho On 	Fs-,,,. 

eneaCantad, Ion 	2532- '50 

Veur et huusraod kreegfemilie  De Boer mar 1195,00 weeromme. 
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Sluutstok 

As sluutstok veur ,,Bange Tieden" wol ik gebruuk maeken van de 
toespraoke die ik holen moch op et ,,Bevrijdingsfeest" van vuuf 
meie 1965 op 'e Doevekaampe naost de Bult in Berkoop. Dat was 
dus twintig jaor nao de bevri'jding. Veur een grote mennigte 
toeheurders heb ik daor doe et volgende zegd: ,,Et was op een 
straolende veurjaorsmorgen van de lOe meie 1940 dat de vi'jaand 
oons as een dief in de naacht overvul. In een peer daegen was oons 
laand, dat ]anger as een ieuw in vrede leefd hadde, van anschien 
veraanderd en et zol vuuf lange en bange jaoren duren veur et weer 
vrede wodden zol. In die vuuf jaor het oons yolk leden zoas dat mar 
zelden in de historie et geval west het. Et gong in die stried om de 
hoogste inzet die d'r bestaot: ,,zijn of niet-zijn". Vuuf jaor stried op 
leven en dood, materieel en geestelik. Die stried verliezen zol 
betekenen: de ondergaank van oons yolk, die stried winnen zol 
meer betekenen as allienig mar et leven redden. 

Oons yolk wodde drekt zwaor op 'e proef steld en veur de keuze 
steld van veur of tegen; een keuze daor de meensken niet op 
veurbereid weren, fysiek niet mar geestelik nog minder. Was et dan 
zoe'n wonder dat verscheidenen eerst de weg niet zaggen die ze as 
Nederlaander op mossen? Gien laf kompromis, mar een stark 
principiële holing was de leuze. En meer as datte, et betekende veur 
pattie et stellen van een daod. Onderdrokking en et verzet 
daortegen wodde een twie-ienhied, daor et Nederlaanse yolk vuuf 
jaor lang mit leven mos. 

Et is goed veur oonze tiedgenoten en veur oons naogeslacht, dat 
we dat nooit vergeten, en d'r daorom de hieltied weer an herinnerd 
wodden. leder van oons het mar een klein pat van wat oons yolk 
deurmaekt het persoonhik ondergaon, en etjonge geslacht kan him 
gien veurstelling maeken van hoe d'r leden is. Et is daorom goed om 
die zwaore, mar in zekere zin ok grootse jaoren uut de 
geschiedenis van oons yolk, levendig te holen. Disse dag kan daoran 
bi'jdregen. 

Et was oonze vi'jaand niet alliend te doen om de materiële macht 
in Europa, flee, dat was mar een middel om de geestelike 
heerschoppi'je over de meensken te kriegen. Een heerschoppi'je, 
waordeur twintig iewen Christendom en humanistische beschae-
ving et plak roemen mossen veur een Germaans-heidense kezerne-
maotschoppi'je. 
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Herdaenking in Berkoop op 31 augustus 1945 van een sneuvelde 
Canadees en eerbetoon an pelisieman Faber van Berkoop. 
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In de eerstejaoren wodde veur de bevolking van Europa et waore 
gezicht van et Nationaol-Socialisme verburgen hullen. Mit zuut 
gefluit en vrundelike leugens wodde eerst perbeerd de griezelige 
feiten te verdonkeremaonen. Mar die vrundelikhied veraanderde in 
een slavejacht op oonze warkers, in et volledig monddood maeken 
van de meensken, in een totaole vernietiging van oonze welveert, in 
et vermoren van onschuldige slaachtoffers, in et ontbienen van al 
oonze staots- en rechtsinstellings, in een klopjacht op alleman en 
iederiene die vri'jhied wol en daorveur opkommen duste. 

Oonze Keuninginne en de regering weren uutweken naor 
Engelaand, omdat ze hoopten dat ze daor meer veur laand en yolk 
doen konnen. Et vertrek van de Keuninginne, deur sommigen niet 
begrepen, brocht eerst wat ofstaand tussen vostenhuus en yolk, 
mar al gauw bluuide de genegenhied veur Oranje starker op as ooit. 
En niet allienig om de krachtige woorden die de Keuninginne uut 
Engelaand naor oons overkommen leut, mar veural ok omdat et 
symbool van de zelsstaandighied en de ienhied van Nederlaand in et 
keuningschop verankerd ligt. Elke oorlog brengt bi'j de 
betrokkenen altied een verstarking van et nationaole gevuul te wege 
en zo was et ok bi'j oons in die daegen. Deur de toespraoken van de 
Keuninginne wodde et Keuningshuus zien as een symbool en as een 
geraansie veur oonze demokraotische rechten en vri'jheden. Et 
nationaole besef begon overal weer meer te leven en al weren alle elf 
perveensies bezet, Nederlaand wol deurleven en wol daor veur 
vechten. 

Deur de inzet van oonze bondgenoten biwwe as overwinners uut 
disse oorlog kommen, mar et is gien makkelike zege west. In de vuuf 
daegen van de invaal tot de kapitulaosie bin d'r veul slaachtoffers 
vafen en nao die tied bin d'r honderdenjonge Nederlaanders deur de 
executiepeletons vermoord en bi'j razzia's bin hide femilies uut 
mekeer dreven en vernietigd. Eindelik kwam toch de dag van de 
verlossing en groot was de daankberhied, die uutdrokt wodde in et 
Manifest van de gezaemelike Verzetsbewegings, dat him op de dag 
van de bevri'jding tot et Nederlaanse yolk richtte mit de woorden: 
,,De rechtszekerheid is weergekeerd, elke Nederlander is weer vrij in 
zijn geweten, zijn geloof en zijn eredienst. Onze democratische 
rechten en vrijheden worden hersteld; een vrij yolk zal opnieuw 
spreken en mondig worden en zal zeif beslissen, hoe het geregeerd 
wenst te worden, en het zal het bestuursbeleid controleren. Onze 
verenigingen en instellingen herrijzen. De vrijheid, die in onze 
gewesten groot werd. herleeft." Tot zo veer et bevri'jdingsmanifest. 
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De driesprong in Berkoop (1950). 

De driesprong nao de verbetering (1954). 
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Et is now twintig jaor leden dat et laeste schot in die onzalige 
oorlog kionken het, en elke dag van vrede het de oorlog wieder van 
oons ofscheuven. D'r is al een geslacht dat gien persoonlike 
herinnerings meer het an de vuufjaor van de Twiede Wereldoorlog. 
As we praoten over vergeten, bedoelen we niet diegenen die heur 
naosten verleuren hebben en veur wie een bedde leeg bleef of een 
stoel onbezet. We praoten niet over appatte gevallen, mar over oons 
gezaemelike yolk, en mienen dan zeggen te meugen, dat de 
bevri'jding van de vuuf bezettingsjaoren een plechtighied weerd is 
op een speciaole ,,gewijde dag" zoas disse. D'r zullen goenend 
wezen die d'r zelden meer an daenken; aanderen willen et liefst mar 
vergeten. Mar waor et ók omme gaot is, dat wi'j de vri'jhied van 
vandaege in oonze gemienschop beleven moeten as de verant-
woordelikhied veur morgen. In de reusachtige stried van de Twiede 
Wereldoorlog weren, meer as ooit, de grondslaegen van oonze 
meenselike saemenleving in et geding, n.1. de struktuur van oonze 
Staotsgemienschop, oonze keuze in goed en kwaod, ere of onere, 
oonze meensbeschouwing en oons geleuf. In die stried verleuren 
zowat vuuftig miljoen meensken et leven. Et was een stried mit in 
verholing een minder militair aksent as in de Eerste Wereldoorlog, 
mar meer van allemaole tegen iederiene, waor de burgers krek zo 
yule risico's bi'j leupen as de soldaoten an de fronten. 

Et geveer is groot dat vergeten wodt, wat niet vergeten wodden 
mág. Nóóit mag vergeten wodden wat zi'j die valen binnen van oons 
verwaachtten. Dat is leven in dezelde geest waor zi'j uut leefden en 
waor zi'j heur leven veur geven hebben. Dan pas kun wi'j echt vri'j 
wezen. Daor an daenken blieven en daornaor te leven is et waore 
monement, en dat is duurzemer as metaol of greniet. Zi'j die heur et 
verleden niet herinneren kunnen zullen et herhaelen moeten. Lao' 
we hier de weens uutspreken dat Ok disse dag mit dit bevri'jdings-
feest daor de bouwstienen veur leveren mag. Mag ik, op disse 
gedaenkdag in herinnering an heur die valen binnen veur oonze 
vri'jhied, van jim twie menuten stilte vraogen en dan disse 
toespraoke ofsluten mit et zingen van et Wilhelmus." Dat was et 
aende van mien toespraoke, en ik slute hier ok de ,,bange tieden" 
mit of. 
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Inkelde antekenings 
uut mien dagboek 40-45 

10 meie '40 Et Duutse leger vaalt oons laand binnen. 
11 meie '40 De Duutse soldaoten trekken Berkoop binnen. 
20 nov. '40 ,,Boerefront" van N.S.B. en ,,Landbouw en 

Maatschappij" vormen tegere et ,,Nederlands 
Agrarisch Front". 

10 dec. '40 Eerste peerd leverd an de Duutse Wehrmacht. 
27 meert '41 Verplichte hujievering an de Duutse Wehrmacht. 

(1200 kg a f 49,00 de 1000 kilo) 
26 meie '41 Invoering van de Verplichte Arbeidsdienst. 
18 juni '41 Verplichte inlevering van alle keuper, nikkel en tin. 
22 juni '41 Duutslaand vaalt Ruslaand binnen. 

meert '42 Dr wodt de boeren scheurplicht oplegd (ik mos 
drie bunder scheuren. Laeter nog drie). 

juli '42 De fietsvodderings beginnen. 
haast '42 Overvallen deur ondergroonse op 

distribusiekantoren beginnen. 
haast '42 Karkeklokken moe'n inleverd wodden. 
7 jan. '43 Deur leveringsplicht van koenen komt een levendige 

haandel in leveringsbonnen op gang. 
2 april '43 Oons peerd Nelly (21 jaor) leverd an de Duutse 

Wehrmacht. 
30 april '43 Algemiene staeking tegen et opni'j kriegsgevangen 

zetten van de Nederlaanse soldaoten. 
De Duutsers voeren een saemenscholingsverbod en 
staandrecht in. 

meie '43 Mien zuster Aukje en meester Jan Eizinga in Gediek 
uut bedde haeld en naor de gevangenis in 
Liwwadden brocht. Een peer daegen laeter is 
Jan Eizinga doodscheuten. 

3 meie '43 Alle radiotoestellen moe'n inleverd wodden. 
7 juli '43 Et eerste illegale nommer van ,,Je Maintiendrai" 

komt uut. 
okt. '43. D'r brekt mond- en klauwzeer uut, bi'j alle ellende 

die d'r al is. 
14 okt. '43 Drie illegalen in Wolvege arresteerd. 
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3 nov. '43 Peerd leverd in Wolvege veur de Duutse 
Wehrmacht. 

30 april '44 Een veiliger schoelbutte bouwd in de bos. 
20 meie '44 Andries Lok (Heufd van de schoele in 

Raevenswoold). veur zien huus doodscheuten. Een 
posien laeter ondergong Marinus van Ernst. op zien 
vrouw 	heur 	laordae. 	etzelde 	lot 	(Silbertanne- 
moo rd). 

13 juni '44 Eerste VI op Londcn daele kommen, 
12 aug. '44 Grote razzia in Appelsche. 

aug. '44 Vcrplicht verbouwen van koolzaod. veur 
zaandboeren een onbekend gewas. 

5 sept. '44 Dolle Deensdag! Treinen vol NS.H.-ers en aandere 
moffenanhangers zuken veiliger oorden. 

8 sept. '44 Eerste V2 komi. in Londen dade. 
11 sept. '44 Et geallieerdc leger trekt de Nederlaanse greens over 

bi'j Valkenswaard. 
17 sept. '44 Geallicerde parachutisten lanen bi'j Arnhem. 

