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Het ligt in de reden dat het de grietman van Lemsterland
sterland was Wie anders had in deze godverlaten
ten hoek iets te zoeken Het moet wel een telg uit
het geslacht Andringa (de Kempenaer geweest
zijn De Andringa’s waren de machthebbers van
Lemsterland Zij hadden het vermogen in beide
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Cees Jongsma (1921-1996
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Het blijft voorlopig een mysterie waarom daar in
afgelegen sompen een buiten is gesticht
Voor decorum en representatie kan het niet zijn
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