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Het	 logo	van	Heemkundekring	Vredewold-West,	naar	ontwerp	van	H.	Dullink,	heeft	betrek-
king	 op	 het	 gebied	 waarin	 onze	 dorpen	 liggen.	 De	 gegolfde	 lijnen	 onderin	 geven	 de	 vele	
watertjes	aan	die	in	dit	gebied	stromen	en	gestroomd	hebben.	Ook	hebben	ze	betrekking	op	
Mar-heim,	gemeente	grenzend	aan	water.	De	gebogen	lijn	is	een	Typha	latifolia	oftewel	een	
Grote	Lisdodde,	in	de	volksmond	ook	wel	tourebout	of	rietsigaar	genoemd.	Deze	plant	komt	
in	ons	gebied	veel	voor	en	 is	kenmerkend.	Het	woord	“riet”	van	 rietsigaar	slaat	op	“Oude	
Riet”	en	“Zwarte	Riet”,	twee	grensriviertjes	van	ons	gebied.

’t Olde Guet 

’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.

’t Olde Guet  betekent	letterlijk:	oude	land	of	landerij.
	In	het	jaar	1470	heeft	het	klooster	Trimunt	haar	grondbezit	in	het	kerspel	Marum	uitgebreid,	door	
de	verwerving	van	‘Tyarsema	Olde	Guet’	gelegen	tussen	de	Ae	en	de	Haar.

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€	5,00.

Bij de omslag
De	 afbeelding	 op	 de	 omslag	 is	 het	 schilderij	 dat	 de	 Marumse	 kunstenaar	 Tony	 Simon	 heeft	
gemaakt	voor	de	raadzaal	van	het	gemeentehuis	van	Marum.	De	acht	personen	op	de	voorgrond	
stellen	 de	 geschiedenis	 en	 de	 toekomst	 voor;	 daarnaast	 ook	 de	 integratie	 van	 de	 Molukse	
gemeenschap	in	Marum.	De	gebouwen	op	de	achtergrond	staan	voor	de	acht	dorpen	die	samen	
de	gemeente	vormen,	v.l.n.r.	Lucaswolde,	Jonkersvaart,	Noordwijk	en	Boerakker,	Nuis,	De	Wilp,	
Niebert	en	Marum.

Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De	vereniging	houdt	zich	actief	bezig	met	het	erfgoed	van	het	eigen	heem	om	het	waardevolle	
uit	de	geschiedenis	van	de	gemeente	Marum	te	behouden	en	de	belangstelling	voor	en	kennis	
van	onze	leefgemeenschap	in	heden	en	verleden	te	vergroten.

Bestuursleden van	de	vereniging	Heemkundekring Vredewold-West:
-	De	heer	B.	(Berend)	Kingma,	voorzitter
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Voorwoord
Kamp Nuis
Op	3	en	4	oktober	nam	locatietheaterproject	SWET	in	Nuis	afscheid	van	het	“Kamp	Nuis”	en	in	
het	bijzonder	van	de	Molukse	bewoners	die	een	belangrijke	plaats	hebben	en	hebben	gehad	in	
de	dorpsgemeenschap	van	Nuis.	
Het	kamp	Nuis	betekende	voor	velen	gedurende	de	jaren	1942	–	1964	een	roerig	en	emotioneel	
geladen	onderwerp;	voor	velen	ook	een	plaats	van	latere	ontkenning,	verscholen	in	de	anonimiteit	
van	het	landschap.
Door	 het	 plaatsen	 van	 het	 straatnaambord	 Kampweg	 (voormalig	 Kamp	 Nuis	 	 1942	 –	 1964),	
aan	het	klinkerweggetje	(aangelegd	in	1942)	tussen	het	Noordelijk	Archeologisch	Depot	en	De	
Vrijborg	is	dit	tijdperk	herkenbaar	gemaakt.
Afscheid	nemen	van	de	gebouwen	betekent	niet	dat	het	kamp	Nuis	nu	geschiedenis	 is,	voor	
velen	 die	 onder	 welke	 omstandigheden	 dan	 ook	 hier	 hebben	 gewoond	 is	 het	 nog	 levende	
geschiedenis	met	mooie	en	slechte	herinneringen.	Doch	in	de	geschiedenis	is	en	blijft	het	kamp	
verbonden	met	Nuis.	
Het	 is	de	moeite	waard	om	na	te	denken	hoe	en	op	welke	wijze	wij	dit	 landschap	vorm	gaan	
geven	om	de	herinnering	vast	 te	 leggen	op	een	wijze	waarbij	de	Nuismer	gemeenschap	een	
centrale	plaats	inneemt.

Canon
De	Kwartiermakers	zijn	een	initiatief	gestart	om	te	komen	tot	een	canon	voor	de	geschiedenis	
van	 het	 Westerkwartier.	 Daarvoor	 is	 een	 projectgroep	 geïnstalleerd	 waarbij	 de	 historische	
verenigingen	in	het	Westerkwartier	zijn	betrokken.	Koos	Vos	heeft	meegewerkt	aan	het	tot	stand	
komen	van	de	ijkpunten	voor	de	canon.	De	voortgang	ligt	op	schema,	in	het	komende	jaar	zullen	
wij	hier	zeker	op	terugkomen.

Berend	Kingman

voor	zijn	tweewieler	door	een	metalen	plaatje	
te	 kopen	 dat	 op	 de	 fiets	 moest	 worden	
bevestigd.	Men	diende	in	het	bezit	te	zijn	van	
een	 fietsplaatje.	 Kon	 iemand	 dit	 echter	 niet	
betalen,	dan	was	het	mogelijk	een	kosteloos	
plaatje	 te	verkrijgen.	Hiervoor	vulde	men	bij	
huize	 Klaassens	 een	 formulier	 in,	 waarna	
men	een	fietsplaatje	kreeg	met	een	gat	erin,	
ten	teken	dat	het	een	gratis	exemplaar	was.	
In	1941	werd	deze	gehate	belastingmaatregel	
weer	afgeschaft”.

Suikeraccijns
“Sinds	 1819	 werd	 op	 suiker	 ook	 accijns	
geheven.	 De	 zuivelfabriek	 te	 Marum-West,	
waar	 nu	 uitsluitend	 kaas	 wordt	 gemaakt,	
produceerde	 vroeger	 ook	 zogenaamde	
condens	 (gezoete	 ingedikte	 melk,	 die	 als	
grondstof	dient	voor	andere	producten.	red.).	
Voor	de	bereiding	hiervan	werd	suiker	gebruikt.	
Vader	 Klaassens	 bepaalde	 de	 hoeveelheid	
suiker	 in	 de	 condens,	 die	 uitgevoerd	 werd.	
Hij	nam	van	de	partij	twee	monsters	mee	en	
stuurde	 een	 monster	 naar	 het	 laboratorium	
ter	 bepaling	 van	 de	 hoeveelheid	 gebruikte	
suiker,	 waarna	 teruggaaf	 van	 accijns	 werd	
verleend”.

Fietsplaatje met gat

Fietsplaatje 1939/1940
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Van de redactie

Ook	voor	de	redactie	van	’t	Olde	Guet	is	het	telkens	weer	verrassend	hoe	we	elke	uitgave	van	het	
ledenblad	weer	een	inhoud	kunnen	geven.	Maar	ook,	hoeveel	kopij	we	iedere	keer	nog	weer	op	
tafel	over	hebben.	Geweldig	wat	jullie	als	leden	aanbieden	als	kopij	voor	ons	tijdschrift.	
Daarbij	moeten	we	er	wel	voor	waken,	dat	de	inhoud	per	uitgave	genoeg	varieert.	Zo	is	er	al	veel	
materiaal	verzameld	over	de	prehistorie	van	ons	gebied,	over	de	kleine	kernen	in	onze	gemeente,	
de	plaatselijke	borgen,	enz.	
Daarnaast	 zijn	 er	 echter	 veel	 andere	 onderwerpen	 die	 het	 verdienen	 voor	 het	 voetlicht	 te	
komen.

In	dit	nummer	besteden	we	o.a.	aandacht	aan	een	artikel	van	H.J. Boerema (1920-2001)
en J. Boerema over	de	gezondheidszorg	in	ons	gebied	van	rond	1780	tot	WO	II.	In	dit	artikel	wordt	
op	humoristische,	maar	ook	gedetailleerde	wijze	verteld	van	de	verwikkelingen	rond	‘ledezetters’	
en	‘knovvelbinders’	en	de	ontwikkeling	van	kwakzalvers	naar	de	moderne	huisartsenpraktijken	
van	tegenwoordig.

Aan	de	‘Post	der	Directe	Belastingen’	te	Marum	heeft	Sietse Klaassens	een	artikel	gewijd.	Net	
als	in	heel	de	provincie	was	er	ook	in	de	gemeente	Marum	zo’n	post	gevestigd.	Vele	vormen	van	
belasting	werden	door	deze	post	geheven	en	geïnd,	ook	de	grondbelasting.	De	post	bestreek	
het	 gebied	 van	 Trimunt	 tot	 Heineburen.	 Curieus	 is,	 dat	 deze	 post	 ook	 bewapend	 was,	 want	
clandestiene	praktijken	kwamen	hier	wel	degelijk	voor…	

Jo de Boer- Jager	vertelt	boeiend	over	de	restauratie	van	de	kanselbijbel	van	de	Romaanse	kerk.	
Deze	bijbel	is	op	zeer	bijzondere	wijze	gerestaureerd.	Dit	‘boek	der	boeken’	stamt	uit	1748	en	
heeft	in	de	loop	der	jaren	op	juist	bepaalde	plaatsen	én	juist	bij	één	bepaald	boek	een	behoorlijke	
slijtage	 opgelopen.	 Hoe	 dit	 raadsel	 heeft	 kunnen	 ontstaan	 wordt	 u	 aan	 de	 hand	 foto’s	 met	
beschrijvingen	‘uit	de	doeken	gedaan’.	Tot	slot	wordt	verteld	welke	verrassende	en	bijzondere	
rol	onze	Heemkundekring	Vredewold-	West	in	dit	geheel	heeft	toebedeeld	gekregen!

“Van	Beurtschipper	tot	Boderijder”	heet	het	artikel	dat	Geert Braam	heeft	opgesteld	uit	een	serie	
gesprekken	met	Germ	Dijkstra	uit	Marum.	Het	verhaal	begint	bij	de	voorouders	van	Germ	die	in	
Friesland	een	bestaan	als	schippers	hadden	en	hoe	zij	tenslotte	via	Drenthe	in	onze	contreien	
terecht	 kwamen.	 Geert	 heeft	 een	 zeer	 gedetailleerd	 verhaal	 uit	 de	 vele	 gesprekken	 kunnen	
samenstellen.	Samen	met	het	verkregen	fotomateriaal	is	het	geworden	tot	een	stuk	streekhistorie	
dat	velen	van	ons	geboeid	zullen	lezen.

Ook	wordt	er	verslag	gedaan	van	een	bezoek	aan	het	archeologisch	depot	in	Nuis,	waar	zeker	
1,5	 miljoen	 archeologische	 vondsten	 liggen	 opgeslagen.	 Daarnaast	 is	 in	 deze	 uitgave	 een	
boekbeschrijving	van	het	boek	“Mijn	ouderlijk	huis	op	de	prairie”	opgenomen.	De	auteur	van	het	
boek	is	mw.	Wiepke Pruim –Tienstra.	Deze	autobiografie	is	een	gedetailleerde	weergave	van	haar	
jeugdjaren	in	het	Siegerswoude	van	voor	en	na	WO	II.

Zo	wordt	er	per	uitgave	telkens	weer	een	stukje	historie	van	Marum	en	omgeving	onder	de	loep	
genomen.	Hierbij	beseffen	wij	steeds	meer,	hoe	rijk	die	historie	van	onze	regio	eigenlijk	is	en	hoe	
weinig	we	deze	in	haar	algemeenheid	voor	het	voetlicht	hebben	kunnen	brengen.	

Heemkundekring	Vredewold-West	heeft	daarin	een	dankbare	taak.

Namens	de	redactie,

Cobi	Olijve.

Geheime jeneverstokerijen
“Na	 afloop	 van	 de	 oorlog	 waren	 hier	 en	
daar	 geheime	 jeneverstokerijen.	 Voor	 de	
opsporing	 was	 aangewezen	 ene	 meneer	
Hulst,	 woonachtig	 in	 Groningen.	 Wanneer	
er	 ’s	nachts	om	plm.	2.00	uur	bij	ons	werd	
aangebeld,	 stond	 geheid	 Hulst,	 vergezeld	
door	 twee	 leden	 van	 de	 plaatselijke	 politie	
voor	de	deur,	met	het	verzoek	aan	mijn	vader	
met	hen	mee	te	gaan.	“Klaassens……!”
Mijn	 vader	 vertelde	 later	 het	 volgende	
verhaal:
Wij	 gingen	 richting	 Marum-West,	 linksaf	 de	
Lindsterlaan	op,	rechtdoor	de	Keuningsweg	
in	en	dan	de	eerste	weg	links,	wat	nu	Oude	
Wijk	heet.	Daar	stond	 rechts	aan	het	begin	
van	 de	 weg	 een	 woning/boerderijtje,	 waar	
een	 geheime	 stokerij	 werd	 vermoed.	 Met	
geklop	op	deur	en	ramen	maakten	we	onze	
aanwezigheid	kenbaar,	er	kwam	echter	geen	
enkele	reactie.	Een	van	de	agenten	 liep	om	
het	huis	heen,	tikte	hard	op	het	raam,	waar	
hij	 een	 slaapkamer	
vermoedde	 en	 riep:	
“Politie,	open	doen”.	
Eindelijk,	 na	 een	
kwartiertje,	 ging	 het	
licht	 aan	en	werden	
we	 binnengelaten.	
In	 de	 woonkamer	
a a n g e k o m e n ,	
troffen	 we	 daar	 de	
eigenaar,	 zijn	 vrouw	
en	 een	 oude	 oma.	
Op	 de	 vraag,	 of	 hij	
in	het	bezit	was	van	
een	 jeneverstokerij,	
ontkende	 de	 man.	
Na	 een	 half	 uurtje	
heen	en	weer	praten,	
waarin	de	man	bleef	
ontkennen,	 toonde	
Hulst	 het	 bevel	 tot	
huiszoeking.	De	man	
ging	akkoord.	In	het	
schuurgedeelte	werd	
aanvankelijk	 niets	
gevonden,	 totdat	
een	van	de	agenten	
door	een	in	de	hoek	
gelegen	 laagje	 stro	
liep	 en	 vernam,	 dat	

er	onder	hout	was.	Het	stro	werd	weggehaald	
en	er	kwam	een	houten	deksel	tevoorschijn.	
Het	deksel	werd	weggehaald	en	daar	zagen	
we	 in	 een	 gegraven	 hol	 de	 apparatuur	
staan,	 die	 nodig	 was	 voor	 het	 stoken	 van	
jenever.	Een	klein	onderdeel	ontbrak	echter	
en	 zonder	 dat	 onderdeel	 is	 het	 stoken	 van	
jenever	niet	mogelijk.	Men	keerde	terug	naar	
de	 woonkamer	 om	 de	 man	 te	 vragen	 waar	
het	ontbrekende	onderdeel	was.	De	man	zei,	
dat	hij	niet	in	het	bezit	was	van	het	onderdeel	
en	 dus	 geen	 jenever	 had	 kunnen	 stoken.	
Plotseling	kreeg	de	heer	Hulst	een	 ingeving	
en	 zei	 tegen	de	oude	oma,	die	de	hele	 tijd	
stijf	op	de	stoel	had	gezeten,	met	de	rokken	
zoals	toen	gebruikelijk	was	tot	op	de	enkels:	
“Gaat	 u	 eens	 staan”.	 Oma	 sputterde	 eerst	
tegen,	maar	de	heer	Hulst	hield	vol:	“U	moet	
gaan	 staan	 en	 rechtop”.	 Toen	 de	 oma	 dit	
deed	 viel	 het	 ontbrekende	onderdeel	 onder	
haar	rok	vandaan”.

Een spotprent op de invoering van de rijwielbelasting, ingesteld door 
minister Colijn in 1924. In veelgevallen kon niet voor alle gezinsleden 
een fietsplaatje worden bekostigd. De fiets van vader werd hierdoor 
overbelast.
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1,5 Miljoen archeologische vondsten
Jo de Boer-Jager

In Nuis, op het terrein van het voormalige kamp, staan drie grote loodsen. In de periode 
van de Koude Oorlog lag hier materiaal opgeslagen waar behoefte aan zou kunnen 
ontstaan in oorlogsomstandigheden, zoals medicijnen, bedden en waterleidingbuizen. 
Sinds 1997 herbergen de gebouwen het Noordelijk Archeologisch Depot. Archeologische 
vondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe, die geen plek vinden in een museum, 
worden hier geïnventariseerd en bewaard. Een bezoek aan het depot en een rondleiding 
door archeoloog/beheerder Ernst Taayke is een indrukwekkende ervaring. De overvloed 
aan materiaal is overrompelend!

Van sieraden tot potscherven
Natuurlijk	weten	we	dat	onze	bodem	een	schat	
aan	 archeologische	 objecten	 verbergt	 en	
daarvan	regelmatig	iets	prijsgeeft.	Natuurlijk	
begrijpen	we	dat	deze	waardevolle	vondsten	
bewaard	moeten	worden,	maar	wie	staat	er	
bij	stil	hoeveel	er	in	pakweg	twee	eeuwen	in	
drie	provincies	verzameld	wordt.	Dat	is	echt	
een	 gigantische	 hoeveelheid.	 Er	 liggen	 in	
Nuis	ongeveer	1,5	miljoen	bodemvondsten.	
Stelt	u	zich	eens	voor	hoe	het	er	uit	ziet;	een	
collectie	van	1,5	miljoen	stuks,	bestaande	uit	
honderden	vuistbijlen,	pijlpunten,	aardewerk	

en	potscherven.	Maar	ook	houten	en	ijzeren	
werktuigen,	 sieraden,	 koperwerk,	 kammen	
en	 naalden	 van	 been,	 dierlijk	 en	 menselijk	
botmateriaal,	 huiden	 en	 nog	 veel	 meer.	
Alles	 systematisch	 opgeborgen	 onder	 de	
vereiste	 klimatologische	 omstandigheden	
of	simpelweg	op	stellingen,	in	ladekasten	of	
kartonnen	dozen.	Soms	zelfs	 is	een	stevige	
plastic	 verpakking	 de	 beste	 bewaarplaats,	
bijvoorbeeld	 voor	 de	 Aduarder	 monniken,	
die	 lang	geleden	plechtig	werden	begraven	
op	 een	 kerkhof	 bij	 hun	 klooster.	 Zij	 zijn	
door	 professor	 Van	 Giffen	 opgegraven	 en	
hebben	 nu,	 gelabeld	 en	 genummerd,	 een	
‘allerlaatste’	 rustplaats	 gevonden	 in	 een	
doorzichtige	plastic	zak	op	een	stelling	in	een	
groot	modern	magazijn.	Het	is	een	vreemde	
gewaarwording	om	dit	alles	te	zien.	Misschien	
spreekt	deze	‘presentatie’	nog	wel	meer	tot	
de	verbeelding	dan	een	echt	museum.

Niets weggooien
Taayke	is	geen	voorstander	van	weg-gooien,	
toch	 is	 dat	 wat	 in	 je	 op	 komt	 als	 je	 hoort	
dat	 archeologen	 en	 amateurs	 bakken	 vol	
middeleeuwse	 vondsten	 binnen-brengen.	
Er	 staan	 veel	 dozen	 met	 scherven	 van	
aardewerk.	“Ze	zijn	van	onschatbare	waarde	
voor	de	geschiedenis”,	zegt	Ernst	Taayke.	“Ze	
helpen	bijvoorbeeld	om	vast	te	stellen	welke	
volkeren	 in	 de	 tijd	 van	 de	 Volksverhuizing	
door	het	Noorden	zwierven.”	
Het	 zal	 nog	 vele	 tientallen	 jaren	 onderzoek	
vergen	 voordat	 de	 geschiedenis	 van	 dit	
aardewerk	 op	 een	 rijtje	 is	 gezet	 en	 tot	
die	 tijd	 is	 het	 weggooien	 van	 scherven	
onbespreekbaar	voor	hem.
Het	 depot	 bezit	 ook	 een	 koelcel	 voor	
organisch	 materiaal	 zoals	 botten,	 stof	 en	

De monniken van Aduard hoog opgetast in 
een stelling.