5 okt. '44 Alle mannen tussen de 35 en 45 jaor rnoe'n in 
Drente an 't wark om veur de Duutsers 
tankgrachten te greven. 

12 okt. '44 Vanwegens sabetaoge an de spoorlijn bi'j Wolvege 
wo'n drie onschuldige onderdukers uut 
Ni'jhooltwoolde fusilleerd. Nicolaas Veltman 
(32 jaor), Roelof Aigra (56 jaor) en Marcel Leizer 
(21 	jaor). 

okt. '44 Dc Duutsers van de ..Balhof" in Oosterwoolde 
arresteren de bewaopende verzetsmannen H. de 
Jong en I. S. Wallinga. 

nov. '44 Peerd leverd an Duutse Wehrmacht in Ooster- 
wo old e. 
Pelisieman raodde rni'j an om mit mien gezin onder 
te duken (advies opvolgd). 

8 dec. '44 Dc S.D. zol oons ,,verrassen". mar dat lokte niet. 
Oonze varkens en oons jongvee deur de Duutsers 
ofslaacht. 

half dec. '44 Buren mossen oons vee naor Wolvege drieven en 
daor gong et op 'e trein naor Duutslaand. Ze hebben 
ophaeld: 2 peerden, 30 melkkoenen. 10 pinken. 
5 kalver. 9 schaopen en 17 kiepen. En de hiele 
inboedel. A. van der Wagen (Berkoop) zien huus 



deur de Duutsers platbraand. 
29 dec. '44 Arrestaosies in en om Noordwoo!de van ± 30 per- 

sonen: tiene d'r van hebben et niet overleefd (Ok 
dokter Verdenius was daor bi'j). 

29 dec. '44 Overval in Dc Tienje; twie jongkerels dood, en vier 
topfeguren uut et verzet gevangen neumen en naor 
Grunningen ofvoerd. 

3 jan. '45 Pelisie Faber uut Berkoop opbrocht naor 
Crackstate (Et Vene), waor hi'j krek as zoveul 
aanderen, geestelik en lichamelik kepot maekt is. 
Die gewetensvolle pelisieman het et jammergenoeg 
niet overleefd. 

5 Jan. '45 In Noordwoolde opni'j meensken arresteerd. 
waoronder ok inkelde pelisiemannen. 

28 meert '45 Keuninginne Wilhelmina richt heur tot et 
Nederlaanse Yolk vanuut Engelaand, mit een 
proclemaosie om et yolk in disse bange daegen ni'je 
moed in te praoten. 
In et biezunder richt ze heur tot de Verzetsbeweging. 

10 april '45 Dc Binnenlaanse Striedkrachten bezetten mit huip 
van Fraanse parachutisten de brogge bi'j kefé Huist 
in Appelsche, dat et eerste bevri'jde dOrp in oonze 
gemiente is. 

12 april '45 Op mien vrouw heur jaordag kwammen de 
Canadezen Berkoop binnen. 
Mar spietig genoeg konnen wi'j et plezier daorvan 
niet mitbeleven. 

18 april '45 Frieslaand hielemaole bevri'jd. Bi'j de bevri'jding 
van Frieslaand bin een dattig meensken valen, ok 
een peer Canadezen. 
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Een stokkien geschiedenis van 
dorp en streek 

Berkoop moet wel ien van de ooldste plakken in de zuudoost-
hoeke van Frieslaand wezen, misschien wel et alderooldste. In 
oolde pepieren wodt Berkoop - dat doe nog Brocope hiette - veur 't 
eerst nuumd in 1228. D'r staot beschreven dat d'r doe Friese 
soldaoten bi'j mekeer haeld wodden, die van Berkoop uut Drente 
anvalen mossen. In en om Berkoop is in vroegere tieden hiel wat 
ofvochten. De Stellingwarvers hadden et de hieltied mar weer an 
de stok mit de bisschoppen van Utrecht. Daor heurde in die tieden 
Overiessel ok onder. Die ruzie zat him heufdzaekelik vaaste op de 
pachtbetaeling veur de hujianen bi'j de Lende in lesseiham. 
Stellingwarf was in die tied een min of meer onothaankelike boere-
republiek en de Stellingwarvers hadden d'r niet yule nocht an om an 
vremden heffings te betaelen, veur wat zi'j dochten dat heur 
rechtens toekwam. In 1498 kwam d'r op bevel van de hertog van 
Saksen een leger van een peer duzend man in Berkoop om de 
Stellingwarvers mit hadde haand an 't verstaand te brengen, dat d'r 
betáéld wodden mos! 

Kotte tied laeter wodde ,,de vri'je republiek Stellingwarf' as een 
grieteni'je bi'j et gewest Frieslaand indield en doe duurde et Ok niet 
lange meer of Stellingwarf wodde opsplitst in de grieteni'je 
Stellingwarf Oost- en Stellingwarf Westaende. Dat bin now de beide 
gemienten Oost- en West-Stellingwarf. In de eerstejaoren nao 1500 
hadden de Stellingwarvers et de hieltied te stellen mit ,,de.zwatte 
hoop". Dat was een hodde soldaoten die rovende en plunderende in 
disse kontreinen ommezwurf. 

In 1568 brak de 80-jaorige oorlog uut en doe kregen ze in 
Nederlaand de Spaanse soldaoten op't dak. In 1585 kreeg Berkoop 
een anval van de ,,Spanjolen" te verduren. Stellingwarvers en 
Friezen verdedigden heur op 't laeste in de Berkoper karke. Dc 
Spaanse anvalers ondergreuven de karketoren, dat die verzakte en 
plofte in mekeer ... ! Doe die Spanjaarden weer vot weren wodde d'r 
besleuten om de toegangswegen van et zuden of naor Frieslaand toe 
beter te beveiligen. De revier de Lende was een goeie ,,waeterlinie" 
en bi'j de wegen over (of deur) de Lende wodden schaansen bouwd. 
In die tied is ok de Bekhofschaans anlegd. Veerder in de 
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80-jaorige oorlog dee blieken dat die schaans een goeie verdediging 
meugelik maekte. Doe hebben de Berkopers heur karketoren ok 
weer opbouwd. In 1672, etjaor dat in de Nederlaanse geschiedenis 
bekend is onder de naeme ,,rampjaor", kwammen d'r soldaoten van 
Duutse kom-of- uut Munster en Keulen - op Frieslaand an. Om die 
te keren laggen d'r doe twie eskadrons dragonders en twie 
regimenten infaanterie in de Bekhofschaans. En as ,,reserve" was 
d'r een troep Friese soldaoten in Berkoop zels onderbrocht. 

Uut disse tied stamt et bekende verhael van de schildwaacht, die 
op 'e wal van de schaans op 'e uutkiek ston en die doe deur de 
vi'jaand van de ere kaant van de Lende of, de piepe bi'j de ,,bek of' 
scheuten wodde! Bi'j de bek of zol dan laeter veraanderd wezen in 
Bekhof... Mar op 24 augustus 1673 wodde et veurgoed mienens. 
Doe trok een leger Fraanse soldaoten onder anvoering van 
ginneraol Bellerose op Frieslaand an. In alle haost wodde de 
Bekhofschaans in staot van verdediging brocht. En ok om de 
schaans henne wodde van alles daon om disse starke vi'jaand tegen 
te holen. An de zuudkaant van de Lende kapten ze alle bomen 
omme bi'j de wegen langes en die leuten ze dwas over de weg valen 
en mit man en macht smeten ze een dam in de Lende, dat et laand 
bi'j de Lende langes kwam onder waeter te staon. Mar al dit wark 
huip niks, of temeensen niet genog, want de Fraansen kwammen d'r 
deur en pakten de Bekhofschaans an. Dc soldaoten van kolonel 
Brand, die de schaans verdedigden, konnen et niet holen. Op 't 
laeste gongen ze d'r vandeur. Alles in en bi'j de schaans wat veur de 
vi'jaand bruukber wezen kon slegen ze kepot en alles wat branen 
wol zetten ze de rooie haene op...! Al vechtende tegen de Fraansen 
die heur aachter de broek zatten, trokken ze deur Berkoop en waor 
ze langes kwammen stakken ze ok alles in braand. Over wat now de 
Broggelaene hiet kwammen ze over de Kuunder. Daor lag ok een 
starke schaans en daor konnen ze eindelik staand holen. Et Fraanse 
leger, dat veur de Kuunder vaaste leup - meer as 1000 man - bleef 
dus in Berkoop hangen. Now, dat hebben de Berkopers weten. Wie 
d'r niet van deur gaon was wodde een koppien kleinder maekt, en 
alles wat weerde hadde wodde roofd en alles wat nog overaende 
ston wodde platbraand! Doe gong ok de Lycklema-stienze in 
viammen op.....Naodat ze een weke laank mit moord en braand in 
Berkoop huushullen hadden, trokken de Fraansen weer vot om te 
perberen op een eer plak Frieslaand in te kommen. 

Doe kwammen de Friezen en Stellingwarvers van ,,Over-
kuunder" weeromme. Dc Bekhofschaans wodde weer opbouwd en 
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deur eigen yolk bezet. In 1980 is d'r bi'j de Bekhofschaans nog een 
oold kenon in de grond vunnen, dat een plakkien kregen het op 'e 
hoek van de Singe!. Op et plak van de ofbraande Lyck!ema-stienze 
is !aeter - in 1842 - een ni'je stienze bouwd. Dat was ,,Nieuw 
Friesburg", an de noordkaante van de weg naor Makkinge recht 
tegenover de oo!de botterfebriek, waor now een boerderi'je staot. 

Et is wel te begriepen, dat al dit oorlogvoeren een boel ellende 
mitbrocht. Aarmoede en gebrek weren d'r de gevo!gen van en daor 
het Berkoop en aenlik hie! Stel!ingwarf nogjaoren enjaoren lang an 
!eden. Et was mar goed dat d'r doe wat rustiger tieden kwammen. Et 
was dan nog wel niet allemaole rozegeur en maoneschien in de 
wereld, mar et oorlogsgeweld speulde him now buten de Stel!ing-
warven of. De Fraanse tied - de tied van Napoleon - brocht wel weer 
de neudige zorgen mit, want in et leger van de Fraanse keizer 
wodden ok jonge kerels uut Nederlaand opreupen. Ok uut 
Berkoop... en de meersten daorvan kwammen nooit weer thuus, 
!iekas Garnet Akkerman, Garnet van de Buitboer... 

Wi'j moe'n in de geschiedenis van Berkoop ok even stillestaon bi'j 
de turfgreveri'je. Al was et bier dan wel niet zoe'n specifiek 
venegebied as de Westhoek van West-Stellingwarf en in Frieslaand 
et gebied van Beets, d'r wodde hier in et lege !aand bi'j de Kuunder 
en de Lende toch ok drok veend. Dc turfgrevers maekten lange 
daegen en verdienden lege lonen - in 1830 9 stuvers daegs - mar et 
minste veur heur was de gedwongen winkelnering. Dat zat zo: de 
veenbaos, die de veenarbeiders in 't wark hadde, hadde ok a!tied een 
winkel. En alles wat zien arbeiders neudig hadden, mossen ze kopen 
in de winkel van de baos. Die verdiende dus dubbe!d an zien turf-
maekers. En soms nog wel meer, want ie moe'n niet rekenen dat de 
arbeiders de boel veur een slieterspriesien kregen...! En oewee, as 
zoe'n turfmaeker es wat kochte in een aandere winkel, omdat et 
daor een peer centen goedkoper was. Dan ston et d'r niet best mit 
him veur. Een halve ieuw laeter, zo om 1880 henne, weren de lonen 
in de vene omhogens gaon naor zoe'n 15 stuver daegs, mar de 
verplichte winkelnering was nog !ieke slim, misschien nog we! 
slimmer. Zo gong et verhael, dat een turfmaeker die op 't wark 
kwam mit een lappe in de broek, gewoon votjacht wodde omdat hi'j 
die lappe niet in de winkel van de baos kocht hadde... 

Gien wonder dat d'r in 't laeste verzet kwam tegen de 
onmeenselike toestaand daor de turfmaekers in verkeerden. D'r 
brakken wilde staekings uut: de turfmaekers gongen bo!lejaegen, zo 
nuumden ze dat. Dc staekers kregen in 't begin vanzels gien pote an 
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de grond en omdat gien iene heur staekingsdaegen uutbetaelde 
raekten ze nog dieper in de aarmoede. In de tachtigerjaoren kwam 
d'r wat meer organisaosie in die staekings doe Domela 
Nieuwenhuus him et lot van die aarme meensken antrok. In grote 
venegebieden zoas Appelsche bi'jg!ieks kwam hi'j dan wel te 
spreken. Mar mit soldaoten en masjesees wodden de staekers in 
toom hullen en de staekingsleiders gongen soms wel langer as een 
jaor de bak in. Zokke heftige tafrelen hebben heur in de veenderi'jen 
van Berkoop nooit ofspeuld, mar toch kwam d'r wel onrust onder et 
arbeidersvolk. Dat sleug ok over op 'e boere-arbeiders want die 
hadden ok bepaold gien vetpot in die tied! En now en dan het d'r ok 
in Berkoop wel es wat reboe!ie west, as de arbeiders et wark daele 
gooiden en de diek op gongen. Mar dat !eup de hieltied mit een 
sisser of en d'r kwammen hier nargens onge!okken van. 

In dit verbaand moe'n we ok et sliekgeld nog even numen: Wie 
een stok laand uutvenen wol kreeg daor altied wel vergunning veur, 
mar dan mos hi'j wel sliekgeld betaelen. Dat was een bedrag dat 
berekend wodde over et tal turven dat d'r uutkwam en over de 
kwaliteit van die turf. Zo mos d'r veur een ton le klas baggelaar 9 
stuver betaeld wodden, veur een ton 3e kias 7 stuver, veur een ton 
zwatte ,,febrieksturf' 18 centen en veur een ton grauwe turf een 
dubbeltien. Dit geld wodde op rente zet en laeter, as iene van et 
petgat weer gebruuks!aand macken wol, dan kon die et sliekgeld dat 
op dat perceel lag, mit rente op rente beuren veur de onkosten van 't 
anmaeken. Ok verscheiden Berkoper boeren hebben van disse 
gelegenhied gebruuk maekt om d'r veur weinig centen een hoeke 
!aand bi'j te kriegen. Et boerebedrief kon him aorig rustig 
ontwikke!en. En al weren de boeren dan ,,mar" zaandboeren, ze 
keken toch wel om heur henne. In augustus 1868 bi'jglieks wodde 
d'r in Berkoop a! een !aandbouwtentoonste!ling hullen. Dit 
gebeurde ok in augustus 1900, en beide keren kwammen d'r 
meensken van heinde en veer op of. 

Nao 1900 gruuide bi'j de Berkoper boeren een stark koperatief 
besef. Veural een man as Meester Bezema het him ommeraek veur 
de saemenwarking en de veuruutgang van de boeren inzet. Dat 
kwam et dudelikst tot utering doe in 1921 in Berkoop de eerste 
legere laandbouwdagschoe!e van Nederlaand eupend wodde! In 
1928 kwam daor een !aandbouw-huushooldschoe!e bi'j. De 
koperatieve geest kwam tot utering in de oprichting van een 
koperatieve botterfebriek, een koperatieve veurschotbaank en een 
koperatieve verieninge veur ankope van laandbouwbeneudigd- 
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heden. Dat was de CAN., waor een grote febriek veur bouwd 
wodde op et aende van de Preenzenwiek. Deur de C.A.V. raekte de 
dorpsmeule van Berko.op uut de tied. Dislange was die altied neudig 
west om de rogge en de haever van de boeren te maelen. Al in 1700 
was d'r spraoke van ,,de" meule van Berkoop. Die ston in de 
Meulehoek. 

In 1829 kwam d'r een aende an de Berkoper dorpsmeule. In een 
vliegende storm raekte hi'j los van de yang en doe sleug hi'j op 'e 
loop. Hi'j begon zo hadde te gieselen dat et hooltwark glundig hiete 
wodde en op 't laeste vleug de hide boel in de braand. In 1851 leut 
Riekend Steunebrink op 't west een ni'je meule bouwen, mar die is 
ok al lange uut de tied. 

Een pat van et zaod dat de boeren verbouwden (de minste 
kwaliteit) wodde bruukt in de entekooien. Tussen 1685 en 1849 
weren d'r viere in Berkoop. Ze wo'n al lange niet meer bruukt, mar 
iene d'r van is nog weeromme te vienen. Dat is de westelikste, 
tegenover de boerderi'je van de Bouma's an de noordkaant van de 
weg. 

Dat et boerebedrief nao 1900 wat meer wiend in de zeilen kreeg, 
was ok te daanken an een betere waeterbeheersing. Vroeger was et 
zo, dat et lege laand bi'j de Kuunder en de Lende van november of 
tot an meert/ april toe altied onder waeter ston. In disse sitewaosie 
kwam kot veur 1900 een grote verbetering doe de Kuunder 
kenaliseerd wodde. Berkoop kreeg doe ok over et waeterverbiening 
mit de butenwereld, want in 1887 wodde de Preenzenwiek greven 
van de Kuunder of tot vlak an et dorp toe. Et kenalegreven was in 
die tied nog allemaole haandwark. Bi'j de Kuunder en de 
Preenzenwiek weren zoe'n 600 man an 't wark... alles gong mit de 
pipegaal en de batse! En doe in de twintiger jaoren de Lende ok 
anpakt wodde en daor, mit een stokmennig stuwen de waeterstaand 
A hielendal riegeld wodden kon, doe was Berkoop van zien 
winterse waeteroverlast verlost en dat kwam de boerkeri'je vanzels 
slim te goede. 

Mit oonze oolde karke as uutgaankspunt moe'n we ok nog even 
aachteromme kieken naor de tied, dat Berkoop op et bestuurlike 
mad een eerste vioele speulde. De karke mit zien zadeldaktoren en 
zien ringmure om et hof, bouwd tussen 1100 en 1150, het al hiel wat 
stried en oorlog mitmaekt en daor is hi'j zels lang niet altied zonder 
kleerscheuren ofkommen. In 1845 mos hi'j dan ok neudig 
restaureerd wodden en krap-an 100 jaor laeter, in 1930 kreeg hi'j 
weer een opknapbeurt. Nao de Twiede Wereldoorlog stak 
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„Monumentenzorg” de haand uut naor de Berkoper karke en doe is 
hi'j van binnen en van buten zo yule as 't mar meugelik was, 
hielendal in zien oorspronkelike toestaand weeromme brocht. En 
zo staot hi'j daor now, as een machtig monument uut veer 
yervleugen tieden, bi'j aovende in et heldere locht van de 
schienwarpers... Van oorsprong is et netuurlik een Roomse karke. 
Berkoop had de vrogger zels een pest oor (,,Pestoorslaentien"). In de 
ringmure zat een toegangspoorte en an et pattien van de poorte 
naor de karkdeure het lange een hoolten gebouwgien staon: de 
schoele! 

In 1816 bi'jglieks was een zekere Jan Dirksz Jonker de 
schoelemeester veur een traktement van f 100,- in 't jaor. Hi'j was 
niet alliend verplicht om daor de kiender veur te lezen van 
1 november of tot an I meie toe, mar hi'j was d'r ok nog koster en 
klokkeluder bi'j. En van meie tot november mos hi'j mar zien dat 
hi'j op een ere Ineniere an de kost kwam. De kiender mossen zels 
branige (turf of zodden) veur de schoelekachel mitnemen ... ! En om 
de karke henne stonnen de gebouwen van et grieteni'jebestuur, 
want Berkoop was et heufdplak, eerst van de hide grieteni'je 
Stellingwarf, laeter van de grieteni'je Ste!!ingwarf-Oostaende. An 
de noordkaant ston et Grieteni'jhuus (now Vredewoud) en an de 
aandere kaant et Gerechtsgebouw, et Ontvangershuus (now 
Centra) en de Gevangenis. 

Veurdat et Grieteni'jhuus bouwd was, vergeerderde et grieteni'j-
bestuur mit de drie raodsluden in iene van de dorpsharbargen, in de 
laeste jaoren riegelmaotig in , ,De Zwaan", waor ze jaorliks f 25,-
veur betaelden. Doe et Grieteni'jhuus bouwd wodden zol weren 
sommigen daor slim op tegen, want nao de splitsing van Stelling-
warf in Oost en West lag Berkoop lange niet meer in de midden 
mar hielendal an de uterste westkaant van Oost-Stellingwarf. 
Pattie vuulden d'r meer veur dat et ni'je grieteni'jhuus in Makkinge 
zet wodde. Mar dat gong doe nog niet deur, et wodde timmerd in 
Berkoop en Eduard Lemstra, de schilder van Berkoop moch et 
opvarven veur de somma van..... f 29,481/2 ! Nao de Fraanse tied 
wodde et tal raodsluden van drieje op twelven brocht. Dc 
goeverneur van de perveensie (now Kommesaoris van de 
Keuninginne) vreug de schout (now burgemeester) van Oost-
Stellingwarf een opgaove te doen van ,,een twaalftal der meest 
aanzienlijke en gegoede personen in Uwe Gemeente, waarbij Gij 
wordt verzocht U Zelve het eerst en vervolgens de drie Leden van de 
Raad boven aan te plaatsen". Now, dat zal wel gebeurd wezen. Et 
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zal de schout niet zwaor valen wezen om d'r negen ,,aanzienhijke en 
gegoede personen" bi'j te vienen om et dezien raodsluden vol te 
kriegen, want dat raodlidmaotschop was een echte erebaene. Om de 
centen hoefd' ie 't niet te doen, want et dee mar f 25,- in 't jaor. 

In 1885 is et grieteni'jhuus, dat doe al gemientehuus hiette, naor 
Makkinge verhuusd en nog laeter naor Oosterwoolde, dat et staot 
now wel weer aorig midden in de gemiente. Dc ere bestuurs-
gebouwen verdwenen doe netuurlik ok of kregen een ere 
bestemming. Dat d'r toch nog wel hiel wat van vrogger overbieven 
is dat de muuite van 't beweren weerd is, het blieken daon uut de 
belangstelling die,, Monumentenzorg" veur Berkoop het. Want niet 
alliend de karke staot op 'e monumentenlieste, mar ok et oolde 
meulehuus in de Meulehoek (no. 13)en de huzen no. 12, 13, 15 en 17 
an de Willinge Preensstraote. En ok de doevetil!e, die a] van 1855 of 
op 'e Doevekaampe bi'j de Bultplaetse staot. Veerder ligt et nog 
altied in de bedoeling van Monumentenzorg om de naoste 
omgeving van de karke as .,bescharmd dorpsgezichte" an te 
marken. 

Dc roemrochte Berk oper ,,Geitefok" die - vaeke mit alderhaande 
stuntwark - de hieltied veur et dorp in touw is en de jaorlikse 
,,Eupen Stal" manifestaosie kun bewiezen, dat Berkoop - al is et dan 
niet meer een plak mit de allure van vroeger - beslist niet indoezeld 
is en daordeur ofzakt naor een onbelangriek dorpien. 

Midden in een bosriek netuurgebied is et oo!de Berkoop nog 
altied een ,,pare]" in de gemiente Oost-Stellingwarf. Lao' we 
zorgen, dat et mooi blift! Berkoop is nog altied springlevendig! 
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Et tolhekke over de oolde Kuunder 

In de tied dat de overhied nog niet de zorg hadde veur de wegen 
weren d'r alliend mar ,,eigen" wegen. De ien of aandere rieke heer 
leut dan, meerstal veur eigen gerief, een pad of een weg anleggen. 
Van die weg mochten ere meensken vaeke ok wel gebruuk maeken, 
mar iederkeer as ze dat deden, mossen ze daorveur betaelen. Een 
soort wegenbelasting, zoj' haost zeggen kunnen. De eigener van de 
weg leut dan een hekke of soms gewoon een paol dwas over de weg 
zetten. D'r wodde allienig ,,eupen daon" as d'r iene de weg langes 
kwam. Zo kreej' op veul plakken tolhekken of tolbomen over de 
weg.. 