De Post der Directe Belastingen Marum
Ingezonden door Sietse Klaassens

Onder ‘belasting’ wordt verstaan een algemene,verplichte betaling aan de overheid, 
waar geen individuele prestatie van de overheid tegenover staat. We betalen belasting 
over ons loon, we kennen de wegenbelasting en de btw, de belasting over diensten en 
producten. De belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de Overheid, die 
het geld weer uitgeeft aan bv onderwijs, aanleg van wegen, aan de zorg, enz. Belastingen 
zijn van alle tijden. De belastingen zijn onderverdeeld in directe (o.a. loonbelasting, 
vennootschapsbelasting) en indirecte belastingen, die bv door de ondernemer worden 
ingehouden en afgedragen” (bv btw of douanebelasting). De titel van dit artikel verwijst al 
naar de directe belastingen en de heer Klaassens was dan ook aangesteld om geld, wat 
we nu automatisch afdragen, met een accept-giro of per internet betalen, bij de mensen 
aan de deur te innen. Het zal ongetwijfeld soms moeilijk werk geweest zijn, aangezien 
de mensen belasting betalen vaak als een vervelend iets beschouw(d)en. Vroeger waren 
in verschillende gemeenten in de provincie Groningen ‘Posten directe belastingen’ 
gevestigd, zo ook in Marum. De post werd in de jaren 30 van de vorige eeuw door drie 
personen bezet, te weten de Commies Chef Dienstgeleider Klaassens, commies De 
Goede en commies Gort.
Sietse Klaassens, de zoon van commies Klaassens, heeft verschillende herinneringen 
opgetekend t.b.v. onderstaand verhaal. 

de	Scheiding	en	de	
Haarsterweg.	 Het	
zal	in	1939	of	1940	
zijn	 geweest.	 Na	
de	door	mijn	vader	
bepaalde	 schatting	
zaten	 we	 tegen	
een	 dijkje	 van	 een	
gegraven	 kanaaltje	
ons	 meegenomen	
brood	 te	 nuttigen.	
Twee	 addertjes	
lagen	 voor	 ons	 te	
zonnebaden.	 Zo	
was	 het	 toen	 plm.	
70	 jaar	 geleden	 en	
nu	is	alles	grasland.	
Na	 de	 maaltijd	
begaven	 we	 ons	
naar	 een	 aan	 de	

overkant	 van	 de	 weg	 gelegen	 boerderij,	
thans	 Kloosterweg	 geheten.	 De	 boerderij	
werd	 bewoond	 door	 de	 familie	 Van	 der	
Kooi,	die	ook	eigenaar	was	van	de	grond.	Zij	
waren	bepaald	niet	gelukkig	met	hun	bezit.	
Nagenoeg	 geen	 opbrengst	 van	 hun	 land,	
maar	wel	een	aanslag	grondbelasting.	Reden	
om	mijn	vader	toen	een	hectare	heide	aan	te	
bieden	voor	de	somma	van	100	gulden”.

De directe belastingen
“De	 werkzaamheden,	 die	 in	 opdracht	 van	
de	 Inspectie	 D.B.	 (=directe	 belastingen)	
te	 Groningen	 werden	 verricht,	 betroffen	 in	
hoofdzaak	 de	 toenmalige	 loonbelasting,	
inkomstenbelasting	en	vermogensbelasting.	
Daarnaast	 was	 er	 sprake	 van	 personele	
belasting	 en	 grondbelasting.	 Personele	
belasting	 werd	 geheven	 op	 de	 huur-	 en	
meubilairwaarde	 van	 het	 betreffende	
perceel.	Voor	het	opleggen	van	een	aanslag	
grondbelasting	 diende	 een	 schatting	 van	
de	grond	te	worden	gedaan.	Met	deze	taak	
was	mijn	vader,	commies	Klaassens,	belast.	
De	 post	 grensde	 in	 het	 noordwesten	 aan	
Trimunt/Opende	 en	 in	 het	 zuidoosten	 aan	
Jonkersvaart/Heineburen.	 Vermeld	 dient	
nog	te	worden,	dat	de	post	bewapend	was.	
Kennelijk	 was	 het	 innen	 van	 belastingen	
in	 sommige	 plaatsen	 dus	 een	 riskante	
bezigheid.	 De	 posten	 zijn	 later	 allen	
opgeheven	 en	 omgezet	 in	 een	 ambulante	
dienst,	die	werkte	vanuit	de	Inspectie	Directe	
Belastingen	te	Groningen”.

Een hectare heide voor 100 gulden
“Ik	herinner	me	nog,	dat	ik	samen	met	mijn	
vader	op	een	prachtige	dag	naar	een	groot	
heideveld	ging,	gelegen	tussen	de	huidige	A7,	

Commies Klaassens
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leer	 en	 gebruiksvoorwerpen	 van	 hout.	 Voor	
metaalsoorten	 die	 kunnen	 roesten	 is	 er	 een	
droge	ruimte.
Tussen	 alle	 archeologische	 voorwerpen	
stuiten	 we	 ook	 op	 materialen	 die	 duidelijk	
niet	 in	 het	 depot	 thuis	 horen.	 Meubels,	
expositiematerialen,	 een	 arrenslee.	 In	 het	
begin	 hebben	 de	 musea	 de	 hallen	 in	 Nuis	
gebruikt	als	bergzolder,	waar	je	spullen	neerzet	
waarvoor	op	dat	moment	geen	andere	plaats	
te	bedenken	valt.	“	Daar	moeten	we	op	den	
duur	toch	eens	vanaf”,	verzucht	Taayke.

Officiële opening 
In	 1997	 werd	 het	 Noorderlijk	 Archeologisch	
Depot	 geopend,	 heel	 toepasselijk	 door	
staatssecretaris	 Nuis.	 Alle	 archeologische	
vondsten,	 die	 tot	 dan	 opgeslagen	 waren	
geweest	 in	 kelders	 en	 magazijnen	 van	
de	 verschillende	 provinciale	 musea	 en	
van	 de	 universiteit	 Groningen,	 werden	
overgebracht	 naar	 het	 gezamenlijk	 depot	
in	 Nuis.	 Daarna	 gebeurde	 er	 een	 jaar	 of	 vijf	
eigenlijk	 helemaal	 niets.	 “De	 musea,	 die	

gezamenlijk	 verantwoordelijk	 waren	 voor	
het	 beheer	 toonden	 nauwelijks	 interesse,	
omdat	 er	 niet	 veel	 te	 ‘scoren’	 viel	 met	
archeologie.	 Ook	 voor	 de	 provincies	 was	
geld	 steken	 in	 archeologie	 niet	 aan	 de	
orde”,	vertelt	Taayke.	De	situatie	verbeterde	
in	 2002,	 toen	 de	 beleidsnota	 ‘Nuis	 in	 de	
benen’	 werd	 uitgebracht	 en	 het	 toenmalige	
ministerie	 van	 CRM	 financiële	 middelen	
beschikbaar	 stelde.	 Taayke	 kwam	 in	 dienst	
als	 archeoloog/beheerder	 en	 de	 registratie	
en	 inventarisatie	 van	 alle	 bodemvondsten	
kon	eindelijk	ter	hand	worden	genomen.	Wat	
de	verwerking	betreft	moest	dus	een	enorme	
inhaalslag	 gemaakt	 worden,	 want	 er	 is	 in	
het	verleden	veel	verzameld,	maar	niet	alles	
werd	even	goed	geregistreerd.	Soms	was	de	
vindplaats	niet	genoteerd	en	dan	valt	er	in	de	
archeologische	wetenschap	heel	weinig	met	
een	vondst	te	beginnen.	

Database
Vanaf	2003	zijn	alle	gegevens	ingevoerd	in	een	
database.	Deze	klus	is	intussen	grotendeels	
geklaard,	zodat	alles	wat	nu	in	Nuis	ligt,	goed	
is	terug	te	vinden.	

Onafzienbare rijen potten.

Het	onderzoek	van	de	heren	Boerema,	naar	
de	 geschiedenis	 van	 de	 gezondheidszorg	
in	 de	 gemeente	 Marum,	 omvat	 behalve	
het	 bovenstaande,	 ook	 nog	 een	 uitgebreid	
deel	over	de	besmettelijke	ziekten	die	deze	
gemeente	in	vroeger	eeuwen	teisterden.	Aan	
dit	 onderwerp	 zal	 in	 een	 later	 nummer	 van	
’t	Olde	Guet	een	afzonderlijk	artikel	worden	
gewijd.

hierbij	 op	 inwoners	 behorende	 tot	 de	
‘betere	 klasse’	 van	 wie	 zij	 een	 vergoeding	
kan	 vragen.	 Mevrouw	 Drewes	 woonde	
aan	de	Wendtsteinweg,	op	de	hoek	van	de	
Lindsterlaan,	 nu	 nummer	 96.	 In	 1914	 nam	
ze	ontslag	en	werd	opgevolgd	door	Maaike	
Hulst-van	der	Werf.

Een vroedvrouw in opleiding.
Groningen bezat al in de 17e eeuw een vroedvrouwenschool. Amsterdam volgde veel later: in 
september 1861 ging de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen van start met als doel de kwaliteit 
van de vroedvrouwenarbeid te verhogen en het tekort aan bevoegde verloskundige hulp op het 
platteland terug te dringen.

1	Nu	Kruisweg	6.
2	Wellicht	bevatten	de	boeken	van	andere	kerkelijke	gemeenten	soortgelijke	gegevens.
3	Inmiddels	afgebroken.
4	Brief	van	burgemeester	Marum	aan	Officier	van	Justitie	(29-7-1886).
5	Kornelis	ter	Laan,	(beter bekend als K. ter Laan)	geboren	te	Slochteren	8	juli1871,	was	een		
			Nederlands	taalkundige	en	politicus.	Een	bekend	pleitbezorger	van	de	Groninger	taal	en			
			cultuur.	Ter	Laan	heeft	veel	gepubliceerd	en	naar	hem	is	de	‘	K.	ter	Laan	prijs’	vernoemd.	
			Hij	overleed	maart	1963	in	Utrecht.
6		Toelating/	vergunning	op	grond	van	vakbekwaamheid.
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In	 2007	 trad	 de	 Wet	 op	 de	 archeologische	
Monumentenzorg	 (Wamz)	 in	 werking.	 Deze	
wet	 verplicht	 provincies	 een	 depot	 voor	
bodemvondsten	aan	te	houden.
Het	 is	 tegenwoordig	 daarom	 gebruikelijk	
dat	 bij	 de	 aanleg	 van	 een	 woonwijk	 of	
weg	 de	 bodem	 vooraf	 wordt	 bekeken	 op	
archeologische	 sporen.	 Dit	 onderzoek	
verloopt	in	een	aantal	stappen:
• Zogenaamde	verwachtingskaarten	geven	

aan	 of	 er	 een	 gerede	 kans	 bestaat	 op	
oude	bewoningssporen.	Vervolgens	wordt	
er	een	proefonderzoek	verricht,	meestal	in	
de	vorm	van	boringen;

• Als	 er	 sporen	 en	 vondsten	 aan	 het	 licht	
komen	kan	besloten	worden	om	het	stuk	
grond	 te	 sparen.	 Is	dit	 niet	mogelijk	dan	
wordt	er	afgegraven,	gewoonlijk	door	een	
opgravingbedrijf;

• De	 sporen	 worden	 getekend	 en	 de	
vondsten	 verzameld.	 Binnen	 twee	 jaar	
wordt	 hierover	 een	 rapport	 geschreven,	
waarna	de	vondsten	worden	overgedragen	
aan	het	depot	in	Nuis;

• In	 het	 depot	 worden	 de	 vondsten	
ingeschreven	 en	 opgeborgen.	 Er	 liggen	
in	Nuis	ca.	1,5	miljoen	vondsten,	verdeeld	
over	ruim	100.000	inventarisnummers.	

• De	 vondsten	 zijn	 na	 inschrijving	
toegankelijk	voor	onderzoek.	Ook	kunnen	
ze	 in	 bruikleen	 worden	 uitgeleend	 aan	
musea	of	tijdelijke	exposities.

Digitaal te bezoeken
Via	 de	 website	 www.nadnuis.nl	 kan	
doelgericht	worden	gezocht	naar	voorwerpen	
uit	o.a.	het	Westerkwartier.	
De	 vraag	 ‘Marum, bijl’	 	 gaf	 de	 volgende	
gegevens:

Materialen: Bijl / Trechterbeker-aardewerk/
type Muntendam

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Groningen
Inventarisnummer:	1971-X.57
Toponiem:	De	Wilp,	De	Wilp
Periode:	Bronstijd	laat:	1100	-	800	vC
Status: In	beheer	bij	P.D.B.

Beschrijving: 
Hamerbijl	 type	 Muntendam,	 doorboring	
steelgat	 niet	 voltooid,	grijsgroen	gespikkeld	
gesteente	 (doleriet);	 1	 klein	 bijltje	 van	
grijsbruin	 gesteente);	 1	 wandscherfje	 van	
TRB/Standvoetbeker,	4	x	5	cm.

Jammer	 genoeg	 is	 van	 lang	 niet	 alle	
voorwerpen	die	gedigitaliseerd	zijn,	een	foto	
beschikbaar.	 Toch	 geeft	 de	 site	 een	 goed	
beeld	van	de	inventaris.

De	 collectie	 van	 het	 NAD	 is	 nu	 dus	
zowel	 digitaal	 maar	 ook	 in	 werkelijke	 zin	
toegankelijk	 voor	 belangstellenden.	 “Wij	
willen	dienstverlenend	zijn	en	wie	langs	komt	
wordt	 vriendelijk	 ontvangen	 én	 geholpen”,	
zegt	 Taayke.	 Er	 komen	 vaak	 amateur-
historici,	 maar	 ook	 regelmatig	 historische	
verenigingen.	 Ook	 worden	 materialen	
uitgeleend,	 voor	 bijvoorbeeld	 exposities,	
studiegroepen,	lezingen,	zelfstudie,	enz..	
In	 principe	 kan	 dus	 iedereen	 voorwerpen	
lenen,	 zolang	 er	 maar	 aan	 bepaalde	
voorwaarden	kan	worden	voldaan.

Een	 unieke	 instelling	 NAD-Nuis	 en	 nog	
wel	 direct	 binnen	 handbereik	 van	 onze	
heemkundekring.	 Beslist	 een	 bezoekje	
waard!

De	huisapotheek	uit	die	tijd	bevatte	meestal	
producten	 die	 de	 natuur	 voortbracht.	 Over	
dit	 ‘zelf	 dokteren’	 en	 de	 risico’s	 die	 hier	
eventueel	aan	kleefden,	melden	de	officiële	
stukken	niets.	We	moeten	onze	kennis	dan	
ook	hoofdzakelijk	ontlenen	aan	wat	oudere	
ingezetenen	zich	weten	te	herinneren	en	 in	
sommige	 gevallen	 hebben	 opgeschreven.	
Ook	 de	 diaconieboeken	 lichten	 soms	 een	
tipje	 van	 de	 sluier	 op,	 want	 ook	 diakenen	
waren	 in	 het	 algemeen	 niet	 afkerig	 van	 de	
beproeving	van	huismiddeltjes.	Middelen	die	
niet	alleen	de	mens	van	zijn	kwalen	moest	
genezen,	 maar	 ook	 voor	 het	 vee	 gebruikt	
werden.

Vroedvrouwen
In	 1818	 vestigt	 Aafke	 Hofkamp	 zich	 als	
vroedvrouw	 in	 de	 gemeente	 Marum.	 Zij	
had	‘admissie’6	sinds	1804	en	kwam	vanuit	
Oldehove.	In	1840	verzoekt	ze	om	geldelijke	
steun	 aan	 de	 Koning.	 “Niet	 nodig”,	 zo	
oordelen	burgemeester	en	wethouders,	want	
ze	heeft	ook	een	kruideniersaffaire	waarmee	
ze	de	kost	kan	verdienen.
Inmiddels	 is	 ook	 E.J.	 Kazemier	 als	

vroedvrouw	werkzaam	te	Marum.	Op	28	mei	
1849	doet	zij	haar	beklag	bij	de	Provinciale	
Commissie	 van	 Geneeskundig	 onderzoek	
en	 Toevoorzicht,	 aangaande	 zekere	 Ouktje	
Jans,	 vrouw	 van	 Hendrik	 B.	 Hofstee,	 te	
Marum,	 twaalf	 vrouwen	 verlost	 heeft	 als	
vroedmeestersche.	 De	 commissie	 zendt	
deze	brief	door	aan	de	Officier	van	Justitie.	
Deze	bericht	de	Geneeskundige	Commissie	
op	20	september	1849	dat	Ouktje	Jans	ter	
verdediging	 heeft	 aangevoerd,	 leerlinge	
te	 zijn	 van	 Aafke	 Hofkamp,	 geadmitteerd	
vroedvrouw	te	Marum.	
Zoiets	 schijnt	 te	 kunnen,	 maar	 dan	 moet	
dat	 wel	 bij	 de	 Geneeskundige	 Commissie	
bekend	 zijn.	 Die	 weet	 echter	 nergens	 van	
en	 Ouktje	 Jans	 (Sikkinga)	 wordt	 door	 de	
rechtbank	 veroordeeld	 tot	 f	 25,-	 boete,	
wegens	 het	 onbevoegd	 uitoefenen	 der	
vroedkunde.	Ouktje	laat	het	er	niet	bij	zitten	
en	 vraagt	 om	 kwijtschelding	 van	 de	 boete	
bij	Zijne	Majesteit.	Zij	voert	aan	dat	zij	voor	
de	 hoogbejaarde	 Aafke	 Hofkamp,	 die	 83	
jaar	oud	is,	deze	diensten	voorlopig	zonder	
beloning	 verricht.	 De	 mensen	 vragen	 haar	
bijstand	 omdat	 de	 dokter	 ver	 weg	 woont	
en	de	nog	aanwezige	vroedvrouw,	die	deze	
zaak	 aanhangig	 heeft	 gemaakt	 ongaarne	
wordt	gebruikt.	
Deze	bewering	wordt	verder	niet	met	feiten	
gestaafd.	 De	 Geneeskundige	 Commissie	
adviseert	 niettemin	 afwijzend	 op	 het	
gratieverzoek.	Zou	het	worden	toegewezen,	
zo	 redeneert	 zij,	 dan	 is	 de	 kans	 groot	
dat	 Ouktje	 met	 haar	 praktijken	 gewoon	
doorgaat.
Pas	in	1875	wordt	in	de	gemeentearchieven	
weer	van	een	vroedvrouw	melding	gemaakt.	
In	 dat	 jaar	 wordt	 S.	 Scheltema,	 van	
beroep	 vroedvrouw,	 uitgeschreven	 naar	
Amsterdam.	

In	1888	wordt	de	26	jarige	mevrouw	Martje	
Drewes-Smit	 tot	 vroedvrouw	 benoemd.	
Haar	jaarsalaris	bedraagt	f	450,-	en	daarvoor	
moet	 ze	 minvermogenden	 gratis	 hulp	
verlenen.	Bijna	25	 jaar	 later	komt	zij	bij	het	
gemeentebestuur	 haar	 nood	 klagen.	 Haar	
inkomsten	dalen	omdat	steeds	meer	mensen	
naar	de	dokter	gaan,	vooral	nu	Holthuis	er	
ook	nog	bijgekomen	is.	Blijkbaar	is	het	vaste	
jaarsalaris	onvoldoende	en	doelt	zij

Een vroedvrouw rond 1800
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Germ Dijkstra senior
Het	 verhaal	 begint	 bij	 de	 pake	 van	 Germ	
Dijkstra,	 eveneens	 Germ	 Dijkstra	 geheten.	
Germ	 sr	 trouwde	 als	 24-jarige	 op	 26	 mei	
1883	 te	 Tietjerksteradeel	 met	 de	 20-jarige	
Baukje	 Rood.	 Hij	 was	 geboren	 te	 Harkema	
Opeinde	 en	 zij	 in	 het	 Overijsselse	 Kuinre.	
Germ	 begon	 net	 als	 zijn	 vader	 Wybe	 Jans	
Wiersma	 Dijkstra	 en	 evenals	 een	 aantal	
voorgaande	 generaties,	 als	 beurtschipper	
op	de	lijn	Leeuwarden	-	Buitenpost.	Meestal	
voer	 hij	 met	 een	 zeilschip	 van	 Twijzel	 naar	
Leeuwarden	vice	versa.

Ook	had	Germ	sr,	zoals	ik	hem	maar	noem,	
een	 paard	 om	 het	 beurtschip	 voort	 te	
trekken	 als	 er	 onvoldoende	 wind	 was.	 Op	
het	 Bergumermeer	 stond	 meestal	 wel	 wind	
en	was	het	paard	even	niet	nodig.	Naast	het	
beurtschip	vervoerden	ze	ook	over	land,	wat	
gebeurde	met	paard	en	wagen,	maar	ook	wel	
met	de	handkar	en	de	hondenkar.	
Het	beurtschip,	ook	wel	veerschip	genoemd,	
werd	later	overgenomen	door	een	broer	van	
Germ	sr,	namelijk	door	Lykel	Dijkstra.	 In	het	
gezin	 van	 Germ	 Dijkstra	 waren	 zes	 meisjes	
en	drie	jongens.	

Van beurtschipper tot boderijder
Geert Braam

Om voort te gaan op de ingeslagen weg om bedrijven voor het voetlicht te brengen 
volgen we nu een stukje bijna vergeten geschiedenis van Marumer boderijders. Eerder 
kwamen een meelhandelaar, een brandstofhandelaar en een melkboer al aan de orde. 
Het onderstaande artikel gaat over vele generaties beurtschippers en boderijders in de 
breedste zin van het woord.
Een stuk geschiedenis opgedaan tijdens een interview bij oud boderijder Germ Dijkstra 
jr te Marum, geboren in 1920 te Twijzel. De verzamelde gegevens van het interview zijn 
aangevuld met een onderzoek van mijn kant.

Germ Dijkstra sr tijdens het bezorgen van goederen met de handkar in Buitenpost.