Dc wegen weren doe vanzels niet de vlakke straotwegen en de 
gladde asfaitwegen zoas we die now kennen. Eerst weren et 
zaandwegen en laeter wodde daor vaeke mecade over henne 
brocht. Grintwegen wodden die nuumd. Een betien vaastighied 
kregen ze deurdat over die stienen meerstal een laogien hem stri'jd 
wodde. Nao verloop van tied wodde dat dan zaachiesan wel vaaste 
reden. Mar vaeke genoeg laggen d'r ok nog wel losse stienen en die 
spatterden soms mit geweld onder de hoepen weg, veural as et wat 
hadder gong, as de voerman et peerd veur de waegen draeven leut. 
Zokke tolhekken bin d'r in Berkoop ok west, drieje naor dat d'r 
zegd wodt. lene moet d'r staon hebben op 'e weg naor 
Noordwoolde, argens in de buurt van de Lendebrogge. Mar dat is 
grif al hiel lange leden, want d'r is niks meer van over en gien iene 
wet daor aenlik nog wat van. Dan ston d'r iene op 'e weg naor 
Makkinge. Dat was schuin tegenover de oolde botterfebriek in 
Berkoop. Dat tolhekke ken ik niet meer, mar ik wete nog wel dat et 
toihusien d'r ston, et huus waor de tolgeerder in woond hadde, viak 
bi'j et tolhekke. Waor a'k nog wel weet van hebbe, dat is et tolhekke 
op 'e weg naor Ooldehoorn. Dat ston op of veur de brogge over de 
oolde Kuunder, een honderd meter an de ere kaant van de 
tegenworige Kuunderbrogge. Et was een hoog iezeren geveerte mit 
briede uutbouwse!s an de ziedkaanten, dat gien iene d'r omme 
henne kon in p!aets van d'r deur henne. 

Van dat tolhekke hadde de femilie Piet Willinge Prins et tolrecht, 
mar wi'j nuumden et altied et tolhekke van Jansje Mulder, want die 
woonde in et tolhuus en die bediende et tolhekke. Veur zoveer a'k 
nog wete mos ie een halve stuver betaelen áj' lopende weren. Kwaj' 
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d'r op 'e fiets langes dan kostte et je een stuver en veur een waegen 
mos een dubbeltien betaeld wodden. Mar d'r was een soort 
ongeschreven (?) wet, dat veur een tilberie een kwattien betaeld 
wodden mos, want iene in 'n tilberie gui vanoolds as hereboer! Dc 
oolde boeren in mien tied hadden meerstal nog gien fietsen leerd, 
dat as ze argens henne mossen of wollen, dan gong dat vaeke mit de 
tilberie. En as ze dan deur et tolhekke mossen, dan wodden ze dus as 
hereboer beschouwd en die erkenning kostte heur een kwattien. As 
in die tied een Berkoperjongvent ,,over-Kuunder" verkering kreeg, 
op 'e Gediek of zo, dan gong hi'j zundagsaovens vaeke niet eerder 
van huus as dat et tolhekke eupen ston. Dat was et geval van een ure 
nao zunsondergang tot een ure veur zunsopkomst. Op die meniere 
kon de knaop in elk geval een stuver besperen en dat was mooi 
mitneumen, want de stuvers gruuiden de meensken in die tied 
beslist niet op 'e rogge. En de vri'jeri'je hadde van zoe'n uurtien 
laeter toch niet yule te lieden, stel ik me veur... 

Wi'j woonden op een ,, Preenzeplaetse" en omdat mien heit dus 
Preenzeboer" was, mocht hi'j zoemers nao de hujjinge en veurdat et 

zaod riepe was, een veertig voer heideplaggen en vuuf voer zoden 
haelen uut et heideveld in Schurege, dat eigendom was. van 
,,Meneer Piet", oonze laandheer. Veur dat plaggerieden van 
Schurege naor Berkoop mossen wi'j deur et tolhekke, mar dan 
hoefden wi'j gien tol te betaeien. Mien heit kreeg daor een 
,,vri'jbriefien" veur van Meneer Piet. Wei te begriepen, want eers 
wodde et iak duurder as de brief! Mar Jansje Mulder hadde een 
grote hekel an dat piaggerieden, want dan mos ze hieltied veur niks 
et tolhekke eupen dri'jen. Et gebeurde vaeker as iens dat ze een 
plaggerieder krek zo lange waachten leut, totdat d'r een ,,toiklaant" 
veur 't hekke kwam die wel betaelen mos. Ja, veur niks gaot de 
zunne op, zal ze wel docht hebben... 

Even d'r tussen deur: wat een huud vol wark brochten die piaggen 
mit. Gao mar es nao: eerst stikken in 't veld, dan opzetten in buities 
van tiene om te dreugen, dan oplaeden op 'e waegens, dan naor huus 
rieden, dan lossen en op 't hiem in de bult zetten, dan iaeter bi'j de 
krojevol in de potstal of et varkenhokke brengen, dan as dong 
uutstikken, dan weer op!aeden, dan naor de bouw rieden, dan 
ofhaoken in bulties, dan stri'jn en dan, eindelik, onderploegen! En 
dat al!emaole veur die schraole heideplaggen... Et was mar goed 
dat d'r niks veur betaeld hoefde te wodden en dat et tolhekke d'r 
gratis veur eupen gong... Et piaggerieden deden wi'j altied mit twie 
waegens aachter mekeer. Dan kwam de langdissel in de veurste 
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waegen in plaets van de stile, waor we bi'j huus altied mit reden. En 
dan wodde naost een volleerd en bedreven peerd vaeke een jong 
peerd anspand, om an et wegverkeer te wennen. Now en aj' dan een 
auto tegen kwammen of een stoomfiets, dan gong et d'r wel es reer 
om weg! 

Et tolhekke over de oolde Kuunder het et lange voihullen, zowat 
an de oorlog toe. Et hadde niet veul schild of de Duutsers hadden 
eerst nog tol betaelen moeten, doe ze Berkoop binnen vullen! In hid 
vroegere tieden koj' allienig over de Kuunder kommen mit een 
botien, mar in 1657 kwam d'r eindelik een brogge. Die wodde 
betaeld deur de eigener van de (laand)weg naor Ooldehoorn. Dat 
was een zekere Willinge, een grootgrondbezitter uut Berkoop. Om 
zien kosten een betien te dekken kreeg hi'j van de overhied permissie 
om tol te heffen van iederiene die van de brogge gebruuk maekte en 
zo kwam d'r een tolhekke op. In de loop van dejaoren het dat grif 
een mooi melkkoegien west veur de femilie Willinge, die heur laeter 
Willinge Prins nuumde. 

Doe d'r meer verkeer kwam was et tolhekke wel vaeke een stao in 
de weg, mar een echt lastig obstaekel wodde et, doe de auto's op 'e 
weg kwammen. Dat leidde d'r toe, dat d'r om 1930 henne onder 
anvoering van burgemeester Falkena van Et Vene een ,,juridische" 
aksie inzet wodde om et tolhekke op te doeken. D'r is hie] wat of 
pleit, mar pas in 1939 was et zoveer, dat d'r een minnelike schikking 
troffen wodden kon mit Willinge Prins om zien tolrecht op te 
heffen. Daor mos f 30.000,- veur op't klied kommen, dat bi'j mekeer 
brocht wodde mit bi'jdregen van o.m. et Riek, de Perveensie en de 
gemienten. En naodat et 282 jaor in bedrief west was kwam d'r op 31 
meert 1939 dan een aende an et bestaon van et tolhekke over de 
oolde Kuunder. 

W. 



Biezundere feguren bi'j oons 
in 't dorp 

Ze bin d'r grif altied en overal wel west, van die meensken die d'r 
deur heur doen en Iaoten een betien uutschaaiden bi'j de gewone 
meensken. Ok in Berkoop wel, en daor meugen mi'j nog een peer 
van heugen. Daor haj' bi'jglieks Jan ZuuI. Jan Zuul was de laeste 
naachtwaacht die Berkoop had het. Hi'j woonde in de westelike 
helte van een dubbelde kaemer, die doedestieds naost et 
netaorishuus ston, krek in de bocht van et Meulelaentien. En as hi'j 
d'r zin an hadde of ok wel as iene him speciaol vraogd hadde, dan 
dee Jan aovens en naachs een peer keer een rontien deur et dorp om 
te kieken of d'r argens ok onraod was of zokzowat. 
Daegs hadde Jan Zuul nog wel es wark as dorpsomroeper. Dan 
hadde hi'j een belle bi'j him en dan raosde hi'j zo om de dattig meter 
zien bosschop Berkoop in. Een slimme hadde stemme hadde hi'j 
niet, dat ie mossen niet al te veer van him ofstaon om te heuren wat 
as hi'j te verkondigen hadde. Wat hi'j veerder dee veur de kost dat 
wee'k niet meer. Marja, Jan Zuul was doe al een oolde kerel en wa'k 
now vertel!e is een dikke zestig jaor leden. 

En dan haj' op 't oost an de Boverweg, Haarm Post, de slaachter. 
Ok zoe'n appat mannegien, zo zinnig en kribbig. Mar as 
huusslaachter koj'm best hebben, want hi'j was goed krek en 
schone. Haarm dee niet allienig de huuss!aachtings bi'j de boeren, 
mar hi'j s!aachtte ze!s thuus ok. 1k taxere zien omzet op zowat ien 
varken in de maond en dat sute!de hi'j dan uut. Hi'j gong zien 
klaanten a!tied lopende bi'j langes en et vleis hadde hi'j dan in een 
hoo!ten bakkien, zoe'n zestig doem !ang, op 'e schoolder. in et 
Schuinpad, dat doe een zaandpad was - vaeke een modderpad - dat 
veerderop bi'j de ,,Prinsenhoeve" op 'e Boverweg uutkwam, laggen 
twie vonders mit flaphekkies d'r veur. En ik wete nog hoe Haarm 
Post mit hadde wiend es een keer van iene van die vonders 
ofmieterde, op 'e rogge de s!oot in. Dat kwam deurdat de buse van 
zien witte kiele aachter et flaphekkien haokte. Haarm k!austerde 
half tot de s!oot uut, viskte zien vleis zo goed en zo kwaod as't gong 
uut et waeter en gong mit zien vrachien rechtsomkeert. 

Eremorgens was hi'j aiweer op 'e tied onderwegens mit zien 
bakkien op 'e schoolder. Doe hi'j een koppeltien schoelejongen 
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integen kwam vreug iene van die jongen an Haarm of hi'j et 
entekros al van et vleis of hadde! En doe wodde Haarm zo ]elk, dat 
hi'j die jonge een labiebus verkopen zol. Mar die waachtte dat 
vanzels niet of en doe sleeg Haarm in de locht! Mit zoe'n geweld dat 
hi'j d'r zels deur ondersteboven donderde. Et bakkien vleug him van 
de schoolder en daor lag et vleis... in 't zaand en in 't gros! Haarm 
knapte zowat van lelkens, mar dat gaf him niks vanzels, want de 
schoelejongen weren d'r al lange vandeur gaon. En doe kon hi'j veur 
de twiede keer rechtsomkeert macken om zien haandel wat of te 
hemmelen... 

Een bekende feguur in Berkoop was ok Battus Lacher. Dat was 
gien Berkoper, die kwam uut Noordwoolde. Battus was muzikaant. 
Straotmuzikaant, mit een monike en daor zong hi'j bi'j. Zowat ien 
keer in de veertien daegen ,,dee" Battus Berkoop. Hi'j begon vaeke 
al te speulen as hi'j et pattien naor huus opleup. Zien monikespeulen 
was niet bepaold van et geweldige, mar et was in elk geval beter as 
zien zingen. Want mit zien stemme zat hi'j d'r meerstal een goed 
aende naost. Of d'r onder of d'r boven kuj' aenlik beter zeggen. 

Dat zien zingeri'je vaeke wat nuver gong kwam misschien ok wel 
een betien mit van de dikke tebaksproeme die Battus altied aachter 
de koezen hadde. Die dee hi'j d'r niet uut, dat ondertied mos hi'j 
vanzels hieltied wel een peer keer flieberen. Dan spi'jde Battus een 
dikke brune straole tebaksflieber veur him daele en dan kon de 
vrouw of de meid de dweil mar haelen en een emmer mit waeter om 
et straotien weer een betien toonber te kriegen! Daoromme 
gebeurde et we] vaeke dat d'r mar gauw iene naor de deure gong as 
Battus d'r an kwam, mit een peer centen of een stuver om him mar 
zo gauw meugelik weer vot te kriegen. Et was Battus al!emaole best, 
dan zong hi'j niet, zee daankjewel en mesjeerde wieder... 

En dan mag me d'r nog zoe'n vremde feguur heugen, die ok van 
buten kwam en riegelmaotig in Berkoop opdeuk. Dat was Jan 
Mondria, een viskoopman. Die kwam uut Vollenhove en die 
gong ok meerstal om de weke zien klaanten in Berkoop bi'j langes. 
Jan Mondria kwam altied mit de honnekarre mit drie honnen d'r 
veur. Hi'j gong altied eerst et dOrp deur en dan vaeke nog een aende 
buten de koeme van 't dorp et oost in, de grintweg uut. As hi'j dan 
aachter oons huus was - wi'j woonden an de Boverweg - dan leut 
hi'j daor de karre staon en dan kwam hi'j lopende et laand dade, bi'j 
oons. De karre wodde een aentien de baarm in scheuven en dan 
kwam ien van de vielen ,,in de hauke", dan kon et viel niet dri'jen dat 
dan Ron de karre niet votkommen. lene van de honnen - dat was 
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Cesar, de kwaoiste - kwam veur de karre weg en kreeg een aende 
ketten an de halsbaand, zo lang dat hi'j d'r makkelik mit om de hiele 
karre henne kommen kon. Now, en dan zol iene 't wel laoten om bi'j 
de karre te kommen, want Cesar was niet zo mak! Ja, Jan 
Mondria zien honnen weren van alle marken thuus: et weren 
starke trekkers, hadde lopers, taoie voihoolders en betrouwbere 
waekers! 

Krek as slaachter Post bruukte viskoopman Mondria ok een 
hoolten bak. Die wodde bi'j de karre vol vis pakt en mit de bak op 'e 
schoolder kwam Jan Mondria bi'j oons aachter 't huus de 
kaampe daele. Oonze mem was vanzels een beste klaant, want die 
hadde een ,,dubbelde" huusholing: veertien kiender! Bi'j oons weg 
gong Jan naer Pieter Sierds, oonze overburen an de aandere kaant 
van de Boverweg en zo veerder et oost in, totdat hi'j de visbak leeg 
hadde. Op 'e weerommereize kwam hi'j dan altied even bi'j oons in 
huus, en dan kreeg hi'j van Mem nog een bakkien koffie. Wi'j 
stonnen dan al te waachten, want wi'j mochten weeromme naor de 
grintweg toe de lege visbak dregen. En as we dan bi'j de karre 
kwammen, dan kregen we as beloning altied een haantienvol sprot 
of gernalen. En daor weren we raozend op! Veurdat de reize dan 
veerder gong kwam even et putaekertien in de sloot en dan konnen 
de honnen drinken. Ze kregen ieder een v!eisballe, Cesar kwam 
weer in de zille, de hauke kwam d'r of en Jan Mondria was weer 
klaor veur de start. Hi'j reup: ,,Hu.. hu !" Dc honnen blaften dat et 
zowat dee en schéüten vot. En Jan, die d'r eerst een aentien naost 
leup, mos mar rap maeken dat hi'j vanzieden op 'e karre sprong. 
Daor gong et spul dan, richting Makkinge. Jan stak de haand nog 
een keer op en wi'j zwaaiden weeromme. En lekker snabbelend an 
oonze sprotties of gernalen zetten wi'j op huus an. De komst van 
Jan Mondria was veur oons altied min of meer een klein fesien! 
En weer of gien weer, Jan Mondria leut zien klaanten haost nooit 
in de steek. Et griezelde oons wel es toe as et regende of haegelde of 
sniedende koold was. Trouwens, al was et weer goed dan was et nog 
een zwaore put. Want as hi'j niet leeg was, gong Jan bi'j oons weg 
veerder naor Makkinge en dan over Else en Noordwoolde weer op 
Vollenhove an. En dat was toch wel een hide reize, niet alliend veur 
Jan Mondria zels maar veural veur zien honnen, die hi'j 
daoromme dan ok in een geweldige kondisie hadde. 

As ik in dit heufdstok wat vertelle over biezundere feguren in 
Berkoop, dan mag ik iene beslist niet buten beschouwing laoten, 
want dat is iene van de grote feguren west in oons dorp. Zonder mis 
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de aldergrootste en alderbelangriekste van de laeste honderd jaor. 
Dat is Meester Bezema. Eerst was hi'j heufd van de gewone schoele, 
laeter van de laandbouwschoele. Dat was de eerste legere 
laandbouwdagschoele in hiel Nederlaand en dat die in Berkoop 
kwam is aenlik allienig te daanken an de grote kwaliteiten van 
Meester Bezema. Mar dat is lang niet zien ienigste verdienste west 
veur Berkoop. In zien tied kwammen d'r yule meer organisaosies en 
koperaosies tot staand en overal hadde hi'j de haand in: de 
botterfebriek, de CAN., de Veurschotbaank, de laandbouw-
schoele zoas al nuumd en de huushooldschoele. En veerder fieterde 
Meester Bezema op alle menieren et verieningsleven in et dorp an. 
Hierdeur wodde Berkoop in de twintiger en dattiger jaoren een 
centrumdorp veur de wiede omgeving. Van al disse warken is in 
oonze tied niet yule meer over. De laandbouwschoele is d'r niet 
meer, de huushooldschoele niet en mit de botterfebriek is et ok 
oflopen. De C.A.V. dri'jt flog, mar aenlik floreert alliend de 
Veurschotbaank. Behoold van wat d'r nog is, is wel et minste wat d'r 
neudig is as ok in de toekomst Berkoop een antrekkelik woon- en 
leefdorp blieven zal. 
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Oonze karke 
van een ere kaante bekeken 

De karke van Berkoop is een waor pronkstok in et dorp, zeker 
nao de laeste resteraosie. Van buten en van binnen is d'r alles an 
daon om d'r een prachtig historisch monument van te maeken. Van 
binnen kuj' dat niet allienig zien mar ok heuren, want wat geft dit 
gebouw een vol klaankgehalte an de stemme van de domenee van de 
preekstoel of en an de zangers uut et koor! In meert 1981 kwam een 
stampvolle karke daor nog van onder de indrok, doe et 
,,Heerenveens Vocaal Ensemble" onder leiding van Cor Nijdam in 
de Berkoper karke een jubileumconcert gaf ... ! Over dat kark-
gebouw is in de loop van de jaoren al zo vaeke in woord en geschrift 
een loflied zongen, dat ik et daor now niet over hebben wol. Want 
een karke is uutaendelik méér as alliend een gebouw. Een karke is te 
beschouwen as et middelpunt van et godsdienstige leven in een plak. 
Niet et gebouw as zodaonig, mar de meensken die an et karkelike 
leven leiding en gestalte geven moeten. En in dit opzicht het de 
Berkoper karke veur mien gevuul toch wel es wat een twiefelachtig 
middelpunt west... 

Wat mi'j as jongknaop al tegenston, as we es naor de preek 
gongen dat was de ,,Preensebaank", de roeme baank veur in de 
karke, waor alliend de leden van de femilie Willinge Prins in 
zitten gaon mochten. Buten de Preensebaank weren de beste en 
makkelikste plakken bestemd vêur de veuranstaonde notabelen van 
et dorp en de grote eigenarfde boeren die d'r goed veur betàelen 
konnen. Dc overige baanken weren dan veur de meensken mit een 
smallere pottemenee, de kaele burgers en de kleine boerties. En de 
plakken die d'r dan nog overbleven, daor moch et arbeidersvolk 
zitten. Die plakken weren goed genog veur de vrotters in de 
maotschoppi'je ... ! Dc ,,kinderen van één Vader" wodden drekt bi'j 
et binnenkommen van et ,,Vaderhuus" op een plak drokt dat deur 
de pottemenee bepaold wodde. Et is hielendal gien wonder dat die 
dudelike kiasse-indieling in de karke d'r an mit warkt het om die 
laeste groep meensken kopschouw te maeken veur de karke. Wat 
mit et verhuren van die karkeplakken vertoond wodde was zo totaol 
in stried mit wat van de preekstoel of verkondigd wodde, dat juust 
de leegste klassen et eerste en et meerste uut de karke wegbleven. 
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Doe ik bi'j een biezundere gelegenhied es naor de karke gong 
kwam ik wat laete omme en de karke was al propvol doe ik d'r 
inkwam. 1k keek es om me henne en zag zo gauw nargens meer een 
plak. Behalven in de Preensebaank, die was hielendal leeg. Now had 
ik thuus toevallig heurd dat de Preensefemilic disse weke niet thuus 
was, dus ik dochte dat 1k daor zonder bezwaor zitten gaon kon, 
omdat de Preensen ommes toch niet kommen zollen. Mar ik zat nog 
mar kwaolik of daor kwam koster Jan Stellen op mi'j of. ,,Daor 
heur ie niet!"  zee hi'j. 1k zegge: ,,D'r is aanders nargens gien plak 
meer en de Preensen bin ommes niet thuus." ,,Daor heb ie niks mit 
te maeken," zee hi'j, ,,d'r uut!"  ,,Waor moe'k clan zitten?" vreug ik 
him. ,, Dat moej' zels mar weten, om mi'j gaoj' onder de kraeke 
staon, daor is plak zat," was et bescheid. Dat ikke de Preensebaank 
uut en et zal gieniene verwonderen da'k in ien keer deurleup... de 
karke uut! Dit geval het mi'j lange dwas zeten. Gelokkig is de 
zitplakverhuring al lange de karke uut, mar de Preensebaank is d'r 
nog al. 