Wie	 was	 Berend	 Holtrop?	 Het	 bevolkings-
register	geeft	helderheid.	Berend	is	geboren	
in	1825	als	zoon	van	Hendrik	Wolters	Holtrop	
en	 van	 Geeske	 Berends.	 Hij	 is	 dus	 een	
stiefzoon	 van	 Berend	 Martinus	 Bosman;	
van	 een	 rechtstreekse	 familierelatie	 is	 geen	
sprake.	 Enkele	 jaren	 nadat	 de	 vader	 van	
Berend	 overleed	 trouwde	 zijn	 moeder	 met	
Berend	Martinus	Bosman.	Waarschijnlijk	heeft	
Berend	Holtrop	de	kunst	eerst	afgekeken	van	
zijn	stiefvader	en	nadat	deze	was	overleden	
van	 zijn	 moeder.	 Zoals	 hiervoor	 al	 vermeld	
rezen	er	in	1877	dus	verdenkingen	tegen	de	
activiteiten	van	Geeske.	
Berend	 Holtrop	 woonde	 in	 het	 kleine	 witte	
huisje	hoek	Wendtsteinweg/Raadhuisstraat3.	
In	1884,	een	paar	jaar	na	het	overlijden	van	
moeder	 Geeske,	 geniet	 hij	 al	 bekendheid	
als	 genezer.	 Zijn	 faam	 reikte	 tot	 over	 de	
provinciegrens,	want	het	 is	bekend	dat	met	
name	uit	Friesland,	mensen	per	wagen	naar	
Marum	kwamen	om	heil	bij	Holtrop	te	zoeken.	
In	 tegenstelling	 tot	 zijn	 cliënten	 hadden	 de	
justitiële	autoriteiten	in	het	algemeen	weinig	
waardering	voor	de	activiteiten	van	Holtrop.	Zo	
vraagt	de	Officier	van	Justitie	te	Heerenveen	
op	 20	 juli	 1886	 via	 zijn	 ambtgenoot	 te	
Groningen,	 aan	 de	 burgemeester	 van	
Marum,	een	onderzoek	te	doen	instellen	naar	
het	onbevoegd	uitoefenen	der	geneeskunde	
door	Holtrop.	Deze	zou	het	zetten	van	leden	
beoefenen	 en	 zalf	 geven	 tegen	 verstuiking.	
Dat	hij	geen	‘papieren’	bezat	was	zonneklaar,	
maar	toch	weet	de	burgemeester	niet	goed	
raad	met	dit	onderzoek.	Berend	Holtrop	was	
namelijk	voorzichtig	en	had	de	gewoonte	zijn	
patiënten	 onder	 vier	 ogen	 te	 behandelen.	
Ieder	 ander	dan	de	patiënt	werd	door	 hem	
onverbiddelijk	 verwijderd,	 zo	 voorkwam	 hij	
dat	 een	 ander	 hem	 de	 kunst	 afkeek	 en	 bij	
eventuele	justitiële	vervolging,	kon	alleen	de	
patiënt	getuigen.	
Er	kwamen	wel	meldingen	dat	er	een	wagen	
uit	Friesland	of	van	elders	gesignaleerd	was	
met	 bezoekers	 voor	 Holtrop,	 maar	 meestal	
waren	 de	 vogels	 gevlogen,	 voordat	 een	
onderzoek	 kon	 worden	 ingesteld.	 Om	 te	
voorkomen	 dat	 Holtrop	 argwaan	 kreeg,	
achtte	 de	 burgemeester	 het	 raadzaam	 pas	
een	onderzoek	in	te	stellen	als	dit	een	goede	
kans	 van	 slagen	 had.4.	 Enkele	 weken	 later,	
op	10	augustus	1886,	laat	de	burgemeester	

triomfantelijk	weten	dat	de	veldwachters	Les	
en	 Mulder,	 Holtrop	 hebben	 betrapt	 op	 het	
onbevoegd	 uitoefenen	 der	 geneeskunde.	
Twee	potjes	met	zalf,	die	door	de	klandestiene	
heelmeester	waren	afgeleverd,	worden	bij	het	
proces-verbaal	 gevoegd.	 De	 burgemeester	
verwacht	dat	hiermee	het	wettige	bewijs	van	
illegaal	 handelen	 is	 geleverd	 en	 laat	 weten	
dat	 hij	 Holtrop	 scherp	 in	 het	 oog	 zal	 laten	
houden.	Een	ieder	die	Holtrop	heeft	bezocht,	
zal	 hij	 laten	 verhoren.	 Heeft	 deze	 actie	 van	
justitie	er	toe	geleid	dat	Berend	Holtrop	zijn	
activiteiten	staakte?	
In	 het	 archief	 van	 de	 gemeente	 Marum	
vonden	 we	 over	 hem	 verder	 nauwelijks	
iets,	ook	niet	of	er	nog	verdere	maatregelen	
tegen	 hem	 zijn	 ondernomen.	 Dat	 Holtrop	
desondanks	 bij	 de	 plaatselijke	 bevolking	
waardering	ondervond	lijkt	ons	aannemelijk.	
Wie	zou	anders	op	het	idee	zijn	gekomen	om	
op	de	eenvoudige	grafpaal	van	deze	bejaarde	
vrijgezel	te	laten	vermelden:	“Velen	zijn	hem	
dank	 verschuldigd”.	 Het	 graf	 van	 Berend	
Holtrop,	 die	 overleed	 in	 1901,	 is	 heden	 ten	
dage	nog	aanwezig.
Moeten	 wij	 zijn	 activiteiten	 als	 kwakzalverij	
betitelen?	 Het	 is	 moeilijk	 daarover	 een	
oordeel	te	vellen	aangezien	elk	inzicht	omtrent	
de	 gehanteerde	 methodieken	 ontbreekt.	
Ongetwijfeld	 hadden	 heelmeesters	 zoals	
Holtrop	 in	 de	 praktijk	 een	 zekere	 ervaring	
en	bedrevenheid	opgedaan.	Maar	of	zij	hun	
hand	niet	overspeelden	en	ook	geneeswijzen	
toepasten	die	buiten	hun	kunde	vielen?	Het	is	
niet	aan	ons	hierover	een	oordeel	te	vellen.	
Naast	 de	 in	 het	 voorgaande	 ten	 tonele	
gevoerde	 ledezetters	 waren	 er	 ook	 zoge-
naamde	 knovvelbinders,	 een	 bezigheid	
die	 enigszins	 op	 het	 ledezetten	 leek.	
Knovvelbinders	 verstonden	 de	 kunst	 om	
gekneusde	 botten	 door	 middel	 van	 een	
doekverband	 te	 genezen.	 Dat	 daarbij	
bezwerende	 formules	werden	uitgesproken,	
zoals	Ter	Laan5	die	vermeldt,	hebben	we	niet	
kunnen	vaststellen.

Huismiddeltjes
Medicamenten	 die	 door	 de	 dokter	 werden	
voorgeschreven	waren	duur,	 in	tegenstelling	
tot	 huismiddeltjes.	 Het	 toepassen	 van	
huismiddeltjes	is	dan	ook	een	gewoonte	die	
door	de	eeuwen	heen	in	zwang	is	gebleven.	
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Douwe,	 één	 van	 de	 zonen	 van	 sr,	 werd	
vrachtrijder	in	Twijzel.	Hij	reed	met	vee.	
Petrus,	 een	 andere	 zoon	 en	 de	 vader	
van	 Germ	 jr,	 huurde	 een	 aantal	 jaren	 een	
beurtschip,	dat	hij	later	kocht.	

Familie Petrus Dijkstra
De	familie	Petrus	Dijkstra	verhuisde	in	1923	
van	Twijzel	naar	Roden.	Voor	het	vertrek	naar	
Roden	verkocht	Petrus	al	zijn	bezittingen	in	
Twijzel.	Hij	verkoopt	zijn	huis	met	erf	en	zijn	
motorboot	 genaamd	 Phoenix	 aan	 Hendrik	
Jelles	 van	 der	 Veen	 voor	 het	 bedrag	 van	
12.000	gulden.	Germ	jr	was	gek	met	z’n	opa	
en	dat	was	wederzijds.	Toen	hij	in	Roden	en	
later	 in	 Marum	 woonde,	 logeerde	 Germ	 jr	
vaak	 bij	 zijn	 grootouders.	 Hij	 ging	 dan	 met	
pake	mee,	die	toen	met	de	hondenkar	langs	
de	boeren	ging	om	eieren	op	te	halen	voor	
een	 commissionair.	 Germ	 jr	 moest	 dan	 op	
de	honden	passen.	De	oude	baas	kon	lezen	
en	schrijven	met	de	herdershonden,	maar	op	
een	onbewaakt	ogenblik	wilden	de	herders	
Germ	 jr	 te	 lijf.	 Ze	 werden	 daarvoor	 danig	
afgestraft	door	de	kleine	en	kordate	sr.	
Ver	 voordat	 de	 Dijkstra’s	 zich	 in	 Marum	
vestigden	waren	hier	al	beurtschippers.	We	
hebben	het	hier	o.a.	over	Fokke	Praamstra	
(zie	 't	 Olde	 Guet,	 juli	 2008)	 die	 in	 1928	

zijn	 beurtveerdienst	 Marum-Groningen	
overgedragen	 heeft	 aan	 E.	 van	 der	 Ark.	 In	
1909	 vestigde	 ook	 Piet	 van	 Dijken	 zich	 in	
Marum	als	boderijder.	Maar	daar	straks	meer	
over.

In	Roden	nam	Petrus	de	beurtschippersdienst	
van	 Rikkert	 Zuiderveld	 over.	 De	 familie	
Dijkstra	heeft	in	Roden	op	drie	verschillende	
locaties	 gewoond.	 Eerst	 woonden	 ze	 op	
de	 stoomboot,	 omdat	 er	 geen	 woonruimte	
voorhanden	was.	Petrus	werkte	toen	samen	
met	zijn	broer	Jakob,	die	later	na	het	vertrek	
van	Petrus	de	zaak	alleen	 in	handen	kreeg.	
Daarna	 huurde	 het	 gezin	 een	 pand	 aan	 de	
Herestraat	en	nog	 later	bouwde	Petrus	een	
nieuw	huis	aan	de	Kanaalstraat.	Het	pand	is	
inmiddels	afgebroken.

In	Roden	werd	gevaren	met	een	stoomboot	
genaamd	De	Drentina,	een	schuit	van	32	ton.	
Daarnaast	was	er	de	lijndienst	op	Groningen.	
Er	 werd	 van	 alles	 vervoerd,	 van	 meel	 tot	
kunstmest.	Om	een	aanvulling	te	krijgen	op	
hun	inkomsten	werd	er,	bij	mooi	weer	 in	de	
zomer,	 op	 zondag	 gevaren	 van	 Groningen	
naar	 Roden	 om	 ‘stadjers’	 naar	 de	 Drentse	
bossen	te	brengen.	In	het	begin	van	de	avond	
werd	de	terugtocht	naar	de	stad	aanvaard.	

Stoomboot ‘De Drentina’ met een feestelijk gezelschap aan boort nabij de melkfabriek in Roden.

geweest	en	het	ledezetten	als	beenbreuken	
enz.	 heeft	 uitgeoefend.	 In	 1812	 woont	 hij	
in	Marum	op	huisnummer	23,	een	huis	dat	
stond	 in	 de	 omgeving	 van	 de	 plaats	 waar	
de	 Lindsterlaan	 op	 de	 Hoornweg	 uitkomt.	
Martinus	Bosman	overlijdt	op	18	 juni	1820.	
De	 overlijdensakte	 is	 omtrent	 zijn	 leeftijd	
wat	vaag,	maar	vermoedelijk	was	hij	90	jaar.	
Zijn	echtgenote	is	Reintje	Geerts.	Het	meest	
opmerkelijke	in	de	overlijdensakte	is	dat	als	
beroep	 ‘ledezetter’	 wordt	 vermeld.	 Daaruit	
mogen	 we	 concluderen	 dat	 het	 ledezetten	
echt	als	een	beroep	werd	uitgeoefend.	
Meer	dan	een	halve	eeuw	later	–	in	1877	–	is	
er	 sprake	 van	 ‘een	 zekere	 vrouw	 die	 zich	
in	 Marum	 bezig	 houdt	 met	 ledezetten’.	 De	
geneeskundig	 inspecteur	 voor	 Groningen	
en	 Friesland	 vraagt	 hierover	 opheldering.	
Het	blijkt	te	gaan	om	de	in	Marum	wonende	
Geeske	 Smit,	 weduwe	 van	 B.M.	 Bosman,	
die	 bekend	 staat	 als	 ‘lidzettersche’.	 Haar	
man,	 die	 sinds	 jaren	 is	 overleden,	 oefende	
eveneens	dit	beroep	uit.	Het	kan	wel	zijn,	zo	
schrijft	de	burgemeester,	dat	zij	deze	of	gene	
met	 hulp	 bijstaat,	 maar	 de	 burgemeester	
kent	geen	personen	die	haar	dienst	hebben	
ingeroepen.	Was	er	verwantschap	tussen	de	
ledezetter	 Martinus	 Bosman	 die	 rond	 1800	
leefde	 en	 Geeske	 Smit,	 weduwe	 van	 B.M.	
Bosman?
Naspeuring	in	het	bevolkingsregister	brengt	
het	volgende	aan	het	licht:	
Martinus	Bosman	had	een	zoon	Berend,	die	
was	getrouwd	met	Geeske	Berends	Smit.	Zij	
is	dezelfde	als	de	eerder	genoemde	Geeske	
Smit	 waarover	 de	 burgemeester	 schrijft.	
Berend	Bosman	overlijdt	op	4	februari	1849,	
76	 jaar	 oud.	 De	 overlijdensakte	 vermeldt	
als	 beroep	 ‘arbeider’.	 Op	 17	 november	
1884	 overlijdt,	 87	 jaar	 oud,	 zijn	 weduwe	
Geessien	 Smit.	 Eerder	 was	 zij	 getrouwd	
geweest	 met	 ene	 Hendrik	 Wolters	 Holtrop.	
De	 geslachtsnaam	 Holtrop	 wekte	 onze	
nieuwsgierigheid,	want	bejaarde	ingezetenen	
hadden	 ons	 opmerkzaam	 gemaakt	 op	 een	
zekere	 Berend	 Holtrop,	 die	 in	 de	 tweede	
helft	 van	 de	 19e	 eeuw	 in	 Marum	 woonde.	
Deze	Berend	Holtrop	ging	door	het	leven	als	
‘Berend	Ledezetter’,	maar	hij	bemoeide	zich
niet	 alleen	 met	 beenbreuken	 en	 dergelijke.	
Hij	wierp	zich	ook	op	als	genezer,	die	voor	
vele	kwalen	een	remedie	had.	

Het	is	onduidelijk	of	Morree	een	opvolger	in	
Nuis	of	Niebert	kreeg;	waarschijnlijk	niet.
Grashuis	 Dreves,	 die	 de	 patiënten	 in	 een	
‘gloazewoagen’	 bezocht,	 werd	 in	 1928	
opgevolgd	 door	 Hartog.	 Daarna	 komen	
achtereenvolgens	 dokter	 James	 (in	 1932),	
Gerrits	 (tot	 1945),	 Kinds	 (tot	 1970)	 en	 Piest	
(tot	2003).
In	 Marum-West	 vestigt	 zich	 in	 1911	 dokter	
Holthuis.	Voor	zover	bekend	was	dit	een	vrije	
vestiging;	hij	nam	geen	praktijk	over.	In	1912	
krijgt	 hij,	 evenals	 de	 heer	 Grashuis	 Dreves,	
een	aanstelling	als	gemeente-geneesheer.	Hij	
blijft	 tot	1921	 in	Marum.	Opvolger	 is	dokter	
Doelman	 (tot	 1928),	 vervolgens	 Sybrandy	
(tot	 1947),	 Holtkamp	 (tot	 1955),	 Van	 der	
Tempel	 (tot	 1970),	 Pannekoek	 (tot	 1986)	 en	
Geerdink.
In	 De	 Wilp	 vestigde	 zich	 in	 1938	 J.J.L.	
Pieters	 als	 huisarts.	 Zijn	 opvolgers	 waren:	
Van	 der	 Lende	 (in	 1954),	 Vochteloo	 (in	
1958)	 en	 Strampel	 (in	 1993).	 Tot	 zover	 de	
gediplomeerde	medici.

Onbevoegde heelmeesters
De	 uitoefening	 van	 de	 geneeskunst	 was	
eeuwenlang	 een	 terrein	 waarop	 niet	 alleen	
gekwalificeerde	heelmeesters	zich	bewogen.	
Het	raadplegen	van	een	medisch	docter	was	
een	 vrij	 dure	 aangelegenheid	 en	 vaak	 nam	
men	eerst	zijn	toevlucht	tot	huismiddeltjes	en	
onbevoegde	genezers.	 	Dergelijke	genezers	
waren	 er	 ook	 in	 de	 gemeente	 Marum.	
Omdat	 hun	 doen	 en	 laten	 echter	 niet	 werd	
geregistreerd,	 is	 het	 uitermate	 moeilijk	 nu	
nog	 een	 volledig	 beeld	 te	 schetsen	 van	
deze	 beroepsgroep.	 Hoewel	 er	 onder	 hen	
waren,	die	beslist	naam	en	faam	maakten	als	
genezer.	
Slechts	 enkele	 namen	 kwamen	 we,	 via	 de	
diaconieboeken	van	Nuis,	op	het	spoor2.		Een	
zekere	 M.	 Bosman	 brengt	 aan	 de	 diaconie	
voor	drank	en	 ‘laaten’	–	mogelijk	wordt	hier	
aderlaten	bedoeld	-	van	Egbert	Gerrits,	één	
gulden	 in	 rekening.	 Een	 jaar	 later	 krijgt	 M.	
Bosman	 ‘meesterloon	 van	 Anne	 Egberts	
been’.	 Dat	 gebeurt	 ook	 als	 in	 1791	 Anne,	
zoon	van	Anne	Egberts,	zich	‘beseert	had	in	
de	scolder’.	Wie	was	deze	M.	Bosman?
Uit	 een	 brief	 van	 de	 schout	 van	 Marum	 uit	
1814	 weten	 we	 dat	 Martinus	 Bosman	 van	
zijn	 jeugd	 af	 aan	 altoos	 hier	 woonachtig	 is	
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De	 mensen	 uit	 de	 stad	 konden	 eigenlijk	
sneller	 in	 Roden	 komen	 met	 de	 Drachtster	
tram,	 maar	 er	 werd	 vaak	 voor	 deze	 rustige	
manier	van	reizen	gekozen.	
Ook	 voer	 beurtschipper	 Petrus	 Dijkstra	
in	 de	 zomermaanden	 naar	 Ameland	 of	
Schiermonnikoog.	 Dit	 werd	 uitsluitend	
ondernomen	om	een	aanvulling	van	inkomsten	
op	de	beurtdienst	te	krijgen.	De	reden	dat	de	
familie	Dijkstra	vertrok	uit	Roden	was	dat	de	
melkfabriek	 stopte	 met	 de	 aan-	 en	 afvoer	
per	boot	van	kaas	en	andere	producten	naar	
Groningen,	werk	dat	jaren	lang	werd	verzorgd	
door	Dijkstra.

Vestiging in Marum.
In	1928	vestigt	de	familie	Petrus	Dijkstra	zich	
in	Marum.	Ze	voeren	eerst	met	een	motorboot,	
oftewel	 ‘het	 snikje’,	 zoals	 Germ	 Dijkstra	
jr	 dat	 noemde.	 Hij	 voer	 als	 beurtschipper	
op	 Groningen.	 De	 standplaats	 was	 in	 de	
Westerhaven	 aan	 de	 A-weg.	 Daar	 werd	 het	
stukgoed	 geladen.	 De	 vracht	 bestond	 uit	
meel,	 kunstmest	 en	 noem	 maar	 op.	 Balen	
kunstmest	 van	 100	 kilo	 werden	 op	 de	 nek	
via	 een	 trapje	uit	 het	 schip	gedragen.	Later	
kwam	er	een	soort	takeltje	aan	te	pas.
Hun	 motorboot	 lag	 in	 de	 Pierswijk	 aan	 de	
kopse	 kant	 van	 de	 haven,	 naast	 de	 boot	

van	 schipper	 Jonker.	 De	 haven	 was	 achter	
timmerfabriek	 De	 Volharding	 van	 de	 familie	
Gjaltema.
Beurtschipper	Dijkstra	had	ook	het	vervoer	van	
hout,	van	Groningen	naar	de	 timmerfabriek.	
In	Groningen	werd	het	hout	overgeladen	van	
een	 coaster,	 of	 het	 kwam	 van	 houthandel	
Kunst	in	Groningen.
De	familie	Dijkstra	woonde	aan	de	kruisweg,	
nu	nr.	25,	aan	de	westzijde	van	sportschool	
Elsomo.	 Het	 huidige	 pand	 is	 van	 1952.	
Daarvoor	 stond	 er	 een	 winkelbehuizing,	 die	
gebouwd	 was	 in	 1915.	 Deze	 is	 in	 vlammen	
opgegaan,	 afgebroken	 en	 daarvoor	 in	 de	
plaats	kwam	het	huidige	pand.	Jarenlang	was	
daar	de	meubelmakerij	van	Simon	Gjaltema	
in	gevestigd.
Later	 lag	 het	 beurtschip	 in	 het	 Oude	 Diep	
nabij	de	Noorderweg.	Vanuit	het	Oude	Diep	
werden	de	bestelde	goederen	rondgebracht	
met	paard	en	wagen.	
Hendrik	 Cruiming	 uit	 Noordhorn	 en	 Sip	
Wielinga	uit	Marum	waren	 in	die	 tijd	knecht	
bij	schipper	Dijkstra.

De	ligplaats	voor	de	bevrachting	in	Groningen	
was	 nabij	 de	 A-weg/hoek	 Paterwoldseweg	
en	in	de	Westerhaven	bij	het	café	van	Geert	
Goijert.	 Dat	 was	 het	 Veerhuis,	 waar	 de	

De haven van de Pierswijk. Op het pad staat slager Roelf Rekker met een fiets met mand 
( in een wit jasje).