Nog laeter - ik was doe al lange gien jongvent meer - het mien 
laeste vertrouwen in de karke nog een beste knauw kregen deur de 
meniere van warken van oonze Berkoper domenee Krikke. Die zien 
opstelling was: dat zal domenee wel uutmaeken ! Et was we! jammer 
dat disse predikaant altied zo eigenmachtig te wark gong, want hi'j 
kon niet alliend een goeie preek holen, mar hi'j kwam ok vaeke mit 
goeie en interessaante idenen en veurstellen. Zo hadde hi'j bi'jglieks 
es een plan om een ,,locht- en klaankspel" in de karke opvoeren te 
laoten. Dat leek een goed idee, veural veur oonze karke, omdat daor 
de klaank zo goed overkomt. Mar krek as zo vaeke dee blieken, dat 
dit weer een ,,one man show" van domenee was. Want zonder dat et 
karkbestuur - laot staon et dorp - d'r ok mar et minste van 
verneumen hadde, hadde domenee al bi'j verschillende instaansies 
steun zocht en subsidies anvraogd om zien plan uut te voeren. Doe 
dat et karkbestuur dudelik wodde, was domenee zien opzet in ien 
keer van de baene! Ja, zoks kan vanzels ok niet en al hielendal niet 
in Berkoop. Daor weren ze van oordiel, dat domenee de dienst 
uutmaeken mag onder de preek, mar dat hi'j mit aandere dingen 
niet om et karkbestuur henne lopen mag. Dat hier botste de boel en 
goed ok... Et sprekt vanzels dat de verslechterde verholing 
domenee - karke - dorp ok ter spraoke kwam op de yergeerdering 
van de dOrpskemmissie. Om te perberen in die verholing - die et 
dörp vanzels in gien inkeld opzicht te goede kwam - wat verbetering 
te brengen, besleut de dörpskemmissie de rolle van bemiddeler op te 
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nemen. D'r wodde ofpraot dat veurzitter Luit de Boer en siktaoris 
L. Annema van de dorpskemmissie een onderhoold hebben zollen 
mit de domenee en et karkbestuur. Dit zol nao overleg mit et 
karkbestuur gebeuren in de konsistoriekaemer in de pastorie. Doe 
we d'r in kwammen en et doe] van oonze komst uut de doeken daon 
hadden, brocht domenee drekt naor veuren, dat hier gien taeke lag 
veur de dorpskemmissie, want karkezaeken dat weren dingen waor 
wi'j niks mit te maeken hadden...! Dat was misschien ok we! zo, 
mar wi'j wollen as dorp et karkbestuur alliend mar helpen en een 
steuntien in de rogge geven. Mar bliekber was dat niet zo begrepen 
of wodde et niet neudig vunnen, want et karkbestuur leut oons daor 
in 't hemd staon. Dat was van gevolgen dat we gauw uutpraot 
weren, en dat we eerder weer op 'e diek stonnen as we docht hadden. 
En dat was krek domenee zien doe! west! Et karkbestuur !eut hier 
blieken, dat ze ok in karkbestuurszaeken bi'j domenee an de 
!eibaand leup. Doe laeter verscheiden !idmaoten en inkelde leden 
van et karkbestuur ok te !ieden kregen van domenee zien 
deurdrammeri'je wodde hoe langer hoe dude!iker, dat de Berkoper 
karkelike en dOrpsgemienschop hier grote schae deur op!eupen. 
Dat was d'r de anleiding van, dat ik vun dat ik toch nog es weer 
perberen mos om mit domenee tot een vruchtber gesprek te 
kommen, in et be!ang van de gang van zaeken in oons dörp. Dat ik 
belde him op en legde him mien bed oe!ing veur. ,,Daor heb ik niet 
de minste behoefte an," was et ienigste wat hi'j zee en doe kiapte hi'j 
de tillefoon op 'e haoke ... ! Doe was me dan veurgoed dudelik 
wodden dat oonze dorpshuder zien schaopies zonder meer de bos 
instuurde. Dat kregen in de loop van de tied hoe !anger hoe meer 
meensken in de gaten en op't laeste kreeg domenee zels ok deur, dat 
niet een stokmennig dwasliggers - zoas hi'j dat nuumde - mar een 
groot pat van et dOrp niet langer van zien doen en laoten diend was. 
Doe vun hi'j gelokkig argens aanders wark en hi'j verdween uut 
Berkoop! Daor veerde et dorp zuver van op en doe kon de s!onken 
gemienschop van de Ned. Hervormde karke tot saemenwarking 
kommen mit de Evangelisaosie karkgemienschop van Berkoop. En 
dat was veur et karkelik leven en et karkbezuuk een goed ding. Die 
saemenwarking van de beide karkgemienschoppen in Berkoop was 
een bewies dat men genog hadde van de onderlinge hakketakkeri'je 
(striederi'je) en dat et eernst was mit de karkelike bede: vrede op 
eerde en in de meensken een welbehaegen. Et is te hopen, dat de 
oolde ringmure niet alliend de karkgemienschop mar de hiele 
dorpsgemienschop bij mekeer hoolt. Dan zal de karke, et ooldste 
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herkenningsteken uut de historie van et dörp, tot in lengte van 
jaoren et middelpunt van Berkoop blieven. Niet allienig veur 
godsdienstige bi'jienkomsten mar ok as gemienschopshuus veur 
kulturele hoogti'jdaegen. 
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Butenissige belevenissen 
op 'e boerderi'je 

Op een boerderi'je kuj' soms nuvere dingen mitmaeken. 1k doele 
hier niet op gewone gebeurtenissen zoas de geboorte van jonge 
dieren of et verstarf van dieren deur ziekte of ongelok, al deeje dat 
vaeke wel wat, mar op biezundere dingen. Van die veurvallegies die 
jeje hiele leven bi'jblieven. Dat hoeven hielemao!egiengrotigheden 
te wezen, dat kun best kleinigheities wezen, die op heurze!s 
misschien niet iens zo yule om de hakken hebben. 

Zo hadden wi'j vroeger doe we nog bouw hadden en de rogge en 
de haever ongedoskt in de schure of al as zaod opzakt op 'e zoolder 
van et veurhuus beweerden, altied een protte last van moezen en 
rotten. Ok in de varkenhokken en in 't kiepehokke scharrelden die 
lastposten riegelmaotig omme. Daorom hadden wi'j een 
rottehontien een foksien. Fannie was een gewoepste rottevanger en 
moezen snapte hi'j ok we!. As hi'j es een rotte of een moes aachter de 
vodden zat en die vlochtte argens aachter of onder, dan haelde 
Fannie mit een hoop gekef en geblaf iene van oons op om et 
obstaekel even uut de wege te zetten. As dat dan gebeurd was 
maekte hi'j wel kotte metten mit de rotte of de moes. Mar de laeste 
kreeg hi'j nooit want wi'j hul!en rotten en moezen deur et hie!e huus. 

Mien heit perbeerde et wel es op een ere meniere. As die argens 
een stiekelvarken tegenkwam, dan nam hi'j dat in de buusdoek mit 
naor huus en leut et los op 'e zaodzoo!der, want stieke!varkens 
hiètten toeke moezevangers te wezen. Zo now en dan brocht hi'j een 
schao!tien drinken naor de zoolder en dan b!eef et diertien daor 
soms weken aachter mekeer. Mit de moezen die hi'j vong en 
geregeld een slokkien waeter kwam hi'j bliekber best deur de tied. 
As dan op een zekere dag et waeter in 't schaoltien niet meer inkotte, 
dan wussen wi'j dat oonze moezevanger vertrokken was. Of hi'j dan 
zien daegelikse rantsoen van moezen en waeter wat te ienziedig vun 
of dat hi'j argens aanders belangrieker bezigheden vunnen hadde, 
dat wussen we vanzels niet. Fannie hadde et op zoe'n stiekelvarken 
niet staon. Hi'j sprong d'r wel b!affende en grauwende omme toe, 
mar hi'j bleef wel van dat speldekussen of, hi'j zette de bek d'r niet 
op. Mar ien keer wodden we toch geweer waorom as oonze 
moezevanger van de zaodzoolder verdwenen was. Doe ontdekten 
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oonze kiender op een gegeven mement, dat d'r een stiekelvarken mit 
drie jonkies bi'j oons onder de kaemervloer huusde. Ze zaggen et 
stellegien doe, dat lekker van et zunnegien zat te genieten, tegen de 
butermure. Dc kiender uut de schroeven vanzels! D'r mos wat melk 
in een paantien en werempeld... ze kregen de stiekelvarkenties 
staorigan an de melk. In 't laeste wussen die percies hoe laete as de 
kiender uut schoele thuus kwammen en dan zatten ze op 'e stoepe al 
te waachten op heur schaoltien mit melk. En as de jonkies et 
ailemaole niet op konnen dan nam moeke de rest veur heur 
rekening. Dat gong de hiele zoemer zo deur tot veer in de haast. Doe 
op een dag weren ze vot en nao de winterslaop hebben we ze nooit 
weer zien. 

Mit rotten kuj' soms reer te passe kommen. De vrouw en ik weren 
es een aovend vot west te aovendpraoten of zo, dat wee'k niet meer. 
Et leup al tegen middernaacht doe we thuuskwammen. We stapten 
of bi'j et hokke waor we oonze fietsen staon hadden. 1k dee de 
hokkedeure eupen en knipte et locht op. En daor vleug inienend een 
dikke rotte wild deur et hokke henneweer. Et beest was grif slim 
schrokken doe hi'j zo inienend in 't voile locht kwam. ,,Verhip, een 
rotte," zee'k tegen de vrouw, die viak aachter me ston. Ze kwakte de 
fiets tegen de vleerpolle, steuf naor de keukendeure en knipte et 
buterlocht an. Intied hadde de rotte zeker zien waor hi'j langes 
mos om d'r vandeur te kommen, want hi'j biesde inienend op de 
eupen hokkedeure an. Mar da9r ston ik! Krek op et mement dat 
hi'j mi'j tussen de bienen deur zol sleeg ik de bienen tegen mekeer en 
doe bleef de rotte mit de stat tussen mien hakken zitten. Et beest 
raosde... et was krek een jonge bigge! 1k kon vanzels die gladde 
rottestat nooit holen tussen de hakken, doe de rotte begon te 
trekken en te kronkelen. Dc stat scheut los en op 't zelde mement 
vleug hi'j mi'j de broekspiepe in. 1k raosde tegen de vrouw: 

Hael Fannie op, ik hebbe een rotte in de broek !" Onder de 
bed rieven klauterde die rotte omhogens in mien broekspiepe totdat 
hi'j bi'j de broeksbore vanzels niet veerder kon. Doe stak hi'j over en 
zol deur de ere piepe weer naor beneden. Mar daor stak ik een 
stokkien veur, want ik trok die piepe zo strak om et bien, dat hi'j d'r 
niet deur kon. Intied had de vrouw de hond van de koegang haeld en 
ik reup: ,,Fannie hier... rotte... rotte!"  Now, dan was hi'j altied poer 
en wus in de regel gauw genoeg waor hi'j wezen mos. Mar disse keer 
kon 'k et him niet an 't verstaand kriegen. Uut mien meneuvels kreeg 
hi'j et even laeter toch in de gaten en dat zol wezen! Mar now wodde 
et mien tied, want de hond mos niet toehappen zolange as de rotte 
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bi'j mi'j in de broek zet. Dat ik leut mi'j op 'e kni'jen zakken, in iene 
hael scheurde ik de gulpe eupen en histe de hond op: ,,Pak him 
Fannie... rotte!"  Doe de rotte wat ruumte kreeg zol hi'j daor 
netuurlik drekt gebruuk van maeken, mar hi'j hadde nog mar 
kwaolik de kop buten de gulpe of Fannie greep toe. Een peer 
knauwen en doe hadde de rotte et leden. -. 1k straampelde overaende 
en dee de gulpe weer dichte. Doe kwam de vrouw ok weer 
dichterbi'j. Uut de keukendeure hadde ze et hide geval anzien. Ze 
was slop van 't lachen. ,,Wat een gelok daj' een lange onderboek an 
hadden, now kwam de rotte tussen de beide broeken in. Steije veur 
wat je overkommen kund hadde as dat niet et geval west was," gnees 
ze. Intied dat wi'j oons daor ziek stonnen te lachen ston Fannie bi'j 
zien slaachtoffer mit et koppien schuin naor oons te kieken. Et was 
krek of hi'j wel in de gaten had dat hi'j mit disse rotte wel een 
uutzunderlik beste beurt maekt hadde. 1k zol me veurstellen 
kunnen dat d'r now docht wodt, da'k wat an 't fantaseren west 
hebbe, mar dat is niet zo. Et is eerlik waor gebeurd! 

Om huus hadden we wel vaeke last van eksters. Veural as ze 
jongen hadden weren et kwaoje rakkerds, die soms bertaolweg de 
piekies bi'j de klokkerd weg grepen, as d'r een toom bi'j huus leup. 
Ok in 't veld snapten ze hiel wat Jong goed weg, fezaanten en 
petriezen en enten enjonge haesies en zo, en daoromme hadden de 
jaegers vanzels Ok liever, dat d'r niet al te yule eksters in Berkoop 
huusden. Om dat wat binnen de parken te holen gongen ze in de 
meitied heur jachtgebied deur mit et geweer. Dan zatten de eksters 
vaeke wel te bruden of d'r laggen a! jongen in en dan scheuten ze van 
onderen of deur et nust henne. Deur dit ofschot kotten de eksters 
dan vanzels mooi in. 