In	 1856	 vult	 het	 gemeentebestuur	 een	
provinciale	vragenlijst	 in,	waarin	ook	vragen	
m.b.t.	 openbare	 gezondheid	 voorkomen.	
Op	 een	 vraag	 hoe	 de	 ‘gezondheidspolitie’	
is	 ingericht	 en	 welke	 maatregelen	 worden	
genomen	 om	 besmettelijke	 ziekten	 te	
voorkomen,	antwoordt	het	gemeentebestuur:	
“dat	 de	 gezondheidstoestand	 dezer	
gemeente	 zoo	 goed	 is,	 dat	 het	 moeilijk	
voor	een	geneesheer	schijnt	 te	zijn	om	zich	
duurzaam	 te	 vestigen	 en	 de	 plaatselijke	
ligging	 der	 huizen	 en	 dorpen	 die	 nergens	
een	verzameling	of	opeenhoping,	hoe	gering	
ook,	 van	 mensen	 vormen,	 hebben	 tot	 nog	
toe	 de	 noodzakelijkheid	 voor	 een	 expresse	
gezondheidspolitie	 en	 verordeningen	
daaromtrent	niet	doen	gevoelen”.	En	zo	was	
dat!!	

Dan	 vestigt	 zich	 met	 ingang	 van	 1	 januari	
1857	 Albertus	 Holsheimer	 in	 de	 gemeente.	
Het	 moet	 een	 man	 geweest	 zijn	 met	 een	
grote	 uitstraling,	 want	 als	 we	 ouderen	 uit	
Nuis	 vragen	 naar	 vroegere	 heelmeesters	
dan	 hebben	 ze,	 hoewel	 ze	 hem	 persoonlijk	
niet	gekend	hebben,	van	dokter	Holsheimer	
gehoord.	Waar	Holsheimer	in	eerste	instantie	
gaat	 wonen	 is	 niet	 duidelijk,	 maar	 in	 1860	
vestigt	 hij	 zich	 in	 de	 buurt	 van	 de	 Nuismer	
school.	Hij	huurt	dan	namelijk	van	het	hoofd	
der	school	Faber,	met	 toestemming	van	het	
gemeentebestuur,	diens	onderwijzerswoning	
te	 Nuis.	 In	 1872	 verlaat	 dokter	 Holsheimer	
de	 gemeente	 voor	 korte	 tijd,	 hij	 wordt	
uitgeschreven	 naar	 Haarlem,	 maar	 keert	 in	
1874	terug.	In	1877	woont	hij	in	Niebert.	Hij	is	
dan	geneesheer	en	landbouwer;		een	curieuze	
combinatie.	In	1883	deelt	Holsheimer	mee	dat	
hij	 ontslag	 wil	 als	 gemeentelijk	 geneesheer.	
De	gemeenteraad	probeert	hem	te	overreden	
om	 toch	 aan	 te	 blijven.	 Holsheimer	 zwicht	
voor	 de	 aandrang,	 maar	 hij	 haalt	 wel	 een	
salarisverhoging	binnen.	Per	1	 juli	1886	 legt	
hij	 om	 gezondheidsredenen	 het	 bijltje	 er	 bij	
neer;	in	december	daaropvolgend	overlijdt	hij.	
Over	 de	 opvolging	 van	 Holsheimer	 spreken	
we	later.	

Tijdens	de	periode	dat	Holsheimer	zijn	functie	
uitoefende	als	gemeentelijk	geneesheer	is	er	
al	sprake	van	een	tweede	arts.	Zo	krijgt	ene	
J.	Heukelman	per	1	oktober	1874	ontslag	als	
gemeentegeneesheer.	Het	gemeentebestuur	

doet	 	 ijverige	 pogingen	 een	 opvolger	 voor	
hem	te	vinden.	Men	komt	in	enkele	gevallen	
tot	benoeming,	maar	de	benoemden	komen	
niet.	 Het	 ontbreken	 van	 een	 goede	 woning	
is	 waarschijnlijk	 het	 grootste	 struikelblok.	
In	 augustus	 1875	 wordt	 met	 de	 Kerkeraad	
van	 Nuis	 onderhandeld	 over	 de	 bouw	 van	
een	woning	voor	een	gemeentegeneesheer.	
De	 Kerkeraad	 is	 daartoe	 in	 beginsel	 wel	
genegen,	maar	het	gemeentebestuur	neemt	
de	zaak	toch	weer	zelf	in	handen.	
Eindelijk	 lukt	het	de	uit	Zegveld	afkomstige	
geneesheer	 A.M.	 Geerling	 naar	 Marum	 te	
halen.	 Op	 1	 mei	 1876	 treedt	 hij	 in	 functie.	
Er	 heeft	 zich	 iets	 onverkwikkelijks	 rond	
deze	benoeming	afgespeeld.	Wat	weten	we	
niet.	 In	 correspondentie	 wordt	 gesproken	
over	het	af	 te	keuren	gedrag	van	zekere	B.	
uit	 De	 Wilp.	 De	 huisvestingskwestie	 wordt	
opgelost	doordat	het	 raadslid	M.J.	Dijkstra,	
die	 aan	 de	 Kruisweg	 woont,	 een	 nieuwe	
villa	 bouwt	 en	 zijn	 bestaande	 woning	 aan	
de	arts	verhuurt.	Het	verhuizen	had	ook	heel	
wat	voeten	in	aarde.	Zien	we	het	goed,	dan	
is	de	 inboedel	door	een	schipper	vervoerd.	
Een	 hele	 onderneming	 in	 die	 tijd.	 Geerling	
blijft	maar	betrekkelijk	kort.	Op	15	juni	1879	
krijgt	hij	ontslag.	Over	een	opvolger	lezen	we	
voorlopig	niets.	

Gedeputeerde	 Staten	 zijn	 in	 1888	 van	
mening	 dat	 geen	 arts	 zich	 in	 Marum	 zal	
vestigen	zolang	er	geen	vroedvrouw	is.	Dus	
gaat	het	gemeentebestuur	op	zoek	naar	een	
vroedvrouw,	 die	 nog	 in	 datzelfde	 jaar	 kan	
worden	benoemd.	

Merkwaardig	 is,	 dat	 de	 opvolging	 van	
Holsheimer	geen	problemen	geeft.	Johannes	
Reinder	Morree	vestigt	zich	in	1886	in	Nuis.	
Ook	 hij	 woont	 in	 de	 naaste	 omgeving	 van	
de	 school.	 In	 1894	 vestigt	 zich	 de	 pas	
afgestudeerde	 T.K.	 Grashuis	 Deves	 aan	 de	
Kruisweg1	 in	 Marum	 en	 is	 er	 sprake	 van	
concurrentie	 tussen	 Moree,	 die	 al	 enkele	
malen	 tjidelijk	 gemeente-geneesheer	 was	
geweest	en	Grashuis	Dreves.	Ondanks	een	
adres	van	een	aantal
ingezetenen	 ten	 gunste	 van	 Morree	 wordt	
Grashuis	 Dreves	 benoemd.	 Het	 loopt	
met	 Morree	 slecht	 af;	 hij	 belandt	 in	 een	
krankzinnigengesticht.
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boderijders	 even	 op	 adem	 konden	 komen.	
Er	 kon	 een	 hapje	 gegeten	 worden	 en	 je	
kon	het	zo	gek	niet	bedenken	of	hij	had	het	
wel.	Ook	lagen	er	boten	van	beurtschippers	
aan	de	Eendrachtskade	o.a.	van	Jan	Kleine	
uit	 Tolbert.	 Nabij	 de	 plek	 van	 de	 Dijkstra’s	
uit	 Marum	 lagen	 de	 boten	 van	 Busman	 uit	
Drachten	en	van	Poort	en	De	Boer	uit	Doezum.	
Toen	er	niet	genoeg	werk	meer	was	voor	de	
beurtschipper,	 verkocht	 Petrus	 Dijkstra	 het	
schip	aan	Ype	Ybema	uit	de	Wilp.	Deze	voer	
een	tijdlang	met	turf	en	bracht	‘wierdegrond’	
uit	Ezinge	naar	de	arme	zandgronden.	
Na	 de	 verkoop	 van	 het	 beurtschip	 werd	
vanaf	 1929	 het	 boderijden	 uitgevoerd	 met	
een	blauwe	T-Ford.	De	auto	had	een	simpele	
bediening:	 drie	 kleine	 pedaaltjes,	 een	
handrem,	 	een	ontsteking	en	gas	onder	het	
stuur.	Voor	het	starten	moest	hij	met	de	hand	
aangeslingerd	worden,	wat	zwaar	werk	was.	
Bij	vochtig	weer	werkte	het	niet,	de	bougies	
werden	 er	 uitgehaald	 en	 die	 moesten	 dan	
eerst	 drogen	 bij	 de	 kachel	 in	 huis.	 De	
maximum	 snelheid	 was	 voor	 de	 oude	 baas	
circa	35	á	40	km.	per	uur.	Het	Fordje	had	een	
kleine	laadbak	waar	2	á	3	ton	op	geladen	kon	
worden.	 Als	 er	 hout	 op	 vervoerd	 werd	 was	
het	uitsluitend	kort	hout.	
Het	ging	een	keer	mis	met	het	T-Fordje	en	de	
bevrachting.	Op	de	Carolieweg,	nu
Halbe	 Wiersemaweg,	
verplaatste	 de	 lading	
zich	 door	 de	 slechte	
weg	 en	 de	 T-Ford	
kwam	 in	 de	 sloot	
terecht.	 Jan	 Kleine	
(veevervoer)	 kwam	
toevallig	 langs	 en	 die	
heeft	 Petrus	 weer	
met	 zijn	 vrachtwagen	
op	 de	 weg	 geholpen.	
Het	 T-Fordje	 had,	
evenals	alle	Groninger	
motoren,	 auto’s	 en	
vrachtwagens,	
een	 kentekennummer	
beginnende	met	een	
A.	 (In	 Drenthe	 begon-
nen	ze	met	een	D	en	in	
Friesland	met	een	B.)

Het	 gezin	 Petrus Dijkstra	 verkaste	 in	
1931	 naar	 de	 Kruisweg	 nr.76.	 Doordat	 de	
vrachtwagens	groter	werden	paste	de	woon-	
en	 bedrijfsruimte	 niet	 meer	 op	 de	 oude	
locatie.	 Dijkstra	 had	 een	 31er	 A-Ford	 met	
trailer	 aangeschaft,	 waarop	 6	 ton	 vervoerd	
kon	 worden.	 De	 wagen	 droeg	 het	 nummer	
A	 -18581	en	was	afgegeven	op	18	 februari	
1931.	Waar	Petrus	 in	1931	kwam	te	wonen	
zitten	kleinzoon	Germ	Dijkstra	en	zijn	vrouw	
nu	 nog.	 In	 1947	 was	 Germ	 jr	 van	 plan	 om	
het	 ouderlijk	 huis	 te	 verlaten	 om	 als	 pas	
getrouwd	stel	 elders	nieuwbouw	 te	plegen.	
Dat	 was	 financieel	 niet	 haalbaar.	 Het	 grote	
huis	van	zijn	ouders	aan	de	Kruisweg	werd	
aangepast	 en	 verdeeld	 tussen	 de	 gezinnen	
Petrus	en	Germ	Dijkstra.			
Het	 huis	 en	 de	 bedrijfsruimte	 zijn	 in	 1921	
gebouwd	 door	 Tije	 Jacob	 Glastra,	 hij	 was	
architect/aannemer	in	Marum.	
Glastra	had	een	stuk	grond	gekocht	van	zijn	
buurman	 Karel	 van	 Wijk,	 die	 schilder	 was	
in	Marum.	Daar	bouwde	hij	het	huis	op.	De	
loods	 waar	 Glastra	 zijn	 houtstek	 had	 (die	
dus	van	alle	kanten	open	was	om	het	drogen	
van	 het	 hout	 te	 bespoedigen),	 werd	 door	
Dijkstra	 omgetoverd	 tot	 een	 loods	 voor	 de	
vrachtwagen.	

Petrus Dijkstra naast zijn 6 tons A-Ford bij de Westerhaven in Groningen.

Diaconale gezondheidszorg
De	 kosten	 van	 medische	 hulp	 of	
geneesmiddelen	waren	voor	de	overwegend	
arme	 bevolking	 vaak	 niet	 op	 te	 brengen.	
Wie	 in	 vroegere	 jaren	 ziek	 werd	 kon	 niet	
terugvallen	 op	 een	 ziekenfonds	 of	 een	
andere	verzekering.	Ziekte	betekende	veelal	
armoede.
Het	 is	 dan	 ook	 niet	 verwonderlijk	 dat	 we	
in	 de	 uitgavenboeken	 van	 de	 diaconieën	
veelvuldig	uitgaven	tegenkomen	die	verband	
houden	met	ziektegevallen.
We	 raadpleegden	 de	 diaconieboeken	 van	
Nuis	 uit	 de	 tijd	 rond	 1790,	 op	 zoek	 naar	
uitgaven	voor	 ziekte.	We	mogen	aannemen	
dat	 zich	 in	 andere	 dorpen	 vergelijkbare	
gevallen	voordeden.	Een	paar	voorbeelden:
In	1786	krijgt	Klaas	Freerks	zes	stuiver	voor	
‘een	 salve	 tot	 zijn	 been’.	 De	 zalf	 heeft	 niet	
geholpen,	 want	 enige	 tijd	 later	 zien	 we	 de	
kosten	van	een	doodkist	voor	Klaas	Freerks	
verantwoord.
Froukien	Ytskes	had	zich	bezeerd	aan	haar	
enkel.	 Zij	 werd	 door	 Wisse	 Halbes	 naar	
Groningen	 gebracht.	 Albert	 Tjeerts	 haalde	
haar	 op	 6	 december	 1788	 op	 de	 slee	 over	
het	 ijs	 weer	 op.	 Niet	 alleen	 het	 brengen	 en	
halen	 kostte	 geld;	 monsieur	 Snijer	 (een	
toepasselijke	 naam	 waarschijnlijk)	 moest	
ook	worden	betaald.	Hij	kreeg	het	vorstelijke	
meesterloon	 van	 twaalf	 gulden	 uitgekeerd.	
Froukien	 werd	 daarna	 waarschijnlijk	 nog	
enige	 tijd	 verpleegd	 door	 Eltien	 Cornelis.	
Deze	 kreeg	 voor	 ‘vijf	 weken	 kostgeld	 van	
Froukien’	 ook	 een	 redelijke	 vergoeding.	 Dit	
is	 een	 duidelijk	 voorbeeld	 van	 meer	 dan	
incidentele	bemoeiing	met	patiënten	door	de	
diaconie.	

“Ledezetters en Knovvelbinders”
H.J. Boerema (1920-2001) en J. Boerema 

Hoe was het ten plattelande, voordat er sprake was van gemeenten, gesteld met de zorg 
voor de volksgezondheid? Wie was ervoor verantwoordelijk dat patiënten, die vaak in 
erbarmelijke omstandigheden verkeerden, een beroep konden doen op medische zorg? 
Voor de Franse tijd, waren er nog geen gemeenten en was het met de gezondheidszorg niet 
al te best gesteld. Pas na de Franse tijd (1811), toen de gemeentebesturen belast werden 
met de organisatie van de gezondheidszorg, verbeterde de situatie. Ook de gemeente 
Marum nam, na enig dralen, een gemeentelijk geneesheer en een vroedvrouw in dienst. 
Ledezetters, knovvelbinders en andere onbevoegde heelmeesters verloren langzaam maar 
zeker terrein.

Bevoegde geneesheren 
In	de	18e	eeuw	treffen	we	in	het	gebied	van	
de	 tegenwoordige	 gemeente	 Marum	 nog	
geen	bevoegde	geneesheren	aan.	Dat	wil	niet	
zeggen	 dat	 men	 geheel	 verstoken	 was	 van	
medische	zorg.	Via	de	diaconieboekhouding	
zien	we	dat	af	en	toe	medisch	doctoren	die	in	
Leek	wonen,	worden	geraadpleegd.	De	namen	
Fonck,	 Posthumus	 en	 Rooseboom	 komen	
we	 tegen.	Een	enkele	 keer	 zien	we	contact	
met	een	geneesheer	uit	de	stad	Groningen.	
In	1811	wordt	de	huidige	gemeente	Marum	
gegrondvest.	Uit	een	opgave	van	de	schout	
in	 december	 1814	 valt	 af	 te	 leiden	 dat	 er	
zich,	 tot	 dan,	 in	 Marum	 in	 het	 geheel	 geen	
geneesheren	 ophouden,	 uitgezonderd	 de	
ledezetter	M.	Bosman,	welke	van	zijn	jeugd	af	
aan	altoos	hier	woonachtig	is	geweest	en	het	
ledezetten	van	beenbreuken	enz.	uitoefent.

In	 1815	 wordt	 de	 eerste	 gemeentearts	
benoemd.	 Het	 is	 de	 hierboven	 genoemde	
geneeskundige	 R.	 Posthumus	 uit	 Leek.	
Hij	 wordt	 benoemd	 ter	 wering	 van	 de	
‘verderfelijke	 kinderziekte’.	 Mogelijk	 wordt	
hier	op	de	pokken	gedoeld.	Kijken	we	verder	
naar	 de	 hier	 gevestigde	 geneeskundigen	 of	
heelmeesters	dan	merken	we	op	dat	in	1852	
de	 medisch	 doctor	 J.	 Ylstra	 vanuit	 Marum	
naar	 Batavia	 vertrok.	 Of	 hij	 lang	 in	 Marum	
gevestigd	is	geweest	weten	we	niet.
Vervolgens	 vestigt	 in	 1855	 Gerhardus	
Driesman	zich	in	Marum	als	geneeskundige.	
Hij	 is	 bevoegd	 als	 heelmeester	 van	 het	
platteland.	 Na	 slechts	 een	 jaar	 vertrekt	 hij	
naar	 Ameland.	 Zo	 lang	 er	 geen	 opvolger	
is	 wordt	 H.	 Louwes	 uit	 Leek	 benoemd	 tot	
vaccinateur.	
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vader	en	zoon	Dijkstra	rijden	weer	ieder	voor	
zich.	Ze	hebben	naast	elkaar	een	plekje	op	het	
bodeterrein,	Renkema	op	nr.	402	en	Dijkstra	
op	nr.	403.	Later	besteedt	Job	Renkema	zich	
uit	 bij	 het	 transportbedrijf	 Steenbergen	 in	
Lettelbert	 en	 weer	 later	 gaat	 hij	 naar	 Peize	
om	 de	 bevoorrading	 vanuit	 de	 groothandel	
“Onder	ons”	naar	de	levensmiddelenwinkels	
te	verzorgen.
Voor	 en	 na	 de	 samenvoeging	 hadden	

de	 boderijders	 het	 dorp	
opgedeeld	in	twee	stukken.	
De	 grens	 lag	 op	 de	 plek	
waar	 smid	 Staal	 woonde,	
nu	 een	 makelaarskantoor.	
Op	 de	 Noorderweg	 liepen	
ze	 elkaar	 wel	 eens	 voor	
de	 voeten.	 Waren	 er	
problemen	 dan	 kwam	 de	
verkeersinspectie	 er	 aan	 te	
pas	 om	 te	 bemiddelen	 bij	
de	 conflicten.	 De	 verkeers-
inspectie	 zat	 aan	 de	 Here-
straat	 in	 Groningen.	 Bij	 de	
verkeersinspectie	werden	de	
vergunningen	 uitgegeven,	
voor	wie	waar	mocht	komen.	
Natuurlijk	 werd	 er	 over	 en	
weer	 wel	 aan	 broodroof	
gedaan,	 zo-lang	 het	 maar	
niet	bekend		werd.

Germ Dijkstra jr en de Tweede Wereld 
Oorlog.
In	de	oorlog	kon	Germ	jr	zich	niet	neerleggen	
bij	 de	 onderdrukking	 door	 de	 Duitsers	 en	
ook	had	hij	problemen	met	de	landverraders,	
de	 NSB’ers.	 Hij	 meldde	 zich	 aan	 bij	 de	

Bode Pieter van Dijken.
In	Marum	was	nog	een	boderijder,	Pieter	van	
Dijken.	Hij	woonde	 in	de	 linker	helft	van	het	
dubbele	huis,	gelegen	tegenover	het	huidige	
marktterrein,	waar	de	vrijdagmarkt	gehouden	
wordt.	 Job	 Renkema,	 die	 in	 Noordwijk	
woonde,	 was	 knecht	 bij	 Van	 Dijken.	 	 Pieter	
startte	zijn	onderneming	in	1909,	waarschijnlijk	
ook	eerst	als	beurtschipper.	In	1919	krijgt	hij	
na	de	aanschaf	van	een	nieuwe	vrachtwagen	
een	 Groninger	 autonummer	 en	 wel	 nr.	 A	
42253.	 Op	 1	 juli	 1945	 doet	 Van	 Dijken	 de	
zaak	 over	 aan	 zijn	 knecht	 Jakob	 Renkema,	
in	de	volksmond	Job.	Na	ruim	een	jaar	komt	
Renkema	naast	Pieter	van	Dijken	te	wonen.	

D & R expres.
Dijkstra	 en	 Renkema	 worden	 compagnons	
en	 gaan	 vanaf	 13	 mei	 1946	 samen	 verder	
onder	 de	 naam	 ‘Dijkstra	 en	 Renkema’.	 De	
vrachtwagen	droeg	de	naam	‘D	&	R	expres’.	
De	samenwerking	werd	op	1	januari	1950	al	
weer	ontbonden,	maar	gelijk	weer	voortgezet,	
want	Petrus’	zoon	Germ	Dijkstra	kwam	er	bij	

als	mede	eigenaar.	In	1954	pakt	Job	Renkema	
het	groter	aan	en	laat	een	nieuw	huis	met	een	
grote	 loods	bouwen	aan	de	Kerklaan	/	hoek	
Sportlaan.	
Tot	 2	 januari	 1959	 zijn	Dijkstra	 en	Renkema	
compagnons,	 maar	 dan	 wordt	 de	
samenwerking	 verbroken.	 Job	 Renkema	 en	

Job Renkema  en zijn knecht Wolter Bonnema naast de truc met 
oplegger  van D & R. expres met het kentekennummer nummer A 
18581 afgegeven op 18 februari 1931.

Germ Dijkstra en Job Renkema poserend 
tijdens een van hun transportritten.

Als	haar	vriend	Jitse	Pruim,	uitgezonden	naar	
Nederlands	 Indië,	 vervolgens	 thuiskomst,	
zijn	er	al	snel	trouwplannen.	
Bij	 gebrek	 aan	 woonruimte	 elders,	 wordt	
‘Het	Wonder’	verdeeld	tussen	de	ouders	en	
het	jonge	stel.	Zo	wordt	er	ruimte	geschapen	
voor	 een	 nieuwe	 generatie.	 Er	 wordt	 zelfs	
nog	 gedacht	 aan	 emigreren	 naar	 Amerika,	
maar	 daar	 wordt	 door	 ziekte	 van	 moeder	
Tienstra	vanaf	gezien.	
Hoewel	militairen	vanuit	Nederlands-Idië	wel	
mochten	imigreren	naar	Nieuw-Zeeland,	was	
het	hen	niet	toegestaan	eerst	terug	te	keren	
naar	 Nederland.	 Jelke	 had	 dit	 wel	 gewild	
maar	zag	er	door	deze	voorwaarde	vanaf	en	
kwam	weer	thuis.	

Zo	vormt	het	boek	een	verhaal	dat,	hoewel	
het	 persoonlijk	 is,	 een	 verhaal	 is	 van	 velen	
die	in	dezelfde	jaren	opgroeiden.	Of	het	nu	op	
de	Fries-Groningse	grens	is	of	elders	op	het	
platteland,	menigeen	zal	zich	er	in	herkennen.	
Ook	voor	de	jongere	generaties	verschaft	het	
boek	een	historisch	verantwoord	beeld	van	
het	leven	van	hun	(over-)grootouders.	
Belangstellenden	 voor	 het	 boek	 kunnen	
contact	opnemen	met	de	redactie	van
	’t	Olde	Guet.

Daarnaast	 was	 er	 af	 en	 toe	 tijd	 voor	
ontspanning;	 schaatsen	 op	 het	 Ronde	
Meer	 was	 dan	 onder	 meer	 een	 favoriete	
bezigheid.	
Na	 de	 crisisjaren	 en	 de	 oorlog	 konden	
jonge	mensen	eindelijk	de	vleugels	uitslaan.	
Wiepke	 maakte	 plannen	 om	 bij	 het	 Rode	
Kruis	te	gaan	werken.

De huidige woning ‘Het Wonder”

De kinderen Tienstra
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politieschool	 in	 Schalkhaar.	 Daar	 is	 hij	
kort	 geweest,	 omdat	 hij	 allerlei	 diensten	
weigerde;	hij	bleek	misleid	te	zijn	door	valse	
voorlichting	 en	 werd	 opgepakt	 omdat	 hij	
niet	mee	wilde	werken.	Germ	kwam	2	keer	
in	Amersfoort	 terecht	 en	 later	 in	Duitsland.	
Zijn	ouders	wilden	dat	hij	door	zou	leren	na	
de	oorlog,	want	ze	zagen	voor	de	toekomst	
te	weinig	brood	in	de	zaak.	
In	 de	 oorlog	 werd	 de	 vrachtwagen	 tegen	
een	geringe	vergoeding	gevorderd	door	de	
Duitse	bezetter.	
Germ	Dijkstra	leverde	de	
gevorderde	vrachtwagen	
af	 bij	 Ennam	 Bakker,				
o.a.	Opel	dealer,	aan	de	
Hereweg	in	Groningen.	
Nu	 waren	 de	 Dijkstra’s	
tijdelijk	 op	 ander	
vervoer	 aangewezen	
en	 de	 bodedienst	
werd	 daarna	 met	 een	
andere	 vrachtwagen	
uitgevoerd.	
In	 Groningen,	 zo	 bleek,	
werden	de	vrachtwagens	
in	 de	 Duitse	 legerkleur,	
donkergroen,	 geverfd.	
Op	 een	 gegeven	
moment	 herkenden	
vader	 en	 zoon	 Dijkstra	
hun	 gevorderde	 vracht-
wagen.	 Die	 stond	

zomaar	ergens	onbeheerd.	Als	ze	
hadden	gewild,	hadden	ze	zo	 in	
de	vrachtwagen	kunnen	stappen	
en	 wegrijden,	 want	 de	 sleutel	
zat	 nog	 in	 het	 contact.	 Germ	 jr.	
deed	het	voorstel	aan	zijn	vader	
om	 er	 mee	 weg	 te	 rijden,	 maar	
de	oude	baas	waarschuwde	zijn	
zoon:	”Als	je	dat	doet	en	je	wordt	
betrapt,	wordt	je	neergeschoten.”	
Gelukkig	kwam	zoonlief	terug	op	
zijn	plannen.

Van de Westerhaven naar het 
nieuwe bodeterrein 
In	 de	 tijd	 dat	 Petrus	 nog	 beurt-
schipper	was	had	hij	zijn	ligplaats	
in	 de	 Westerhaven.	 Ook	 nadat	

het	 beurtschip	 ingeruild	 was	
tegen	 een	 vrachtwagen	 bleef	 de	
bevrachting	 op	 de	 Westerhaven.	

Op	een	transportfiets	werd	een	ronde	door	
de	 stad	 gemaakt	 om	 bestellingen	 op	 te	
halen.
Het	is	bekend	dat	niet	alleen	de	Westerhaven	
een	 plek	 was	 voor	 de	 boderijders,	 ook	 de	
Grote	 Markt,	 de	 Vismarkt,	 de	 Ossenmarkt,	
Zuiderdiep	en	ga	zo	maar	door.	Daar	kwam	
in	 1940	 een	 einde	 aan,	 want	 er	 was	 een	
prachtig	 bodeterrein	 aangelegd	 aan	 de	
Bloemsingel/Anthonius	Deusinglaan.	Om	een	
kop	koffie	te	drinken	bleef	de	Westerhaven	

Peters Dijkstra en zijn zoon Germ bij de 29er Chevrolet. In 
de wagen nichtje Baukje Dam uit Heteren. Petrus heeft zijn 
fietsplaatje (voor stadse fietsritten) op zijn borst gespeld.

Germ Dijkstra op de treeplank van hun vrachtwagen. Dit is de derde 
vrachtwagen een Engelse Ford met het stuur aan de rechterzijde.

Het	 boek	 is	 een	 autobiografie	 en	 is	 een	
gedetailleerde	 weergave	 van	 het	 leven	
van	 een	 jonge	 vrouw	 in	 de	 typische	
plattelandsomgeving	 van	 de	 noordelijke	
Friese	wouden.	Het	boek	bestrijkt	
de	 periode	 van	 de	 vooroorlogse	
crisisjaren	 tot	 en	 met	 de	
optimistische	jaren	vijftig	erna.

In	 het	 voorwoord	 schrijft	 Wiepke	
Pruim-Tienstra	dat	het	flarden	zijn	
uit	 haar	 geheugen,	 die	 eigenlijk	
niet	in	hoofdstukjes	zijn	te	vatten.	
Deze	‘flarden’	zijn	echter	prachtige	
sfeerbeelden	 van	 het	 leven	 en	
werken	in	die	jaren.	
Zij	 beschrijft	 haar	 jaren	 op	 de	
boerderij	 van	 haar	 ouders,	 ‘Het	
Wonder’,	 in	 Siegerswoude,	 waar	
ze	 samen	 met	 haar	 broer	 Jelke	
en	 jonger	broertje	Reint	opgroeit.	

Deze	boerderij	stond	op	de	Fries-Groningse	
grens,	waar	in	die	tijd	nog	veel	heide	aanwezig	
was.	
De	 schrijfster	 beziet	 deze	 boerderij	 als	 een	
eilandje	in	een	wildernis,	‘de	prairie’	zoals	zij	
zelf	zegt.
Hoewel	 Wiepke	 goed	 kon	 leren	 was	
‘doorleren’	 er	 voor	 haar	 niet	 bij.	 Broer	
Jelke	ging	naar	de	ambachtschool	en	werd	
timmerman.	 Zij	 moest	 thuis	 helpen,	 hoewel	
ze	 wel	 door	 haar	 ouders	 in	 de	 gelegenheid	
werd	 gesteld	 zich	 verder	 te	 ontwikkelen	 op	
bv.	 Allardsoog.	 Thuis	 werd	 er	 sowieso	 veel	
gelezen:	in	Marum	konden	er	boeken	worden	
geleend	 bij	 drogisterij	 Ausma.	 En…meester	
de	 Jong	 had	 voor	 haar	 een	 tekencursus	
betaald.	
Daarnaast	 was	 er	 af	 en	 toe	 tijd	 voor	
ontspanning;	 schaatsen	 op	 het	 Ronde	
Meer	 was	 dan	 onder	 meer	 een	 favoriete	
bezigheid.	
Na	de	crisisjaren	en	de	oorlog	konden	jonge	
mensen	eindelijk	de	vleugels	uitslaan.	Wiepke	
maakte	 plannen	 om	 bij	 het	 Rode	 Kruis	 te	
gaan	werken.

Publicaties over Marum en omgeving 
Samengesteld door de redactie

In Publicaties over Marum en omgeving besteden we aandacht aan het boek	 Mijn ouderlijk 
huis op de prairie, geschreven door W. Pruim-Tienstra, geb. 14 juli 1928. 
Het boek beschrijft herinneringen aan het leven en werken op het ‘Voorwerk’ onder 
Siegerswoude. Zelf heeft Wiepke Pruim – Tienstra de uitgave van haar boek niet meer 
mogen meemaken. Zij overleed op Goede Vrijdag 2004.

Het boek van Wiepke Pruim-Tienstra.

Een geliefde bezigheid: lezen!
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auto	 vrachtdiensten	 “De	 Wilp-Groningen	 ”,	
De	Wilp-	Leeuwarden,	en	De	Wilp-Dortmund	
Dld.	Verder	hadden	ze	een	beurtvaartdienst	
De	 Wilp-Harlingen	 per	 motorboot	 genaamd		
de	 “Drie	 gebroeders”	 en	 ook	 hadden	 de	
broers	een	autotransportbedrijf.	Zij	reden	o.a.	
met	 een	 Volvo-bodewagen	 en	 hadden	 op	
het	bodeterrein	vak	H	450.	Ook	Jan Nicolai	
uit	De	Wilp	reed,	net	als	de	gebroeders,	op	
Groningen.
Een	andere	boderijder	 in	De	Wilp	was	Tabe 
Visser,	 hij	 reed	 op	 Leeuwarden.	 En	 ook	
boderijders	vader en zoon Otter	uit	Boerakker	

(later	 Tolbert)	 stonden	 op	
het	 bodeterrein,	 in	 vak	 E	
281.	 Vader	 Otter	 kocht	
in	 1941	 een	 bodedienst	
van	 Prins	 uit	 Boerakker	
en	in	1956	kocht	Otter	de	
bodedienst	 van	 Hendrik	
Noordhuis	 uit	 Tolbert	
erbij.	 Die	 emigreerde	
in	 1959	 naar	 Australië.	
Otter	 stopte	 met	 het	
bodevervoer	 in	 1972,	
omdat	 er	 toen	 al	 meer	
‘eigen	 vervoer’	 was	 dan	
bodevervoer.	Hij	verkocht	
het	bedrijf	aan	Homan	uit	
Leek.	 Germ	 Dijkstra	 had	
ook	wel	belang	gehad	bij	
die	rit.	 In	Nuis	zat	nog	de	
boderijder	 Freek Reitsma	
en	 vanuit	 Noordwijk	

echter	 trekken.	 Op	 de	 Slingerij	 was	 nl.	 het	
café	 van	 Reint	 Veldman,	 een	 geliefde	 plek,	
die	 ze	 verkozen	 boven	 de	 kantine	 op	 het	
bodeterrein.	
In	1972	kwam	ook	een	einde	aan	het	gebruik	
van	 dit	 terrein	 door	 de	 aanleg	 van	 een	
vervoerscentrum	 aan	 de	 Bornholmstraat	 in	
Groningen	.	

Andere boderijders
Andere	boderijders	in	onze	gemeente	waren	
de	drie gebroeders Haarsma	in	De	Wilp.	Het	
waren	 vanaf	 1927	 drie	 bedrijfstakken	 n.l.	

De familie Dijkstra voor hun huis circa 1951. v.l.n.r. Catharina 
Groenland, de vrouw van Petrus Dijkstra, Gé Dijkstra, Petrus, Germ 
Dijkstra en zoon Peter.

Job Renkema bij de 31er Chevrolet met oplegger.

Bron:		 Tijdschrift	 ‘Groninger	 Kerken’,	
uitgegeven	door	de	Stichting	Oude	Groninger	
Kerken,		een	 artikel	 door	 Dr.	 A.M.Th.	
Leerintveld,	 Geschiedenis	 van	 Groningen	
deel	 II,	 Restauratieverslag	 november	 2007.	
Restauratieatelier	Jos	Schrijen,	Broekens	en		
Fleisscher.

Bovendien	kost	het	aanvullen	van	bladzijden	
veel	 tijd,	 waardoor	 de	 restauratie	 nog	
kostbaarder	zou	worden.	De	scheuren	in	het	
papier	zijn	uiteraard	wel	gerepareerd.
Het	gebarsten	leer	is	geweekt	om	het	soepeler	
te	maken	en	vervolgens	weer	vastgeplakt	met	
tarwestijfsel.	 Bij	 de	 rug	 lukte	 dit	 niet	 omdat	
het	 leer	 te	 hard	 was	 geworden.	 Daarom	
is	 op	 die	 plek	 een	 steunrug	 van	 kalfsleer	
aangebracht,	 waarvoor	 een	 moderne	 lijm	
met	grote	kleefkracht	werd	gebruikt.	Ook	de	
ruwe	plekken	in	het	leer	zijn	behandeld.

Archief Heemkundekring
De	 restauratie	 van	 een	 kanselbijbel	 is	
tijdrovend	 en	 dus	 kostbaar,	 maar	 wanneer	
we	 het	 beschouwen	 als	 achterstalling	
onderhoud,	 uitgesmeerd	 over	 de	 lange	
periode	 van	 verwaarlozing,	 dan	 vallen	 de	
kosten	 per	 jaar	 erg	 mee.	 Bovendien	 zijn	
de	 bijbels	 het	 meer	 dan	 waard,	 zeker	 zo’n	
zeldzame	en	bijzondere	als	de	Goetzeebijbel	
uit	Marum,	die	eigendom	is	van	de	Stichting	
Oude	 Groninger	 Kerken	 en	 beheerd	 wordt	
door	de	Plaatselijke	Commissie	Marum.	

Voor	de	Stichting	Oude	Groninger	Kerken	is	
de	reden	voor	het	herstel	van	de	bijbels	niet	
alleen	gelegen	in	de	waarde	van	de	objecten,	
maar	 ook	 in	 eerbied	 voor	 de	 oude	 functie	
van	 de	 Groninger	 kerken.	 Het	 liefst	 zou	 de	
stichting	 de	 oude	 bijbels	 terugleggen	 waar	
ze	horen,	op	de	kansel,	maar	jammer	genoeg	
is	dit	om	veiligheidsredenen	niet	mogelijk.	Bij	
inbraak	in	kerken	worden	de	prachtige	platen,	
die	veel	opbrengen,	uit	de	bijbels	gescheurd.	
De	 kanselbijbel	 uit	 de	 kerk	 van	 Marum	
is	 daarom	 in	 bewaring	 gegeven	 bij	 de	
Heemkundekring	 Vredewold-West,	 die	
voor	 dit	 bijzondere	 object	 een	 veilige	 en	
verantwoorde	 bergplaats	 kon	 aanbieden	
in	 haar	 archief,	 dat	 zich	 bevindt	 in	 de	
kelder	 van	 het	 Marumer	 gemeentehuis.	 Bij	
speciale	 gelegenheden	 wordt,	 in	 overleg	
met	 de	 Plaatselijke	 Commissie	 Marum	 of	
de	 Heemkundekring,	 de	 kanselbijbel	 te	
voorschijn	gehaald.

Een van de voorstellingen uit de Kanselbijbel 
van Marum.
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op	 de	 route	 gevraagd	 of	 er	 ook	 vracht	 of	
bestellingen	 waren	 voor	 Groningen.	 Later	
hadden	ze	kartonnen	bordjes	langs	de	route	
verspreid.	Diegene	die	iets	wilde	bestellen	of	
bezorgen	zette	het	bordje	met	de	tekst	‘Bode	
Dijkstra	 en	 Renkema’	 (	 later	 alleen	 ‘Bode	
Dijkstra’)	achter	het	raam	aan	de	straatzijde.	
De	oude	Petrus,	allang	geen	schipper	meer,	
werd	nog	altijd	aangesproken	met	‘Schipper	
Dijkstra’.	 Iedereen	 wist	 dan	 waar	 je	 het	
over	 had.	 De	 oude	 baas	 hield	 van	 muziek	
en	 had	 ook	 de	 beschikking	 over	 een	 oude	
grammofoon.	 Hij	 zong	 graag	 uit	 volle	 borst	
mee.	Veel	 geld	hoefden	de	boderijders	niet	
op	zak	te	hebben,	want	het	ging	veelal	met	
nota’s	 die	 later	 betaald	 moesten	 worden	
aan	 de	 leverancier.	 Wel	 nam	 Dijkstra	 de	
huur	mee	van	drie	boeren,	die	een	boerderij	
huurden.	Het	geld	moest	worden	afgedragen	
aan	het	notariskantoor	Van	Bommel	en	Van	
Vloten	 aan	 de	 Munnikeholm.	 Het	 scheelde	
de	 boeren	 een	 reis	 naar	 Groningen,	 maar	
ook	 daar	 hadden	 de	 Dijkstra’s	 een	 stukje	
inkomsten	van.	
Ook	kregen	ze	werk	van	‘Van	Gent	en	Loos’	er	
bij,	dat	heeft	Germ	Dijkstra	geen	windeieren	
gelegd.
Op	 de	 weg	 naar	 Groningen	 reed	 Dijkstra	
met	de	vrachtwagen	vaak	fietsende	mensen	
achterop	die	bij	Smit	en	Hollander	in	Hoogkerk	
werkten.	Vooral	als	het	wat	winderig	of	heel	
slecht	weer	was,	nam	hij	 ze	met	fiets	en	al	
mee	 in	 de	 vrachtwagen.	 Germ	 kende	 ze	

reden	 de	 boderijders	 Bergsma	 en	 Prins uit	
Boerakker.

Het echtpaar Germ en Geeske Dijkstra
De	 vrouw	 van	 Germ,	 Geeske	 	 (Gé)	 Dijkstra-
Hummel,	 geboren	 in	 1925,	 was	 ook	 heel	
nauw	 betrokken	 bij	 het	 expeditiewerk.	 Zij	
hielp	 mee	 bij	 verhuizingen,	 zij	 verzorgde	 op	
zeer	 zorgvuldig	 wijze	 het	 inpakken	 voordat	
alles	 overgebracht	 werd.	 Bij	 een	 verhuizing	
moesten	 ze	 telkens	 met	 drie	 personen	 zijn:	
twee	voor	het	aanslepen	en	de	boderijder	zelf	
die	het	op	de	juiste	plaats	in	de	vrachtwagen	
zette.	 Vele	 verhuizingen	 hadden	 ze,	 toen	 de	
Molukkers,	in	de	volksmond	Ambonezen,	ver-
huisden	vanuit	de	barakken	in	Nuis	naar	een	
nieuwbouwwijk	in	Marum.	Bij	het	inpakken	en	
het	 versjouwen	 was	 een	 opzichter	 aanwezig	
om	 er	 op	 toe	 te	 zien	 dat	 alles	 goed	 verliep.	
Ook	 zag	 de	 rijksopzichter	 er	 op	 toe	 hoeveel	
mensen	 van	 het	 “verhuisbedrijf”	 ingezet	
waren,	was	er	en	persoon	minder	dan	werd	er	
minder	uitbetaald.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	
herkennen	vele	Molukse	mensen	de	Dijkstra’s	
nog.	De	vrouw	van	Germ	nam	thuis	ook	wel	
bestellingen	 aan	 en	 hielp	 wel	 om	 met	 een	
gewone	 auto	 bestellingen	 rond	 te	 brengen.	
Schipper	 Petrus	 Dijkstra	 ging	 dan	 ook	 vaak	
mee.	 Ook	 verhuisden	 ze	 dokter	 Kinds	 van	
de	Kruisweg	naar	Assen.	Tegenwoordig	doet	
Smilda	uit	Tolbert	de	meeste	verhuizingen	hier	
in	de	buurt.
Lange	 tijd	 werd	 er	 op	 bepaalde	 adressen	

Restauratie 
In	 de	 eerste	 fase	 van	 de	 restauratie	 is	
de	 Marumer	 bijbel	 gereinigd	 van	 stof	 en	
aangekoekt	 vuil.	 Borstels,	 de	 stofzuiger	
en	 de	 roetspons	 moesten	 aan	 deze	 grote	

schoonmaakbeurt	 te	 pas	 komen.	 Het	
gebruik	 van	 vocht	 is	 zo	 veel	 mogelijk	
vermeden.
Daarna	is	gekeken	naar	eventuele	vroegere	
ingrepen.	 Deze	 worden	 alleen	 dan	
verwijderd	 als	 ze	 in	 de	 toekomst	 schade	
zouden	kunnen	doen.	Zo	zijn	bijvoorbeeld	in	
de	Marumer	bijbel	bij	een	eerdere	reparatie	
zure	schutbladen	aangebracht.	Deze	heeft	
de	 restaurateur	 verwijderd	 omdat	 ze	 het	
boek	 zouden	 kunnen	 aantasten.	 Een	
andere	 keuze	 maakte	 zij	 voor	 het	 herstel	
van	 de	 aanhechtingen	 van	 de	 voor-	 en	
achterzijde.	Deze	waren	in	slechte	staat	en	
bleken	al	eens	eerder	te	zijn	gerepareerd.	In	
dit	geval	werd	er	de	voorkeur	aan	gegeven	
om	deze	eerdere	reparatie	te	herstellen	en	
te	verstevigen.	