Op een middag kwammen een peer ,,herenjaegers" bi'j oons et 
hiem op rieden, want ze hadden naost huus op 'e laene een 
eksternust in de boom zitten zien. De beide ,,heren" weren 
biezunder goed in de stemming zo te zien en dat kwam niet alliend 
van 't mooie weer, vernam ik wel. Want doe ze bi'j mi'j kwammen te 
vraogen of dat eksternust ni'j was, doe kon ik wel roeken, dat ze 
tussen de middag beslist wel wat meer had hadden as koffie bi'j 't 
brood. Uut heur hide doen en laoten koj' trouwens ok wel zien, dat 
ze aorig meer op hadden as dat goed was veur een verstaandig 
jaeger. Now, et. was een ni'j nust, dat et zol gebeuren. Ze reden in 
heur eupen auto v!ak onder de boom waor et eksternust in zat. Ze 
stapten niet iens uut, mar gavven heur een aentien aachterover, de 
geweren recht omhogens en doe knalden ze elk twie schotten deur et 
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nust. Et was goed raek en et risseltaot was verbluffend ... ! Deur de 
vracht lood die d'r in jacht wodde spatterde et nust finaal uut 
mekeer en al wodde d'r boven in de boom een kroje vol rommel 
ommekeerd, zo kietterde de boel recht naor beneden en kwakte 
midden in de auto boven op 'ejaegers. Ze zatten d'r onder! Stokken 
takke, roegte, hem uut de bojem van 't nust, kepotte eier... et was 
iene grote troep. De schutters hadden de ogen vol en ze proestten en 
blaosden dat et zowat dee. Doe ze uutstapten om heur wat of te 
hemmelen zaggen ze d'r uut as schostienvegers. Mar et 
aldermooiste was dat de ekster zels niks mekeerde. Doe et nust him 
onder 't gat wegscheuten wodde vleug hi'j de boom uut en streek een 
aentien veerder in de boswal daele. Daor bleef hi'j zitten te 
schatteren. le zollen zweren dat hi'j zien belaegers uutlachte. Wi'j 
hadden dan wel een hekel an de eksters, mar toch vun ik et op dat 
mement hatstikke mooi dat disse rakkerd et !even d'r of brocht had. 
En ik lachte stiekem mit him mit... 
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De meensken in oons dorp 

As wi'j et hier hebben over oons dorp, dan moet de lezer him wel 
realiseren, dat Berkoop meer is as allienig zeg mar de naoste 
omgeving van de karke. Daor is vanzels wel de dorpskern, mar an 
de westkaant gaot et dörp Berkoop an Ni'jhooltpae toe, an de 
oostkaant tot Ni'jberkoop. in 't zuden tot de Lende an toe en in 
't noorden tot an de Tjonger of de Kuunder, zoas die vanoolds hiet. 
Die hiele grote oppervlakte dat is dus ,,00ns" dorp. 

In 1810 woonden in dit hide dorpsgebied 370 meensken, in 1860 
weren dat 850, in 1980 rond de 1400. VeurdeTwiede Wereldoorlog 
woonde zowat de helte (50%)  van de Berkopers buten de dOrpskern, 
in et butengebied om et zo mar te numen. Dat weren de meensken 
die heur brood verdienden in de laandbouw, de boeren en de 
laandarbeiders. Dc ere helte zat dan, roem bekeken. in de 
dorpskern. Dat weren de ,burgers". Mar disse verholing is de laeste 
25 jaor hadde veraanderd. 

In 1960 woonde nog zoe'n 40% van de Berkopers in et 
butengebied, mar nao die tied begon ,,de grote trek" van - meerstal 
kleine - boeren en arbeiders naor de kern. Dc arbeidershusies en de 
kleine boerespullegies bin veur een groot pat rekreaosiewonings 
wodden, mit niet-permenente bewoners, die dus niet mittellen veur 
et inwonertal. Deur disse verschoeving woonde in 1980 nog mar een 
kwat (25%)  van de Berkoper bevolking in et butengebied. Dit 
brocht een grote ommekeer tewege in de beroepsbevol king. In 1960 
warkten nog 180 meensken in de laandbouw. in 1970 nog 120, in 
1980 mar krapan 60 meer. Veur disse grote leegloop uut de 
laandbouw bin vanzels een hieleboel kleine en grote oorzaeken an 
te wiezen, mar de veurnaemste Iiekt mi'j toe de hieltied meer 
aachterblievende financiële en sociale pesisie van de boer. 1k 
hebbe et wel vaeker zegd: alliend de alderstarksten - moreel, 
financieel en lichamelik - konnen et boiwarken in et boerebedrief en 
konnen mitkommen in wat wi'j kennen as de schaolvergroting. 
Deur de leegloop uut de laandbouw, mit weinig anvulling uut de 
jeugd. veroolderde de Berkoper bevolking hoe langer hoe meer. De 
Ieeftiedsopbouw kwam in een ongeunstig viak te liggen. Dat kwam 
niet alliend deur et kleinder tal kiender dat geboren wodde mar ok 
en veural deur et wegtrekken van een groot pat van de jonge 
meensken, omdat Berkoop heur gien bestaonsmeugelikhied meer 
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geven kon. Vergeleken mit oonze hiele gemiente ligt de 
bevolkingsopbouw van Berkoop ronduut slecht: 0-5 jaor: et leegste 
in de gemiente (ongeunstig), 540 jaor: zowat et gemiddelde in de 
gemiente, 40 jaor en oolder: et hoogste in de gemiente (ongeunstig). 

Deur de veul kleinere huusholings van now in vergelieking mit 
die in de eerste helte van disse ieuw is et tal meensken per 
huusholing, per huus dus, veul kleinder wodden. Daordeur is de 
gruui van et inwonertal yule veerder aachterbleven as daj' uut de 
grote anweenst an huzen verwaachten zollen. 

In mien jonge jaoren weren vaeke krek de boere- en 
arbeidershuusholings et grootste: zesse, achte, soms tiene of nog wel 
meer kiender was doe gien zeldzemhied. Dat ligt vandaege de dag 
hie] aanders. Et beroep het gien invloed meer op de grootte van de 
huusho!ing, krek !ieke min as rang of staand. Zels de karkelike 
gezindhied drokt gien stempel meer op de gezinsgrootte. Dc 
bewuste geboorteriegeling het zowat overal ansleugen en dat is in 
disse were!d misschien mar goed ok. Et is niet àllienig de !aandbouw 
zels, die zoe'n grote uutstoting van warkkrachten te zien geven het. 
Ok de agrarisehe industrie is daor niet an ontkommen. Op de 
C.A.V. bi'jglieks weren in de topjaoren winters soms meer as 
honderd man an 't wark, en now nog mar een stok of tiene. Mar 
goed, de C.A.V. dri'jt temeensen riog, de botterfebriek is hie!emaole 
verdwenen. En ok de vakiuden die in heufdzaeke van de laandbouw 
leven mossen, de klompmaeker, de kuper, de waegenmaeker. de 
smid, ze bin d'r niet meer..... 

Mar et liekt d'r op, dat oons dorp zo wat deur et slimste henne is. 
De huushooldschoe!e is now een ops!agruumte en de laandbouw- 
schoele het ok weer een bestemming kregen. Zoas et liekt is daor een 
ni'j bedrief veurzichtig doende om een basis te leggen veur de 
toekomst en staorigan het dat meer arbeidskrachten neudig. Zo 
staot et d'r ok veur mit de botterfebriek, waor ok een aander bed rief 
in uut aende Pon is. Lao' we heur alle zegen toeweensken! 

En de bestemming in de sociale sektor van de beide Preensevi!la's 
Lunia en Vredewoud meugen we in dit verbaand ok niet veurbi'j 
!open. Zo kun we misschien toch zeggen dat oons dorp hid 
zachiesan weer een betien tegen de wal begint op te kroepen en dat 
d'r weer een betien ,,locht" begint te kommen. 
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De laandbouw in oons dorp 

De veraanderings in de maotschoppi'je bin nao de Twiede 
Wereldoorlog over 't algemien nog al hadde tot staand kommen. 
Mar et liekt wel haost dat van alle veraanderingen die in de 
laandbouw van de zaandstreken et alderhadste gaon binnen. 

Van oolds was de zaandgrond et gebied van et gemingde bedrief: 
veeteelt en laandbouw naost mekeer en veur een pat in dienst van 
mekeer. In Berkoop weren veural de grote bed rieven overwegend 
melkbedrieven, mar d'r lag ok altied wel een bunder of viere, vuve 
an bouw. Daor wodden eerpels, rogge, haever en bieten op 
verbouwd en dan in de haast nog vaeke wel knollen en sparre. Een 
groot pat van die perdukten bleef op et bedrief, want dat was veur 
veevoer bestemd. Niet allienig veur de koenen, want ok de 
veestaepel was gemingd. Naost de koenen hadden de boeren ok 
altied een koppeltien varkens en schaopen en kiepen. Now, en dit is 
nao de oorlog radikaal veraanderd. 

De varkens verdwenen al redelik gauw van de meerste bedrieven, 
want die weren een veul te wiffe faktor in et inkommen van de boer. 
Dat kwam deurdat de varkenspriezen hieltied slim op en daele 
gongen. As et goed was zette iederiene meer varkens an, wat niet 
zoe'n grote keunst was, want mit een betien gelok leuten die heur 
wel een peer keer in 'tjaor vertienvoo!digen. Mar dan kwammen d'r 
al gauw zovule krulstatten an de mark, dat de priezen mit een 
sneltreinvaort kelderden en dan nam iederiene vanzels weer minder 
in 't hokke. Zo hobbelde et mit de varkens altied slim onzeker op en 
dade. Melken gaf meer vaastighied, want veur de melk kon de boer 
ja min of meer op een geraansiepries rekenen. Zo bin tegenworig 
alle varkens bi'j de boer verdwenen. In Berkoop bin d'r allienig twie 
speciale varkenbedrieven overbieven. 

Mit de schaopen is et dezelde kaant opgaon. Vroeger hadde elke 
boer wel een koppe!tien. Ze kwammen makkelik an de kost op een 
schaopekaampien bi'j huus en ok we! in 't laand as de koenen de 
weide op hadden. Schaopen tref ie ok nog mar op een inkeld 
bedrief, mar dan in 't grote: koppe!s van vuuftig tot wel honderd! 
Dc koppelties van zoe'n tien tot twintig kiepen, die vaeke zomar 
vri'j op 't hiem ommescharrelden is ok niks van overbieven. Ok hier 
het de specialisaosie deurdrokt. In Berkoop bin now een peer 
specifieke kiepebedrieven en hier gaot et niet om koppelties van een 
stok of tiene, hier warken ze mit duzendta!len! 
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En dan et peerd. Veur et wark het et peerd ofdaon, de trekker het 
alles overneumen. Mar dat wil niet zeggen dat de peerden ok 
verdwenen binnen. Veural in de zestiger en zeuventiger jaoren, de 
tied van de gruuiende welvaort, kwam et peerd weeromme, mar 
now as hobbydier. Niet alliend op de boerderi'je en toegelieke mit 
zien ,,nefien" de ponnie. Mar dat zal middertied ok wel weer 
veraanderen, want d'r is een oold gezegde dat lödt: een peerd is een 
zin mar gien gewin. En zok soorte gezegden hebben wel es meer 
bewezen, dat ze dan wel oold binnen, mar niet ver-oo!derd ... ! 