Verder	ontbraken	er	aan	de	Marumer	bijbel	
delen	 van	 het	 sluitwerk,	 de	 zogenaamde	
klampen.	 Omdat	 een	 goede	 sluiting	
onontbeerlijk	 is	 voor	 het	 behoud	 van	 het	
boek,	 moest	 voor	 dit	 mankement	 een	

oplossing	 worden	 gezocht.	 Gelukkig	 waren	
er	 wel	 enkele	 losse	 onderdelen	 bewaard	
gebleven.	 De	 restaurateur	 besloot	 om	 de	
ontbrekende	 klampen	 naar	 het	 voorbeeld	
van	 deze	 oude	 fragmenten	 nieuw	 te	 laten	

vervaardigen.	
De	 geschiedenis	 van	 een	 bijbel	
is	het	voornaamste	uitgangspunt	
bij	 de	 restauratie.	 Dit	 betekent	
dat	 de	 boeken	 niet	 ‘als	 nieuw’	
het	 atelier	 verlaten.	 Zo	 zijn	
bijvoorbeeld,	 de	 afgesleten	
bladzijden	in	het	midden	niet	met	
nieuw	 papier	 aangevuld.	 Deze	
‘pijschade’	 is	 immers	 typerend	
voor	kanselbijbels.	Wel	heeft	de	
restaurateur	 de	 afgebrokkelde	
randen	 gestabiliseerd,	 met	
Japans	 papier	 en	 tarwestijfsel.	
Een	 aanvulling	 zou	 trouwens	
geen	 enkele	 constructieve	
meerwaarde	betekenen.	Het	boek	
is	 er	 niet	 beter	 raadpleegbaar	
door	 en	 zou	 aan	 de	 onderkant	
aanzienlijk	 dikker	 worden,	 wat	
schadelijk	is	voor	de	constructie.	

De restaurateur dunt het oude leer met een schuurtol.

Na de restauratieGerm en Geeske Dijkstra bij hun laatste vrachtauto tijdens de overdracht van de zaak in 1982. 
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Als	 gevolg	 daarvan	 zijn	 deze	 pagina’s	
opgekruld,	gescheurd	en	op	den	duur	 zelfs	
afgebrokkeld.	Hoewel	veroorzaakt	door	een	
toga,	wordt	dit	type	schade	door	restaurateurs	
toch	pijschade	genoemd.

Het stof der eeuwen
Het	 zal	 u	 niet	 verbazen	
dat	 ook	 de	 buitenkant	
van	 een	 kanselbijbel,	
na	 meer	 dan	 200	 jaar	
behoorlijk	 kan	 zijn	
aangetast	 door	 de	 tand	
des	 tijds.	 Schade	 aan	
de	 leren	 bandbekleding	
en	de	edelmetalen	sluit-,	
sier-	en	beschermstukken	
komen	 heel	 vaak	 voor,	
zo	 is	 de	 ervaring	 van	
de	 restaurateur.	 Ook	
de	 bijbel	 uit	 Marum	 is	
de	 spanning	 van	 het	
jaren	 openliggen	 te	 veel	
geworden,	 waardoor	 de	
leren	bandbekleding	aan	

rug-,	 voor-	 en	 achterzijde	 is	 gaan	 barsten.	
Bovendien	is	het	uitgedroogde	leer	gebroken	
door	de	druk	van	de	scharnieren.	
En,	zoals	begrijpelijk,	was	de	bijbel	vuil.	Het	
‘stof	der	eeuwen’	is	erop	neergedaald.	Kalk,	
zand	en	fijn	gruis,	vettigheid,	roet,	insecten	en	
andere	kleine	beestjes	hebben	‘verwoestend’	
toegeslagen. 

De kanselbijbel uit de kerk van Marum vóór de 
restauratie die in november 2007 plaatsvond.

Gescheurd kopkapje en beschadigd kapitaal 
(koordje in de rug van het boek, ook wel 
rupsje genoemd) De nieuwe kapitalen worden 
gemaakt met garen, touw en perkament.

allemaal	 en	 hij	 had	 dan	 ook	 een	 beetje	
aanspraak.	Enkele	van	de	vele	namen	komen	
bovendrijven:	 Posthumus	 uit	 Lettelbert	 en	
Struiksma	uit	Nuis	reden	regelmatig	mee.	

Een klein ongeval.
In	 Oostwold	 ter	 hoogte	 van	 de	 voormalige	
garage	 Staal,	 hoek	 Munnikesloot/De	 Gave	
had	 Dijkstra	 koffiebonen	 afgeleverd.	 Een	
tegemoetkomende	 personenauto,	 met	 een	
vrouw	 aan	 het	 stuur,	 kwam	 recht	 op	 hem	
af,	 zodat	 hij	 moest	 uitwijken.	 Met	 het	 rek,	
op	 de	 cabine	 voor	 extra	 laadruimte,	 raakte	
hij	 een	 boom.	 De	 schade	 viel	 gelukkig	
mee.	 Verder	 is	 hij	 gespaard	 gebleven	 van	
allerlei	 ongemakken.	 Ze	 zorgden	 altijd	 voor	
voldoende	 profiel	 op	 de	 banden,	 zodat	 ze	
genoeg	grip	op	de	weg	hadden.	In	de	winter	
als	 het	 vriezend	 weer	 was	 had	 hij	 altijd	
een	emmer	zand	en	een	schep	bij	zich.	Dit	
op	 advies	 van	 zijn	 vader,	 om	 zonodig	 een	
slippende	 vrachtwagen	 weer	 op	 gang	 te	
brengen.	 Op	 de	 Lindsterlaan	 heeft	 hij	 door	
hevige	sneeuwval	eens	vast	gezeten.	

“Er	was	een	tijd”,	vertelt	Germ	Dijkstra	jr,	“dat	
er	vanaf	Niebert	tot	en	met	Marum	13	bakkers	
waren,	 die	 ze	 van	 meel	 moesten	 voorzien.	
Alle	maandagen	ging	hij	naar	Groningen	om	
160	á	170	zakken	meel	te	halen.	Die	werden	
allemaal	 op	 de	 nek	 op	 de	 meelzolders	
gebracht.	Het	ging	dan	om	zakjes	van	50	kilo.	
Karst	 van	 Dellen	 kreeg	 rond	 de	 30	 zakken,	
die	werden	 in	de	voormalige	koestal	gezet,	
dus	dat	scheelde	klim-	en	klauterwerk.	
Bij	bakker	Folmer	en	bakker	Hofstee	bracht	
hij	het	meel	wel	op	zolder.	Later	werd	meel	
vaak	 gebracht	 met	 een	 grote	 vrachtwagen	
van	Moorlag	uit	Uithuizermeeden”
Dat	de	bestellingen	heel	divers	waren	blijkt	
uit	het	volgende:	er	werden	dozen	vol	losse	
overhemdboorden	 voor	 een	 vakkundige	
behandeling	 naar	 Glansbeek	 aan	 de	
Vissersstraat	gebracht.	Later	werden	ze	ook	
weer	keurig	op	het	bodeterrein	afgeleverd	bij	
de	betreffende	boderijder.
Het	aantal	bedrijven	in	en	rond	Marum	liep	hard	
terug,	met	als	gevolg	dat	het	 transporteren	
van	goederen	naar	het	vervoerscentrum	aan	
de	Bornholmstraat	sterk	afnam.
Ook	voor	Dijkstra	bood	het	boderijden	geen	
bestaan	 meer	 en	 zeker	 niet	 meer	 voor	 de	

volgende	 generatie.	 Germ	 en	 Gé	 hebben	
twee	zoons,	Peter	(	Petrus)	en	Louis	(Lieuwe).	
Louis,	de	jongste,	is	nog	in	de	transportwereld,	
hij	 is	bij	Sluiter	in	Amsterdam	aan	het	werk.	
Hij	startte	zijn	werk	bij	Van	Gent	en	Loos.	Als	
alles	 op	 dezelfde	 voet	 was	 doorgegaan	 in	
de	 transport	wereld	was	Louis	de	opvolger	
geworden.	 Peter	 koos	 voor	 een	 technisch	
beroep.	
In	 1982,	 op	 62-jarige,	 leeftijd	 stopte	 Germ	
Dijkstra	jr	met	de	bodedienst	op	Groningen.	
Hij	 had	 vijf	 gegadigden	 die	 het	 bedrijf	
wel	 wilden	 kopen.	 Uiteindelijk	 hebben	 ze	
het	 bedrijf	 voor	 een	 goede	 prijs	 verkocht	
aan	 Bulstra	 Transport	 en	 Verhuizingen	 in	
Drachten.	 Deze	 nam	 ook	 de	 vrachtwagen	
over	van	Dijkstra.	Op	mijn	vraag	aan	Dijkstra	
of	 het	boderijden	nog	 iets	 voorstelt	 :	 “Nee,	
zoals	het	ging,	gaat	het	niet	meer.	Ze	komen	
nu	van	heinde	en	verre	om	hun	bestellingen	
af	te	leveren,	er	zit	minder	structuur	in.	Toen	
was	 het	 allemaal	 centraal	 georganiseerd.	
Op	 het	 bodeterrein	 stonden	 toen	 zelfs	
vrachtwagens	 uit	 Rotterdam,	 Enkhuizen	 en	
Bodegraven	om	maar	een	paar	te	noemen”.	
Tot	op	de	dag	van	vandaag	rijdt	Germ	Dijkstra	
nog	graag	auto.	Zijn	vrouw	en	hij	genieten,	
nog	 zelfstandig	 wonend,	 met	 volle	 teugen	
van	hun	oude	dag.	Hij	onderhoudt	met	hulp	
van	de	zonen	de	tuin	nog	en	houdt	alles	bij	
wat	er	moet	gebeuren.	Ik	trof	een	zeer	krasse	
man	en	vrouw	aan	tijdens	de	contacten	voor	
dit	artikel.

Wie	meer	wil	weten	over	boderijders	in	
Groningen	 in	het	algemeen	kan	 ik	het	
boek	aanbevelen:	“Met	de	boderijders	
naar	Groningen”,	de	geschiedenis	van	
de	bodediensten,	van	David	Hartsema	
en	 Wim	 Mollema.	 (uitgave	 oktober	
1983)

dat	een	kansel	bijbel	die	een	paar	honderd	 jaar	
op	dezelfde	plaats	open	 ligt,	 nogal	wat	 schade	
kan	oplopen.
De	bijbel	van	Marum	is	het	meest	versleten	bij	het	
begin	van	het	boek	Jesaja,	maar	niet	alleen	daar.	
Het	 verslag	 van	 Restauratieatelier	 Jos	 Schrijen	

meldt,	 dat	 maar	 liefst	 130	 bladzijden	 in	 het	
midden	van	het	boek	veel	slijtage	hebben	aan	de	
hoeken,	 rechts-	 en	 linksonder.	 Deze	 specifieke	
slijtage	 wordt	 ‘pijschade’	 genoemd.	 Eigenlijk	 is	
dit	een	 foute	benaming	en	zou	het	beter	zijn	 te	
spreken	van	‘togaschade’;	de	schade	is	namelijk	
veroorzaakt	door	de	wijde	mouwen	van	de	toga	
van	de	dominee.	Menig	dominee	onderstreepte	
zijn	 woorden	 met	 armgebaren	 en	 zo	 veegde	
hij	 keer	 op	 keer	 breed	 gesticulerend	 met	 zijn	
mouwen	over	de	bijbel	voor	hem.	Nu	eens	nam	
hij	de	linker	bladzijde	mee,	dan	weer	de	rechter.		

Pijschade
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Stad en Lande
De	 Groninger	 Staten	 zagen	 ongetwijfeld	
voordelen	 in	 het	 gebruik	 van	 de	 nieuwe	
bijbel	 want	 zij	 waren	 er	 als	 de	 pinken	 bij,	
om	 als	 allereerste	 gewest	 in	 de	 republiek	
de	 Statenbijbel	 in	 gebruik	 te	 nemen.	 Direct	
bij	 het	 verschijnen	 bestelden	 de	 Staten	
van	Stad	en	Lande	voor	alle	kerken	van	de	
provincie	 twee	 exemplaren	 van	 de	 nieuwe	
Dortse	 Bijbelvertaling,	 waarvoor	 diep	 in	 de	
buidel	moest	worden	getast.	Een	Statenbijbel	
kostte	 destijds	 namelijk	 maar	 liefst	 27	
gulden	en	daar	viel	niet	onder	uit	 te	komen	
aangezien	 het	 gebruik	 van	 hogerhand	 was	
voorgeschreven.

Drukkerij Goetzee 
Toen	 het	 eindelijk	 zo	 ver	 was	 dat	 de	
statenbijbel	kon	worden	uitgegeven	besloten	

de	 Staten	 Generaal	 –	 in	 hun	 zucht	 naar	
eenheid	en	controle	-	dat	dit	centraal	geregeld	
moest	 worden.	 Het	 privilege	 op	 de	 uitgave	
werd	verleend	aan	de	Haagse	uitgeverij	van	
de	weduwe	Van	Wouw.	Een	machtige	dame	
met	goede	contacten,	dat	moge	duidelijk	zijn.	
Helaas	 voor	 Van	 Wouw	 en	 voor	 de	 Staten,	
hield	dit	alleenrecht	niet	 lang	stand.	Al	snel	
lapten	Amsterdamse	drukkers	de	 regel	 aan	
hun	laars;	zij	wilden	zich	de	kaas	niet	van	het	
brood	laten	eten.	Ook	drukkers	uit	Haarlem	
en	 Gouda	 trokken	 zich	 weinig	 aan	 van	 het	
verbod	 van	 de	 Staten;	 van	 het	 verleende	
privilege	kwam	dus	niet	veel	terecht.	
De	vraag	naar	statenbijbels	groeide	in	de	17e	
en	18e	eeuw	flink	en	bood	kansen	aan	steeds	
meer	 drukkers.	 Zoals	 de	 firma	 Goetzee	 uit	
Gorkum,	waar	 in	1748	de	huidige	Marumer	
kanselbijbel	werd	gedrukt.	Inmiddels	was	ook	

danig	 de	 klad	 gekomen	
in	 de	 door	 de	 Staten	 zo	
gewenste	 gelijkheid.	 Zo	
waren	 de	 statenbijbels	
die	 Goetzee	 drukte	
enigszins	 afwijkend	
van	 de	 oorspronkelijke	
versie.	 De	 aanduiding	
‘Heere’	 werd	 vervangen	
door	 de	 Hebreeuwse	
naam	 ‘Jehova’.	 Deze	
door	 Goetzee	 gedrukte	
bijbels	 worden	 daarom	
Jehovabijbels	 genoemd	
en	zijn	vrij	uitzonderlijk.	

Pijschade	
Een	 kanselbijbel	 is	
bedoeld	om	open	op	de	
kansel	 te	 liggen	 om	 zo,	
als	 het	 ware,	 het	 woord		
Gods	 dat	 vanaf	 de	
kansel	 werd	 verkondigd	
in	de	 ruimte	zichtbaar	 te	
maken.	Het	ging	hier	dan	
ook	 in	 de	 eerste	 plaats	
om	 een	 symbolische	
functie.	 In	 het	 verleden	
lag	 de	 bijbel	 gewoonlijk	
ergens	 middenin	
opengeslagen,	 meestal	
bij	 het	 boek	 Jeremia	 en	
het	zal	niemand	verbazen	

De Goetzee Statenbijbel uit de kerk van Marum, uitgegeven in 1748, 
met vermelding: Te Gorinchem, by Nicolaas Goetzee, Ordinaris 
Stadsdrukker.

De aanduiding ‘Heere’ werd door uitgever Goetzee vervangen door de 
Hebreeuwse naam ‘Jehova’.

Restauratie kanselbijbel uit Marum
Jo de Boer-Jager

Weet u wat het betekent als een bijbel ‘pijschade’ heeft?  Mij was de betekenis van dit 
woord tot voor kort volkomen onbekend, maar sinds een bezoek aan de Stichting Oude 
Groninger Kerken aan de Coehoornsingel in de stad, weet ik hoe de vork in de steel zit. 
Op uitnodiging van Cobi Olijve, secretaris van de Plaatselijke Commissie van de kerk te 
Marum, ontmoette ik daar Sabine Fleischer, van restauratieatelier Jos Schrijen, die in 2007 
de beschadigde Marumer kanselbijbel vakkundig heeft hersteld. De bijbel is ‘geopereerd’ 
en moest nu voor controle naar de dokter, zou je kunnen zeggen. Met dit doel organiseert 
de SOGK regelmatig een zogenaamd bijbelspreekuur, dat ook deze keer goed werd 
bezocht, er waren nog veel andere Groninger kanselbijbels met hun begeleiders. Met 
ontzag aanschouwde ik de enorme boeken, die gedurende vele eeuwen een belangrijke 
functie hadden in ‘hun’ kerk en er overviel me een zeker gevoel van trots bij een onbedoelde 
vergelijking. Ik kan u zeggen… tussen al die Groninger bijbels, sloeg die van Marum beslist 
geen slecht figuur. Het was een leerzame bijeenkomst, waarvan ik u graag verslag doe. 

Statenbijbel
De	kanselbijbel	uit	Marum	dateert	uit	het	jaar	
1748.	Ruim	260	 jaar	oud,	een	 respectabele	
leeftijd,	 maar	 toch	 een	 stuk	 jonger	 dan	 de	
eerste	bijbel	die	in	de	Nederlandse	taal	werd	
gedrukt.	Het	was	namelijk	al	in	1477,	dat	in	
Delft	het	Oude	Testament	in	druk	verscheen,	
gebaseerd	 op	 een	 Latijns	 handschrift,	 dus	
niet	 uit	 de	 grondtalen,	 het	 Hebreeuws,	
het	 Grieks	 en	 het	 Aramees.	 Pas	 door	 de	
vertaalarbeid	 van	 de	 bekende	 Maarten	
Luther	kwam	er	een	vertaling	–	 in	het	Duits	
-	tot	stand	rechtstreeks	uit	deze	grondtalen.	
Deze	Lutherbijbel,	uit	1534,	 is	 in	de	16e	en	
17e	eeuw	door	diverse	Nederlandse	drukkers	

uit	 het	 Duits	 vertaald	 in	 het	 Nederlands.	
Maar	 doordat	 allerlei	 mensen	 zich	 er	 mee	
bezig	 hielden	 en	 er	 hun	 eigen	 ‘draai’	 aan	
gaven	ontstond	er	in	die	periode	een	zekere	
regionale	 en	 godsdienstige	 wildgroei.	 Deze	
ontwikkeling	was	 in	het	geheel	niet	naar	de	
zin	 van	 de	 Staten	 Generaal	 der	 Verenigde	
Nederlanden,	die	juist	streefde	naar	eenheid	
en	 uniformering	 van	 de	 Nederlandse	 taal.	
Eenheid	op	staatkundig	gebied,	maar	zeker	
ook	binnen	de	gereformeerde	kerk,	die	veel	
invloed	 had	 op	 de	 bevolking.	 De	 Staten	
Generaal	 wilde	 een	 sterkere	 samenhang	
tussen	 de	 	 Verenigde	 Nederlanden	 en	
had	 	 het	 idee	 dat	 een	 gemeenschappelijke	
bijbel	 voor	 alle	 gewesten	 hieraan	 een	
belangrijke	bijdrage	kon	leveren.	En	zo	werd	
in	 1618-1619	 de	 Synode	 van	 Dordrecht	
bijeengeroepen,	 waar	 het	 officiële	 besluit	
viel,	 dat	 er	 een	 nieuwe	 uitgave	 van	 de	
bijbel	 in	 het	 Nederlands	 moest	 komen,	
rechtstreeks	 vertaald	 uit	 de	 grondtalen.	
Eén	 en	 dezelfde	 bijbel,	 voor	 het	 hele	 land,	
dat	 zou	 de	 eenheid	 en	 saamhorigheid	
zeker	 bevorderen.	 Alle	 goede	 bedoelingen	
ten	 spijt,	 verliep	 de	 totstandkoming	 van	
de	 nieuwe	 bijbel	 niet	 bepaald	 erg	 vlot.	 Het	
duurde	nog	bijna	20	jaar	alvorens	deze	bijbel,	
die	 naar	 haar	 opdrachtgevers	 ‘Statenbijbel’	
werd	genoemd,	verscheen.	Pas	in	1637	was	
het	 zover	 en	 werd	 het	 gebruik	 ervan	 tot	 in	
alle	 uithoeken	 van	 de	 Republiek	 verplicht	
gesteld.

Zoals de meeste Statenbijbels is ook de 
bijbel uit de kerk van Marum gedrukt in het 
folio formaat.  Het imposante boek, met 
een gewicht van 8 kg, afmetingen van 45 x 
30 cm en een dikte van 15 cm ziet er na de 
restauratie weer prachtig uit. 