De boereplaetsen stonnen et meerste in et butengebied van et 
dorp mar in de koem van et dorp rondom de karke stonnen ok een 
stok of wat. Meerstal strekten die plaetsen in iene lange kavel van de 
Lende tot de Kuunder. Op zoe'n plaetse warkte naost de boer 
minstens iene vaaste arbeider. Ofhaankelik van de eigen huusho!ing 
en de tied van 't jaor, kwammen daor dan vaeke nog iene of twie 
losse arbeiders bi'j. Die weren neudig in de hujjinge en op 'e bouw 
veur 't zaod en 't eerpe!rooien en in de haast veur 't sloden. Mar ok 
wel veur aander wark, want dat was d'r altied zat, behalven in de 
winter. Sommige boeren hadden in heur beginjaoren ok vaeke nog 
een inwonende knecht en somstieden wel twieje: een bover- en een 
onderknecht. Dat was slim makke!ik want die weren 24 ure per dag 
beschikber! As laeter dejongen groter wodden verdween de vaaste 
knecht meerstal. Vrouwlike hulpe was ok neudig. Op wàt een 
boerderi'je hadden ze altied een maegd. Die was heufdzaekelik 
bestemd as hulpe veur de boerinne: bussebunen, dweilen, wasken, 
sokkestoppen en al zowat henne. In 't bedrief huip de meid vaeke 
alliend mit bi'j et melken morgens en aovens en veerder wel in de 
hujjinge en soms, as 't d'r kneep in 't zaod en in de eerpels. 

Viak nao de oorlog van '40-'45 hadde Berkoop, groot en klein mit 
mekeer een goeie honderd boerebedrieven. Dc kleinere bedrieven - 
een dikke zestig - bin a!lemaole verdwenen. D'r bin now nog zo'n 
veertig over en dat bin allemaole groten. Et is in de laandbouw 
aenlik krek zo gaon as mit de middenstaanders: grootbedrief 
wodden of opdoeken, een ere keuze is d'r niet. De grote 
veebedrieven van now hebben veur de grootste helte ni'jmoodse 
ligboxesta!len, ans!utend bi'j een bestaonde plaetse of op een 
aander blok in ruilverkavelingsverbaand, hielemaole nil op-
trokken. En daor wodt alles d'r an spendeerd om zovule meuge!ik te 
melken: hoe meer melk hoe beter. 

Dc rundveestaepel per bedrief is wel twie of drie keer zo groot 
wodden. in mien jonge jaoren haj' zowat iene koe de bunder en 10 
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koenen de man. Dat is now drie koenen de bunder en zestig koenen 
de man. Dat is allemaole meugelik wodden deur de vri'j wel totale 
mechanisering van et boerebedrief. Hierdeur wo'n now an de boer 
yule meer en yule hoger eisen steld as vroeger. Hi'j moet now niet 
allienig et boerewark bekieken kunnen, hi'j moet verstaand hebben 
van mesienen, electriciteit en administraosie om tot een 
economische bed riefsvoering te kommen. Et zwaore lichemswark is 
niet meer neudig, dat doen de mesienen, mar de geestelike belasting 
van de tegenworige boer is stokken zwaorder as vroeger. ,,Een boer 
moet tegenworig een duzendpote wezen," he'k es zeggen heurd en 
zo is et ok. Gien wonder, dat pattie boeren, as ze wat oolder 
wodden, tegen de psychische drok en et hoge warktempo van et 
grote bedrief mit al zien bi'jkomstigheden, mar kwaolik opwassen 
binnen. Dc laeste jaoren veurzien AOW wegen veur mennige boer 
slim zwaor. Dat is best te begriepen, want een 40-urige warkweke 
daor komt de boer nog lange niet an toe. Zestig uren en in de drokke 
tied nog meer is hi'j op zien bedrief in 't spier. 

As d'r te yule wark op iene stuit loskomt en ok in noodgevallen, 
mit ziekte of ongemak kan d'r gelokkig een beroep daon wodden op 
de ,,Boerehulp", mar dat wodt vanzels wel zo lange meugelik 
uutsteld. Sociaal lopt de veeboer nogjaoren aachterop. De priezen 
van zien perdukten bin nog altied vuus te lege in vergelieking mit et 
wark dat d'r veur leverd wodden moet. Dubbeld wark veur een te 
leeg inkommen, dat is niet rechtveerdig... 
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Jong Berkoop 

Wi'j zollen beslist te kot schieten mit oonze besehouwing van 
Berkoop as we glen andacht besteden an oonzejeugd. Et zeggien ,,et 
is wat mit de jeugd van tegenworig" is al hiel oold, mar neffens 
mi'j het de Berkoper jeugd d'r altied aorig goed opstaon. En dat 
dot ze nog! Een dudelik veurbield hiervan vien ik, dat de 
verschrikkelike vernielzucht van et jongvolk, waor aj' zo veule van 
lezen en heuren en zien, in Berkoop nog vri'jwel glen ingang vunnen 
bet. As d'r bi'jveurbield hier of daor in oons dorp es een huus een 
posien leeg staot, dan is et niet zo, dat een peer daegen nao et vertrek 
van de bewoners alle ruten al inkinkeld binnen, om over ere 
vernielderi'je niet lens te praoten. An disse instelling van de 
Berkoper jeugd het ok de bekende Geitefok zien ontstaon en 
bestaon veur een groot pat te daanken. 

Feitelik is die Geitefok geboren uut et beruchte togen in 
ooldejaorsnaacht. Et is misschien al een iewenoold gebruuk, dat et 
jongvolk op ooldejaorsaovend en in ooldejaorsnaacht et hiele dorp 
deurstruunde om alles wat los en soms ok wel vaaste zat bi'j de 
meensken van et hiem te s!epen en et, hiel of kepot, argens aanders 
henne te togen. In dejaoren van de Twiede Wereldoorloggebeurde 
dit vanze!s niet, doe kwammen de jonge meensken zo weinig 
meugelik op 'e lappen. Mar nao de oorlog stak dit oolde gebruuk de 
kop weer op en wilder as ooit. Totdat in Berkoop een stokmennig 
jongknaopen op een keer de koppen bi'jmekeer stakken om te 
perberen die togeri'je een betien binnen de parken te holen. Dit 
leidde d'r de eerste keer toe, dat ze mitmekeer in de 
ooldejaorsnaacht bi'j de boeren in Berkoop alderhaande 
laandbouwwarktugen bi'j huus weg haelden: hujmesienen, 
keunstmeststri'jers, jarrebakken en al zo wat henne. Alles wodde 
naor et voetbalveld brocht en daor keurig netties henne zet, percies 
in de opstelling van twie voetbaleiftallen tegenover mekeer. Et was 
een prachtig gezicht en d'r kwammen ni'jjaorsdag een hiele protte 
meensken te kieken. Et opmarkelikste van dit ,,georganiseerde" 
optreden was, dat et van de jongen zels uutgaon was! 

Ja, en doe gong et zoas et zo vaeke gaot: van et iene komt et 
aandere... D'r wodde veur de ooldejaorsaovend van alles 
uutprakkezeerd, soms haost levensgeveerlike stunts, mar ok een 
boel gewone mar goeie dingen veur et dorp en de dorps- 
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gemienschop. De plannen veur al dit wark wodden uutbruded in et 
stamkefé van et Berkoper jongvolk en kastelein Appie Tjalma 
hadde vaeke wel een dikke vinger in de bri'j. De zinvolle meniere 
waorop in Berkoop et ooldejaor uutluded wodde vul zo op, dat de 
kraanten d'r ommedaenken an gavven en dat in ere dorpen zoas in 
Else en Makkinge et veurbield van Berkoop naovolging vun en dat 
et jongvolk daor ok et ooldejaorstogen in aandere baenen begon te 
leiden. 

En zo brocht dit dejongkerels van et dOrp bi'j mekeer in een mm 
of meer vaaste ploeg, die ok wel bi'j aandere gelegenheden as 
ooldjaor in 't spier kwam as et om et belang van et dorp gong. Want 
zo was et ok gaon mit de ,,jongelingsveriening" in Berkoop. Ze 
schaften heur een speciaal pakkien an en een speciale naeme: De 
Geitefok! Deur al et goeie wark dat de Geitefok bi'j verschillende 
gebeurtenissen leverde wodde de ploeg slim populair in et dorp en 
zodoende beriekten ze, dat ze hiel Berkoop aachter heur kregen en 
dat d'r vaeke ok wel financiële steun uut et dörp kwam as d'r wat 
gebeuren mos. Berkoop kan mit recht wies wezen op en mit zien 
Geitefokkers en ok mit et ,,symbool" van de ploeg: de geite op 'e 
driehoek bi'j de karke midden in 't dorp. 

Mar ok dejongere Berkopers kwammen goed veur de dag. Want 
al jaoren warkt dejeugdgroep van de ,,Blughut" in Berkoop en dot 
zien beste om etjonge volkien zo veul meugelik terogge te holen van 
mar wat doelloos bi'j de weg ommeslepen. De Blughut-jeugdploeg 
vun zien eerste onderkommen in de oolde hoolten kleuterschoele, 
mar mit een protte eigen wark en hulpe van de gemiente hebben de 
Blughutters een prachtig roem onderkommen kregen in de Bult-
boerderi'je. En aenlik krek as de Geitefok, ok et ,,Blughutteam" 
breidde zien warkzemheden hoe langer hoe meer uut en now is d'r in 
de Blughut ok vaeke genoeg wat te doen veur ooldere en oolde 
meensken. 

De Blughut 
Berkoop geft meug'likheden an de jeugd 
Om op te gruuien in eer en deugd. 
Dc Blughut is een opvangsoord 
Veur heur in vri'je tied, van 't beste soort 
Ok de bejaorden hebben et pad d'r henne vunnen 
Waor ze dan mit mekeer volksdaansen kunnen. 
Ja, in de Blughut gebeurt hiel nuttig wark. 
Zo wodt en blift et volkien taoi en stark. 
Dc vri'je tied wodt goed besteded 
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Dat is bekend en iederiene weet et 
Een dorp dat leeft dat past him an 
Daor is Berkoop een veurbield van. 

Dat dit allemaole tot staand kommen kon was veur een groot pat 
mit te daanken an et gemientebestuur, dat gelokkig inzag hoe 
belangriek as de doelstellings van de Blughut weren en hoe 
belangriek as heur wark was veur de dorpsgemienschop. Mar niet 
allienig hierbi'j het de gemiente an Berkoop de helpende haand 
toesteuken. An de aandere kaant van de weg is in de loop van de 
jaoren een prachtig sportpark uut de grond stampt, mit alle 
akkemedaosies d'r op, die veur een goeie sportbeoefening neudig 
binnen. Mit voetballen, körfballen en tennissen kan jong Berkoop 
daor zien hatte mar ophaelen! Now, en om eerlik te wezen, ik viene 
dat de Berkoperjeugd die hulpe verdiend het. Ze bin et weerd, want 
ze hebben taeken oppakt en uutvoerd mit een votverendhied en 
deurzettingsvermogen, zoaj' die tegenworig in de wereld vuus te 
min antreffen. 

Et is zoas et altied et geval west het: de Berkoperjeugd staot d'r 
goed op en et is te hopen dat dat in de vere toekomst zo blieven mag. 
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T1 _ 

' 	

Luit J. de Boer (geb. 25 meie 1906), 
schriever van disse bundel mit 
herinnerings Uut et teand -  van. 
Lende en Kuunder, was 29 JaW  
raodslid van de gemiente Oost-
Stellingwarf. De laeste tien jeer 
(1965-1974) was hij wethooér.. 
Bekend wodde hij ok deur -et 

4 	vervullen van een hiele riegeL 
bestuursfunkties van oe boere 
organisaosies; hi'j was o,e. veurzit-
ter van de Frieslaandbaank, de 
Legere Laandbouwdagschoele van 
Berkoop (laeter ok van et Laand-
bouwschoelefoons Berkoop), de 

CAy. Berkoop, de K.I. verieninge Berkoop, de federaosie van 
Laandbouwschoelen in Frieslaand en de C.V.L. (Coop. Ver. v. 
Laandbouwwarktugenverkoop in Frieslaand). Veerder was hi'j 
o.e. bestuurslid van de Stichting Je Maintiendrai Frieslaand, de 
C.C.L.B., et Instituut veur Laandbouwkoperaosie in Frieslaand 
en van een prone Berkoper verienings. Een greep uut zien her-
innerings het hi'j op pepier zet en bi'j mekeer brocht in disse 
bundel verhaelen. Et grootste pat gaot over zien belevenissen in 
de Twiede Wereldoorlog. 
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