16 17

Stad en Lande
De	 Groninger	 Staten	 zagen	 ongetwijfeld	
voordelen	 in	 het	 gebruik	 van	 de	 nieuwe	
bijbel	 want	 zij	 waren	 er	 als	 de	 pinken	 bij,	
om	 als	 allereerste	 gewest	 in	 de	 republiek	
de	 Statenbijbel	 in	 gebruik	 te	 nemen.	 Direct	
bij	 het	 verschijnen	 bestelden	 de	 Staten	
van	Stad	en	Lande	voor	alle	kerken	van	de	
provincie	 twee	 exemplaren	 van	 de	 nieuwe	
Dortse	 Bijbelvertaling,	 waarvoor	 diep	 in	 de	
buidel	moest	worden	getast.	Een	Statenbijbel	
kostte	 destijds	 namelijk	 maar	 liefst	 27	
gulden	en	daar	viel	niet	onder	uit	 te	komen	
aangezien	 het	 gebruik	 van	 hogerhand	 was	
voorgeschreven.

Drukkerij Goetzee 
Toen	 het	 eindelijk	 zo	 ver	 was	 dat	 de	
statenbijbel	kon	worden	uitgegeven	besloten	

de	 Staten	 Generaal	 –	 in	 hun	 zucht	 naar	
eenheid	en	controle	-	dat	dit	centraal	geregeld	
moest	 worden.	 Het	 privilege	 op	 de	 uitgave	
werd	verleend	aan	de	Haagse	uitgeverij	van	
de	weduwe	Van	Wouw.	Een	machtige	dame	
met	goede	contacten,	dat	moge	duidelijk	zijn.	
Helaas	 voor	 Van	 Wouw	 en	 voor	 de	 Staten,	
hield	dit	alleenrecht	niet	 lang	stand.	Al	snel	
lapten	Amsterdamse	drukkers	de	 regel	 aan	
hun	laars;	zij	wilden	zich	de	kaas	niet	van	het	
brood	laten	eten.	Ook	drukkers	uit	Haarlem	
en	 Gouda	 trokken	 zich	 weinig	 aan	 van	 het	
verbod	 van	 de	 Staten;	 van	 het	 verleende	
privilege	kwam	dus	niet	veel	terecht.	
De	vraag	naar	statenbijbels	groeide	in	de	17e	
en	18e	eeuw	flink	en	bood	kansen	aan	steeds	
meer	 drukkers.	 Zoals	 de	 firma	 Goetzee	 uit	
Gorkum,	waar	 in	1748	de	huidige	Marumer	
kanselbijbel	werd	gedrukt.	Inmiddels	was	ook	

danig	 de	 klad	 gekomen	
in	 de	 door	 de	 Staten	 zo	
gewenste	 gelijkheid.	 Zo	
waren	 de	 statenbijbels	
die	 Goetzee	 drukte	
enigszins	 afwijkend	
van	 de	 oorspronkelijke	
versie.	 De	 aanduiding	
‘Heere’	 werd	 vervangen	
door	 de	 Hebreeuwse	
naam	 ‘Jehova’.	 Deze	
door	 Goetzee	 gedrukte	
bijbels	 worden	 daarom	
Jehovabijbels	 genoemd	
en	zijn	vrij	uitzonderlijk.	

Pijschade	
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kansel	 te	 liggen	 om	 zo,	
als	 het	 ware,	 het	 woord		
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in	de	 ruimte	zichtbaar	 te	
maken.	Het	ging	hier	dan	
ook	 in	 de	 eerste	 plaats	
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lag	 de	 bijbel	 gewoonlijk	
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bij	 het	 boek	 Jeremia	 en	
het	zal	niemand	verbazen	
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Als	 gevolg	 daarvan	 zijn	 deze	 pagina’s	
opgekruld,	gescheurd	en	op	den	duur	 zelfs	
afgebrokkeld.	Hoewel	veroorzaakt	door	een	
toga,	wordt	dit	type	schade	door	restaurateurs	
toch	pijschade	genoemd.

Het stof der eeuwen
Het	 zal	 u	 niet	 verbazen	
dat	 ook	 de	 buitenkant	
van	 een	 kanselbijbel,	
na	 meer	 dan	 200	 jaar	
behoorlijk	 kan	 zijn	
aangetast	 door	 de	 tand	
des	 tijds.	 Schade	 aan	
de	 leren	 bandbekleding	
en	de	edelmetalen	sluit-,	
sier-	en	beschermstukken	
komen	 heel	 vaak	 voor,	
zo	 is	 de	 ervaring	 van	
de	 restaurateur.	 Ook	
de	 bijbel	 uit	 Marum	 is	
de	 spanning	 van	 het	
jaren	 openliggen	 te	 veel	
geworden,	 waardoor	 de	
leren	bandbekleding	aan	

rug-,	 voor-	 en	 achterzijde	 is	 gaan	 barsten.	
Bovendien	is	het	uitgedroogde	leer	gebroken	
door	de	druk	van	de	scharnieren.	
En,	zoals	begrijpelijk,	was	de	bijbel	vuil.	Het	
‘stof	der	eeuwen’	is	erop	neergedaald.	Kalk,	
zand	en	fijn	gruis,	vettigheid,	roet,	insecten	en	
andere	kleine	beestjes	hebben	‘verwoestend’	
toegeslagen. 

De kanselbijbel uit de kerk van Marum vóór de 
restauratie die in november 2007 plaatsvond.

Gescheurd kopkapje en beschadigd kapitaal 
(koordje in de rug van het boek, ook wel 
rupsje genoemd) De nieuwe kapitalen worden 
gemaakt met garen, touw en perkament.

allemaal	 en	 hij	 had	 dan	 ook	 een	 beetje	
aanspraak.	Enkele	van	de	vele	namen	komen	
bovendrijven:	 Posthumus	 uit	 Lettelbert	 en	
Struiksma	uit	Nuis	reden	regelmatig	mee.	

Een klein ongeval.
In	 Oostwold	 ter	 hoogte	 van	 de	 voormalige	
garage	 Staal,	 hoek	 Munnikesloot/De	 Gave	
had	 Dijkstra	 koffiebonen	 afgeleverd.	 Een	
tegemoetkomende	 personenauto,	 met	 een	
vrouw	 aan	 het	 stuur,	 kwam	 recht	 op	 hem	
af,	 zodat	 hij	 moest	 uitwijken.	 Met	 het	 rek,	
op	 de	 cabine	 voor	 extra	 laadruimte,	 raakte	
hij	 een	 boom.	 De	 schade	 viel	 gelukkig	
mee.	 Verder	 is	 hij	 gespaard	 gebleven	 van	
allerlei	 ongemakken.	 Ze	 zorgden	 altijd	 voor	
voldoende	 profiel	 op	 de	 banden,	 zodat	 ze	
genoeg	grip	op	de	weg	hadden.	In	de	winter	
als	 het	 vriezend	 weer	 was	 had	 hij	 altijd	
een	emmer	zand	en	een	schep	bij	zich.	Dit	
op	 advies	 van	 zijn	 vader,	 om	 zonodig	 een	
slippende	 vrachtwagen	 weer	 op	 gang	 te	
brengen.	 Op	 de	 Lindsterlaan	 heeft	 hij	 door	
hevige	sneeuwval	eens	vast	gezeten.	

“Er	was	een	tijd”,	vertelt	Germ	Dijkstra	jr,	“dat	
er	vanaf	Niebert	tot	en	met	Marum	13	bakkers	
waren,	 die	 ze	 van	 meel	 moesten	 voorzien.	
Alle	maandagen	ging	hij	naar	Groningen	om	
160	á	170	zakken	meel	te	halen.	Die	werden	
allemaal	 op	 de	 nek	 op	 de	 meelzolders	
gebracht.	Het	ging	dan	om	zakjes	van	50	kilo.	
Karst	 van	 Dellen	 kreeg	 rond	 de	 30	 zakken,	
die	werden	 in	de	voormalige	koestal	gezet,	
dus	dat	scheelde	klim-	en	klauterwerk.	
Bij	bakker	Folmer	en	bakker	Hofstee	bracht	
hij	het	meel	wel	op	zolder.	Later	werd	meel	
vaak	 gebracht	 met	 een	 grote	 vrachtwagen	
van	Moorlag	uit	Uithuizermeeden”
Dat	de	bestellingen	heel	divers	waren	blijkt	
uit	het	volgende:	er	werden	dozen	vol	losse	
overhemdboorden	 voor	 een	 vakkundige	
behandeling	 naar	 Glansbeek	 aan	 de	
Vissersstraat	gebracht.	Later	werden	ze	ook	
weer	keurig	op	het	bodeterrein	afgeleverd	bij	
de	betreffende	boderijder.
Het	aantal	bedrijven	in	en	rond	Marum	liep	hard	
terug,	met	als	gevolg	dat	het	 transporteren	
van	goederen	naar	het	vervoerscentrum	aan	
de	Bornholmstraat	sterk	afnam.
Ook	voor	Dijkstra	bood	het	boderijden	geen	
bestaan	 meer	 en	 zeker	 niet	 meer	 voor	 de	

volgende	 generatie.	 Germ	 en	 Gé	 hebben	
twee	zoons,	Peter	(	Petrus)	en	Louis	(Lieuwe).	
Louis,	de	jongste,	is	nog	in	de	transportwereld,	
hij	 is	bij	Sluiter	in	Amsterdam	aan	het	werk.	
Hij	startte	zijn	werk	bij	Van	Gent	en	Loos.	Als	
alles	 op	 dezelfde	 voet	 was	 doorgegaan	 in	
de	 transport	wereld	was	Louis	de	opvolger	
geworden.	 Peter	 koos	 voor	 een	 technisch	
beroep.	
In	 1982,	 op	 62-jarige,	 leeftijd	 stopte	 Germ	
Dijkstra	jr	met	de	bodedienst	op	Groningen.	
Hij	 had	 vijf	 gegadigden	 die	 het	 bedrijf	
wel	 wilden	 kopen.	 Uiteindelijk	 hebben	 ze	
het	 bedrijf	 voor	 een	 goede	 prijs	 verkocht	
aan	 Bulstra	 Transport	 en	 Verhuizingen	 in	
Drachten.	 Deze	 nam	 ook	 de	 vrachtwagen	
over	van	Dijkstra.	Op	mijn	vraag	aan	Dijkstra	
of	 het	boderijden	nog	 iets	 voorstelt	 :	 “Nee,	
zoals	het	ging,	gaat	het	niet	meer.	Ze	komen	
nu	van	heinde	en	verre	om	hun	bestellingen	
af	te	leveren,	er	zit	minder	structuur	in.	Toen	
was	 het	 allemaal	 centraal	 georganiseerd.	
Op	 het	 bodeterrein	 stonden	 toen	 zelfs	
vrachtwagens	 uit	 Rotterdam,	 Enkhuizen	 en	
Bodegraven	om	maar	een	paar	te	noemen”.	
Tot	op	de	dag	van	vandaag	rijdt	Germ	Dijkstra	
nog	graag	auto.	Zijn	vrouw	en	hij	genieten,	
nog	 zelfstandig	 wonend,	 met	 volle	 teugen	
van	hun	oude	dag.	Hij	onderhoudt	met	hulp	
van	de	zonen	de	tuin	nog	en	houdt	alles	bij	
wat	er	moet	gebeuren.	Ik	trof	een	zeer	krasse	
man	en	vrouw	aan	tijdens	de	contacten	voor	
dit	artikel.

Wie	meer	wil	weten	over	boderijders	in	
Groningen	 in	het	algemeen	kan	 ik	het	
boek	aanbevelen:	“Met	de	boderijders	
naar	Groningen”,	de	geschiedenis	van	
de	bodediensten,	van	David	Hartsema	
en	 Wim	 Mollema.	 (uitgave	 oktober	
1983)

dat	een	kansel	bijbel	die	een	paar	honderd	 jaar	
op	dezelfde	plaats	open	 ligt,	 nogal	wat	 schade	
kan	oplopen.
De	bijbel	van	Marum	is	het	meest	versleten	bij	het	
begin	van	het	boek	Jesaja,	maar	niet	alleen	daar.	
Het	 verslag	 van	 Restauratieatelier	 Jos	 Schrijen	

meldt,	 dat	 maar	 liefst	 130	 bladzijden	 in	 het	
midden	van	het	boek	veel	slijtage	hebben	aan	de	
hoeken,	 rechts-	 en	 linksonder.	 Deze	 specifieke	
slijtage	 wordt	 ‘pijschade’	 genoemd.	 Eigenlijk	 is	
dit	een	 foute	benaming	en	zou	het	beter	zijn	 te	
spreken	van	‘togaschade’;	de	schade	is	namelijk	
veroorzaakt	door	de	wijde	mouwen	van	de	toga	
van	de	dominee.	Menig	dominee	onderstreepte	
zijn	 woorden	 met	 armgebaren	 en	 zo	 veegde	
hij	 keer	 op	 keer	 breed	 gesticulerend	 met	 zijn	
mouwen	over	de	bijbel	voor	hem.	Nu	eens	nam	
hij	de	linker	bladzijde	mee,	dan	weer	de	rechter.		

Pijschade
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op	 de	 route	 gevraagd	 of	 er	 ook	 vracht	 of	
bestellingen	 waren	 voor	 Groningen.	 Later	
hadden	ze	kartonnen	bordjes	langs	de	route	
verspreid.	Diegene	die	iets	wilde	bestellen	of	
bezorgen	zette	het	bordje	met	de	tekst	‘Bode	
Dijkstra	 en	 Renkema’	 (	 later	 alleen	 ‘Bode	
Dijkstra’)	achter	het	raam	aan	de	straatzijde.	
De	oude	Petrus,	allang	geen	schipper	meer,	
werd	nog	altijd	aangesproken	met	‘Schipper	
Dijkstra’.	 Iedereen	 wist	 dan	 waar	 je	 het	
over	 had.	 De	 oude	 baas	 hield	 van	 muziek	
en	 had	 ook	 de	 beschikking	 over	 een	 oude	
grammofoon.	 Hij	 zong	 graag	 uit	 volle	 borst	
mee.	Veel	 geld	hoefden	de	boderijders	niet	
op	zak	te	hebben,	want	het	ging	veelal	met	
nota’s	 die	 later	 betaald	 moesten	 worden	
aan	 de	 leverancier.	 Wel	 nam	 Dijkstra	 de	
huur	mee	van	drie	boeren,	die	een	boerderij	
huurden.	Het	geld	moest	worden	afgedragen	
aan	het	notariskantoor	Van	Bommel	en	Van	
Vloten	 aan	 de	 Munnikeholm.	 Het	 scheelde	
de	 boeren	 een	 reis	 naar	 Groningen,	 maar	
ook	 daar	 hadden	 de	 Dijkstra’s	 een	 stukje	
inkomsten	van.	
Ook	kregen	ze	werk	van	‘Van	Gent	en	Loos’	er	
bij,	dat	heeft	Germ	Dijkstra	geen	windeieren	
gelegd.
Op	 de	 weg	 naar	 Groningen	 reed	 Dijkstra	
met	de	vrachtwagen	vaak	fietsende	mensen	
achterop	die	bij	Smit	en	Hollander	in	Hoogkerk	
werkten.	Vooral	als	het	wat	winderig	of	heel	
slecht	weer	was,	nam	hij	 ze	met	fiets	en	al	
mee	 in	 de	 vrachtwagen.	 Germ	 kende	 ze	

reden	 de	 boderijders	 Bergsma	 en	 Prins uit	
Boerakker.

Het echtpaar Germ en Geeske Dijkstra
De	 vrouw	 van	 Germ,	 Geeske	 	 (Gé)	 Dijkstra-
Hummel,	 geboren	 in	 1925,	 was	 ook	 heel	
nauw	 betrokken	 bij	 het	 expeditiewerk.	 Zij	
hielp	 mee	 bij	 verhuizingen,	 zij	 verzorgde	 op	
zeer	 zorgvuldig	 wijze	 het	 inpakken	 voordat	
alles	 overgebracht	 werd.	 Bij	 een	 verhuizing	
moesten	 ze	 telkens	 met	 drie	 personen	 zijn:	
twee	voor	het	aanslepen	en	de	boderijder	zelf	
die	het	op	de	juiste	plaats	in	de	vrachtwagen	
zette.	 Vele	 verhuizingen	 hadden	 ze,	 toen	 de	
Molukkers,	in	de	volksmond	Ambonezen,	ver-
huisden	vanuit	de	barakken	in	Nuis	naar	een	
nieuwbouwwijk	in	Marum.	Bij	het	inpakken	en	
het	 versjouwen	 was	 een	 opzichter	 aanwezig	
om	 er	 op	 toe	 te	 zien	 dat	 alles	 goed	 verliep.	
Ook	 zag	 de	 rijksopzichter	 er	 op	 toe	 hoeveel	
mensen	 van	 het	 “verhuisbedrijf”	 ingezet	
waren,	was	er	en	persoon	minder	dan	werd	er	
minder	uitbetaald.	Tot	op	de	dag	van	vandaag	
herkennen	vele	Molukse	mensen	de	Dijkstra’s	
nog.	De	vrouw	van	Germ	nam	thuis	ook	wel	
bestellingen	 aan	 en	 hielp	 wel	 om	 met	 een	
gewone	 auto	 bestellingen	 rond	 te	 brengen.	
Schipper	 Petrus	 Dijkstra	 ging	 dan	 ook	 vaak	
mee.	 Ook	 verhuisden	 ze	 dokter	 Kinds	 van	
de	Kruisweg	naar	Assen.	Tegenwoordig	doet	
Smilda	uit	Tolbert	de	meeste	verhuizingen	hier	
in	de	buurt.
Lange	 tijd	 werd	 er	 op	 bepaalde	 adressen	

Restauratie 
In	 de	 eerste	 fase	 van	 de	 restauratie	 is	
de	 Marumer	 bijbel	 gereinigd	 van	 stof	 en	
aangekoekt	 vuil.	 Borstels,	 de	 stofzuiger	
en	 de	 roetspons	 moesten	 aan	 deze	 grote	

schoonmaakbeurt	 te	 pas	 komen.	 Het	
gebruik	 van	 vocht	 is	 zo	 veel	 mogelijk	
vermeden.
Daarna	is	gekeken	naar	eventuele	vroegere	
ingrepen.	 Deze	 worden	 alleen	 dan	
verwijderd	 als	 ze	 in	 de	 toekomst	 schade	
zouden	kunnen	doen.	Zo	zijn	bijvoorbeeld	in	
de	Marumer	bijbel	bij	een	eerdere	reparatie	
zure	schutbladen	aangebracht.	Deze	heeft	
de	 restaurateur	 verwijderd	 omdat	 ze	 het	
boek	 zouden	 kunnen	 aantasten.	 Een	
andere	 keuze	 maakte	 zij	 voor	 het	 herstel	
van	 de	 aanhechtingen	 van	 de	 voor-	 en	
achterzijde.	Deze	waren	in	slechte	staat	en	
bleken	al	eens	eerder	te	zijn	gerepareerd.	In	
dit	geval	werd	er	de	voorkeur	aan	gegeven	
om	deze	eerdere	reparatie	te	herstellen	en	
te	verstevigen.	

Verder	ontbraken	er	aan	de	Marumer	bijbel	
delen	 van	 het	 sluitwerk,	 de	 zogenaamde	
klampen.	 Omdat	 een	 goede	 sluiting	
onontbeerlijk	 is	 voor	 het	 behoud	 van	 het	
boek,	 moest	 voor	 dit	 mankement	 een	

oplossing	 worden	 gezocht.	 Gelukkig	 waren	
er	 wel	 enkele	 losse	 onderdelen	 bewaard	
gebleven.	 De	 restaurateur	 besloot	 om	 de	
ontbrekende	 klampen	 naar	 het	 voorbeeld	
van	 deze	 oude	 fragmenten	 nieuw	 te	 laten	

vervaardigen.	
De	 geschiedenis	 van	 een	 bijbel	
is	het	voornaamste	uitgangspunt	
bij	 de	 restauratie.	 Dit	 betekent	
dat	 de	 boeken	 niet	 ‘als	 nieuw’	
het	 atelier	 verlaten.	 Zo	 zijn	
bijvoorbeeld,	 de	 afgesleten	
bladzijden	in	het	midden	niet	met	
nieuw	 papier	 aangevuld.	 Deze	
‘pijschade’	 is	 immers	 typerend	
voor	kanselbijbels.	Wel	heeft	de	
restaurateur	 de	 afgebrokkelde	
randen	 gestabiliseerd,	 met	
Japans	 papier	 en	 tarwestijfsel.	
Een	 aanvulling	 zou	 trouwens	
geen	 enkele	 constructieve	
meerwaarde	betekenen.	Het	boek	
is	 er	 niet	 beter	 raadpleegbaar	
door	 en	 zou	 aan	 de	 onderkant	
aanzienlijk	 dikker	 worden,	 wat	
schadelijk	is	voor	de	constructie.	

De restaurateur dunt het oude leer met een schuurtol.

Na de restauratieGerm en Geeske Dijkstra bij hun laatste vrachtauto tijdens de overdracht van de zaak in 1982. 
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auto	 vrachtdiensten	 “De	 Wilp-Groningen	 ”,	
De	Wilp-	Leeuwarden,	en	De	Wilp-Dortmund	
Dld.	Verder	hadden	ze	een	beurtvaartdienst	
De	 Wilp-Harlingen	 per	 motorboot	 genaamd		
de	 “Drie	 gebroeders”	 en	 ook	 hadden	 de	
broers	een	autotransportbedrijf.	Zij	reden	o.a.	
met	 een	 Volvo-bodewagen	 en	 hadden	 op	
het	bodeterrein	vak	H	450.	Ook	Jan Nicolai	
uit	De	Wilp	reed,	net	als	de	gebroeders,	op	
Groningen.
Een	andere	boderijder	 in	De	Wilp	was	Tabe 
Visser,	 hij	 reed	 op	 Leeuwarden.	 En	 ook	
boderijders	vader en zoon Otter	uit	Boerakker	

(later	 Tolbert)	 stonden	 op	
het	 bodeterrein,	 in	 vak	 E	
281.	 Vader	 Otter	 kocht	
in	 1941	 een	 bodedienst	
van	 Prins	 uit	 Boerakker	
en	in	1956	kocht	Otter	de	
bodedienst	 van	 Hendrik	
Noordhuis	 uit	 Tolbert	
erbij.	 Die	 emigreerde	
in	 1959	 naar	 Australië.	
Otter	 stopte	 met	 het	
bodevervoer	 in	 1972,	
omdat	 er	 toen	 al	 meer	
‘eigen	 vervoer’	 was	 dan	
bodevervoer.	Hij	verkocht	
het	bedrijf	aan	Homan	uit	
Leek.	 Germ	 Dijkstra	 had	
ook	wel	belang	gehad	bij	
die	rit.	 In	Nuis	zat	nog	de	
boderijder	 Freek Reitsma	
en	 vanuit	 Noordwijk	

echter	 trekken.	 Op	 de	 Slingerij	 was	 nl.	 het	
café	 van	 Reint	 Veldman,	 een	 geliefde	 plek,	
die	 ze	 verkozen	 boven	 de	 kantine	 op	 het	
bodeterrein.	
In	1972	kwam	ook	een	einde	aan	het	gebruik	
van	 dit	 terrein	 door	 de	 aanleg	 van	 een	
vervoerscentrum	 aan	 de	 Bornholmstraat	 in	
Groningen	.	

Andere boderijders
Andere	boderijders	in	onze	gemeente	waren	
de	drie gebroeders Haarsma	in	De	Wilp.	Het	
waren	 vanaf	 1927	 drie	 bedrijfstakken	 n.l.	

De familie Dijkstra voor hun huis circa 1951. v.l.n.r. Catharina 
Groenland, de vrouw van Petrus Dijkstra, Gé Dijkstra, Petrus, Germ 
Dijkstra en zoon Peter.

Job Renkema bij de 31er Chevrolet met oplegger.

Bron:		 Tijdschrift	 ‘Groninger	 Kerken’,	
uitgegeven	door	de	Stichting	Oude	Groninger	
Kerken,		een	 artikel	 door	 Dr.	 A.M.Th.	
Leerintveld,	 Geschiedenis	 van	 Groningen	
deel	 II,	 Restauratieverslag	 november	 2007.	
Restauratieatelier	Jos	Schrijen,	Broekens	en		
Fleisscher.

Bovendien	kost	het	aanvullen	van	bladzijden	
veel	 tijd,	 waardoor	 de	 restauratie	 nog	
kostbaarder	zou	worden.	De	scheuren	in	het	
papier	zijn	uiteraard	wel	gerepareerd.
Het	gebarsten	leer	is	geweekt	om	het	soepeler	
te	maken	en	vervolgens	weer	vastgeplakt	met	
tarwestijfsel.	 Bij	 de	 rug	 lukte	 dit	 niet	 omdat	
het	 leer	 te	 hard	 was	 geworden.	 Daarom	
is	 op	 die	 plek	 een	 steunrug	 van	 kalfsleer	
aangebracht,	 waarvoor	 een	 moderne	 lijm	
met	grote	kleefkracht	werd	gebruikt.	Ook	de	
ruwe	plekken	in	het	leer	zijn	behandeld.

Archief Heemkundekring
De	 restauratie	 van	 een	 kanselbijbel	 is	
tijdrovend	 en	 dus	 kostbaar,	 maar	 wanneer	
we	 het	 beschouwen	 als	 achterstalling	
onderhoud,	 uitgesmeerd	 over	 de	 lange	
periode	 van	 verwaarlozing,	 dan	 vallen	 de	
kosten	 per	 jaar	 erg	 mee.	 Bovendien	 zijn	
de	 bijbels	 het	 meer	 dan	 waard,	 zeker	 zo’n	
zeldzame	en	bijzondere	als	de	Goetzeebijbel	
uit	Marum,	die	eigendom	is	van	de	Stichting	
Oude	 Groninger	 Kerken	 en	 beheerd	 wordt	
door	de	Plaatselijke	Commissie	Marum.	

Voor	de	Stichting	Oude	Groninger	Kerken	is	
de	reden	voor	het	herstel	van	de	bijbels	niet	
alleen	gelegen	in	de	waarde	van	de	objecten,	
maar	 ook	 in	 eerbied	 voor	 de	 oude	 functie	
van	 de	 Groninger	 kerken.	 Het	 liefst	 zou	 de	
stichting	 de	 oude	 bijbels	 terugleggen	 waar	
ze	horen,	op	de	kansel,	maar	jammer	genoeg	
is	dit	om	veiligheidsredenen	niet	mogelijk.	Bij	
inbraak	in	kerken	worden	de	prachtige	platen,	
die	veel	opbrengen,	uit	de	bijbels	gescheurd.	
De	 kanselbijbel	 uit	 de	 kerk	 van	 Marum	
is	 daarom	 in	 bewaring	 gegeven	 bij	 de	
Heemkundekring	 Vredewold-West,	 die	
voor	 dit	 bijzondere	 object	 een	 veilige	 en	
verantwoorde	 bergplaats	 kon	 aanbieden	
in	 haar	 archief,	 dat	 zich	 bevindt	 in	 de	
kelder	 van	 het	 Marumer	 gemeentehuis.	 Bij	
speciale	 gelegenheden	 wordt,	 in	 overleg	
met	 de	 Plaatselijke	 Commissie	 Marum	 of	
de	 Heemkundekring,	 de	 kanselbijbel	 te	
voorschijn	gehaald.

Een van de voorstellingen uit de Kanselbijbel 
van Marum.
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politieschool	 in	 Schalkhaar.	 Daar	 is	 hij	
kort	 geweest,	 omdat	 hij	 allerlei	 diensten	
weigerde;	hij	bleek	misleid	te	zijn	door	valse	
voorlichting	 en	 werd	 opgepakt	 omdat	 hij	
niet	mee	wilde	werken.	Germ	kwam	2	keer	
in	Amersfoort	 terecht	 en	 later	 in	Duitsland.	
Zijn	ouders	wilden	dat	hij	door	zou	leren	na	
de	oorlog,	want	ze	zagen	voor	de	toekomst	
te	weinig	brood	in	de	zaak.	
In	 de	 oorlog	 werd	 de	 vrachtwagen	 tegen	
een	geringe	vergoeding	gevorderd	door	de	
Duitse	bezetter.	
Germ	Dijkstra	leverde	de	
gevorderde	vrachtwagen	
af	 bij	 Ennam	 Bakker,				
o.a.	Opel	dealer,	aan	de	
Hereweg	in	Groningen.	
Nu	 waren	 de	 Dijkstra’s	
tijdelijk	 op	 ander	
vervoer	 aangewezen	
en	 de	 bodedienst	
werd	 daarna	 met	 een	
andere	 vrachtwagen	
uitgevoerd.	
In	 Groningen,	 zo	 bleek,	
werden	de	vrachtwagens	
in	 de	 Duitse	 legerkleur,	
donkergroen,	 geverfd.	
Op	 een	 gegeven	
moment	 herkenden	
vader	 en	 zoon	 Dijkstra	
hun	 gevorderde	 vracht-
wagen.	 Die	 stond	

zomaar	ergens	onbeheerd.	Als	ze	
hadden	gewild,	hadden	ze	zo	 in	
de	vrachtwagen	kunnen	stappen	
en	 wegrijden,	 want	 de	 sleutel	
zat	 nog	 in	 het	 contact.	 Germ	 jr.	
deed	het	voorstel	aan	zijn	vader	
om	 er	 mee	 weg	 te	 rijden,	 maar	
de	oude	baas	waarschuwde	zijn	
zoon:	”Als	je	dat	doet	en	je	wordt	
betrapt,	wordt	je	neergeschoten.”	
Gelukkig	kwam	zoonlief	terug	op	
zijn	plannen.

Van de Westerhaven naar het 
nieuwe bodeterrein 
In	 de	 tijd	 dat	 Petrus	 nog	 beurt-
schipper	was	had	hij	zijn	ligplaats	
in	 de	 Westerhaven.	 Ook	 nadat	

het	 beurtschip	 ingeruild	 was	
tegen	 een	 vrachtwagen	 bleef	 de	
bevrachting	 op	 de	 Westerhaven.	

Op	een	transportfiets	werd	een	ronde	door	
de	 stad	 gemaakt	 om	 bestellingen	 op	 te	
halen.
Het	is	bekend	dat	niet	alleen	de	Westerhaven	
een	 plek	 was	 voor	 de	 boderijders,	 ook	 de	
Grote	 Markt,	 de	 Vismarkt,	 de	 Ossenmarkt,	
Zuiderdiep	en	ga	zo	maar	door.	Daar	kwam	
in	 1940	 een	 einde	 aan,	 want	 er	 was	 een	
prachtig	 bodeterrein	 aangelegd	 aan	 de	
Bloemsingel/Anthonius	Deusinglaan.	Om	een	
kop	koffie	te	drinken	bleef	de	Westerhaven	

Peters Dijkstra en zijn zoon Germ bij de 29er Chevrolet. In 
de wagen nichtje Baukje Dam uit Heteren. Petrus heeft zijn 
fietsplaatje (voor stadse fietsritten) op zijn borst gespeld.

Germ Dijkstra op de treeplank van hun vrachtwagen. Dit is de derde 
vrachtwagen een Engelse Ford met het stuur aan de rechterzijde.

Het	 boek	 is	 een	 autobiografie	 en	 is	 een	
gedetailleerde	 weergave	 van	 het	 leven	
van	 een	 jonge	 vrouw	 in	 de	 typische	
plattelandsomgeving	 van	 de	 noordelijke	
Friese	wouden.	Het	boek	bestrijkt	
de	 periode	 van	 de	 vooroorlogse	
crisisjaren	 tot	 en	 met	 de	
optimistische	jaren	vijftig	erna.

In	 het	 voorwoord	 schrijft	 Wiepke	
Pruim-Tienstra	dat	het	flarden	zijn	
uit	 haar	 geheugen,	 die	 eigenlijk	
niet	in	hoofdstukjes	zijn	te	vatten.	
Deze	‘flarden’	zijn	echter	prachtige	
sfeerbeelden	 van	 het	 leven	 en	
werken	in	die	jaren.	
Zij	 beschrijft	 haar	 jaren	 op	 de	
boerderij	 van	 haar	 ouders,	 ‘Het	
Wonder’,	 in	 Siegerswoude,	 waar	
ze	 samen	 met	 haar	 broer	 Jelke	
en	 jonger	broertje	Reint	opgroeit.	

Deze	boerderij	stond	op	de	Fries-Groningse	
grens,	waar	in	die	tijd	nog	veel	heide	aanwezig	
was.	
De	 schrijfster	 beziet	 deze	 boerderij	 als	 een	
eilandje	in	een	wildernis,	‘de	prairie’	zoals	zij	
zelf	zegt.
Hoewel	 Wiepke	 goed	 kon	 leren	 was	
‘doorleren’	 er	 voor	 haar	 niet	 bij.	 Broer	
Jelke	ging	naar	de	ambachtschool	en	werd	
timmerman.	 Zij	 moest	 thuis	 helpen,	 hoewel	
ze	 wel	 door	 haar	 ouders	 in	 de	 gelegenheid	
werd	 gesteld	 zich	 verder	 te	 ontwikkelen	 op	
bv.	 Allardsoog.	 Thuis	 werd	 er	 sowieso	 veel	
gelezen:	in	Marum	konden	er	boeken	worden	
geleend	 bij	 drogisterij	 Ausma.	 En…meester	
de	 Jong	 had	 voor	 haar	 een	 tekencursus	
betaald.	
Daarnaast	 was	 er	 af	 en	 toe	 tijd	 voor	
ontspanning;	 schaatsen	 op	 het	 Ronde	
Meer	 was	 dan	 onder	 meer	 een	 favoriete	
bezigheid.	
Na	de	crisisjaren	en	de	oorlog	konden	jonge	
mensen	eindelijk	de	vleugels	uitslaan.	Wiepke	
maakte	 plannen	 om	 bij	 het	 Rode	 Kruis	 te	
gaan	werken.

Publicaties over Marum en omgeving 
Samengesteld door de redactie

In Publicaties over Marum en omgeving besteden we aandacht aan het boek	 Mijn ouderlijk 
huis op de prairie, geschreven door W. Pruim-Tienstra, geb. 14 juli 1928. 
Het boek beschrijft herinneringen aan het leven en werken op het ‘Voorwerk’ onder 
Siegerswoude. Zelf heeft Wiepke Pruim – Tienstra de uitgave van haar boek niet meer 
mogen meemaken. Zij overleed op Goede Vrijdag 2004.

Het boek van Wiepke Pruim-Tienstra.

Een geliefde bezigheid: lezen!
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vader	en	zoon	Dijkstra	rijden	weer	ieder	voor	
zich.	Ze	hebben	naast	elkaar	een	plekje	op	het	
bodeterrein,	Renkema	op	nr.	402	en	Dijkstra	
op	nr.	403.	Later	besteedt	Job	Renkema	zich	
uit	 bij	 het	 transportbedrijf	 Steenbergen	 in	
Lettelbert	 en	 weer	 later	 gaat	 hij	 naar	 Peize	
om	 de	 bevoorrading	 vanuit	 de	 groothandel	
“Onder	ons”	naar	de	levensmiddelenwinkels	
te	verzorgen.
Voor	 en	 na	 de	 samenvoeging	 hadden	

de	 boderijders	 het	 dorp	
opgedeeld	in	twee	stukken.	
De	 grens	 lag	 op	 de	 plek	
waar	 smid	 Staal	 woonde,	
nu	 een	 makelaarskantoor.	
Op	 de	 Noorderweg	 liepen	
ze	 elkaar	 wel	 eens	 voor	
de	 voeten.	 Waren	 er	
problemen	 dan	 kwam	 de	
verkeersinspectie	 er	 aan	 te	
pas	 om	 te	 bemiddelen	 bij	
de	 conflicten.	 De	 verkeers-
inspectie	 zat	 aan	 de	 Here-
straat	 in	 Groningen.	 Bij	 de	
verkeersinspectie	werden	de	
vergunningen	 uitgegeven,	
voor	wie	waar	mocht	komen.	
Natuurlijk	 werd	 er	 over	 en	
weer	 wel	 aan	 broodroof	
gedaan,	 zo-lang	 het	 maar	
niet	bekend		werd.

Germ Dijkstra jr en de Tweede Wereld 
Oorlog.
In	de	oorlog	kon	Germ	jr	zich	niet	neerleggen	
bij	 de	 onderdrukking	 door	 de	 Duitsers	 en	
ook	had	hij	problemen	met	de	landverraders,	
de	 NSB’ers.	 Hij	 meldde	 zich	 aan	 bij	 de	

Bode Pieter van Dijken.
In	Marum	was	nog	een	boderijder,	Pieter	van	
Dijken.	Hij	woonde	 in	de	 linker	helft	van	het	
dubbele	huis,	gelegen	tegenover	het	huidige	
marktterrein,	waar	de	vrijdagmarkt	gehouden	
wordt.	 Job	 Renkema,	 die	 in	 Noordwijk	
woonde,	 was	 knecht	 bij	 Van	 Dijken.	 	 Pieter	
startte	zijn	onderneming	in	1909,	waarschijnlijk	
ook	eerst	als	beurtschipper.	In	1919	krijgt	hij	
na	de	aanschaf	van	een	nieuwe	vrachtwagen	
een	 Groninger	 autonummer	 en	 wel	 nr.	 A	
42253.	 Op	 1	 juli	 1945	 doet	 Van	 Dijken	 de	
zaak	 over	 aan	 zijn	 knecht	 Jakob	 Renkema,	
in	de	volksmond	Job.	Na	ruim	een	jaar	komt	
Renkema	naast	Pieter	van	Dijken	te	wonen.	

D & R expres.
Dijkstra	 en	 Renkema	 worden	 compagnons	
en	 gaan	 vanaf	 13	 mei	 1946	 samen	 verder	
onder	 de	 naam	 ‘Dijkstra	 en	 Renkema’.	 De	
vrachtwagen	droeg	de	naam	‘D	&	R	expres’.	
De	samenwerking	werd	op	1	januari	1950	al	
weer	ontbonden,	maar	gelijk	weer	voortgezet,	
want	Petrus’	zoon	Germ	Dijkstra	kwam	er	bij	

als	mede	eigenaar.	In	1954	pakt	Job	Renkema	
het	groter	aan	en	laat	een	nieuw	huis	met	een	
grote	 loods	bouwen	aan	de	Kerklaan	/	hoek	
Sportlaan.	
Tot	 2	 januari	 1959	 zijn	Dijkstra	 en	Renkema	
compagnons,	 maar	 dan	 wordt	 de	
samenwerking	 verbroken.	 Job	 Renkema	 en	

Job Renkema  en zijn knecht Wolter Bonnema naast de truc met 
oplegger  van D & R. expres met het kentekennummer nummer A 
18581 afgegeven op 18 februari 1931.

Germ Dijkstra en Job Renkema poserend 
tijdens een van hun transportritten.

Als	haar	vriend	Jitse	Pruim,	uitgezonden	naar	
Nederlands	 Indië,	 vervolgens	 thuiskomst,	
zijn	er	al	snel	trouwplannen.	
Bij	 gebrek	 aan	 woonruimte	 elders,	 wordt	
‘Het	Wonder’	verdeeld	tussen	de	ouders	en	
het	jonge	stel.	Zo	wordt	er	ruimte	geschapen	
voor	 een	 nieuwe	 generatie.	 Er	 wordt	 zelfs	
nog	 gedacht	 aan	 emigreren	 naar	 Amerika,	
maar	 daar	 wordt	 door	 ziekte	 van	 moeder	
Tienstra	vanaf	gezien.	
Hoewel	militairen	vanuit	Nederlands-Idië	wel	
mochten	imigreren	naar	Nieuw-Zeeland,	was	
het	hen	niet	toegestaan	eerst	terug	te	keren	
naar	 Nederland.	 Jelke	 had	 dit	 wel	 gewild	
maar	zag	er	door	deze	voorwaarde	vanaf	en	
kwam	weer	thuis.	

Zo	vormt	het	boek	een	verhaal	dat,	hoewel	
het	 persoonlijk	 is,	 een	 verhaal	 is	 van	 velen	
die	in	dezelfde	jaren	opgroeiden.	Of	het	nu	op	
de	Fries-Groningse	grens	is	of	elders	op	het	
platteland,	menigeen	zal	zich	er	in	herkennen.	
Ook	voor	de	jongere	generaties	verschaft	het	
boek	een	historisch	verantwoord	beeld	van	
het	leven	van	hun	(over-)grootouders.	
Belangstellenden	 voor	 het	 boek	 kunnen	
contact	opnemen	met	de	redactie	van
	’t	Olde	Guet.

Daarnaast	 was	 er	 af	 en	 toe	 tijd	 voor	
ontspanning;	 schaatsen	 op	 het	 Ronde	
Meer	 was	 dan	 onder	 meer	 een	 favoriete	
bezigheid.	
Na	 de	 crisisjaren	 en	 de	 oorlog	 konden	
jonge	mensen	eindelijk	de	vleugels	uitslaan.	
Wiepke	 maakte	 plannen	 om	 bij	 het	 Rode	
Kruis	te	gaan	werken.

De huidige woning ‘Het Wonder”

De kinderen Tienstra
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boderijders	 even	 op	 adem	 konden	 komen.	
Er	 kon	 een	 hapje	 gegeten	 worden	 en	 je	
kon	het	zo	gek	niet	bedenken	of	hij	had	het	
wel.	Ook	lagen	er	boten	van	beurtschippers	
aan	de	Eendrachtskade	o.a.	van	Jan	Kleine	
uit	 Tolbert.	 Nabij	 de	 plek	 van	 de	 Dijkstra’s	
uit	 Marum	 lagen	 de	 boten	 van	 Busman	 uit	
Drachten	en	van	Poort	en	De	Boer	uit	Doezum.	
Toen	er	niet	genoeg	werk	meer	was	voor	de	
beurtschipper,	 verkocht	 Petrus	 Dijkstra	 het	
schip	aan	Ype	Ybema	uit	de	Wilp.	Deze	voer	
een	tijdlang	met	turf	en	bracht	‘wierdegrond’	
uit	Ezinge	naar	de	arme	zandgronden.	
Na	 de	 verkoop	 van	 het	 beurtschip	 werd	
vanaf	 1929	 het	 boderijden	 uitgevoerd	 met	
een	blauwe	T-Ford.	De	auto	had	een	simpele	
bediening:	 drie	 kleine	 pedaaltjes,	 een	
handrem,	 	een	ontsteking	en	gas	onder	het	
stuur.	Voor	het	starten	moest	hij	met	de	hand	
aangeslingerd	worden,	wat	zwaar	werk	was.	
Bij	vochtig	weer	werkte	het	niet,	de	bougies	
werden	 er	 uitgehaald	 en	 die	 moesten	 dan	
eerst	 drogen	 bij	 de	 kachel	 in	 huis.	 De	
maximum	 snelheid	 was	 voor	 de	 oude	 baas	
circa	35	á	40	km.	per	uur.	Het	Fordje	had	een	
kleine	laadbak	waar	2	á	3	ton	op	geladen	kon	
worden.	 Als	 er	 hout	 op	 vervoerd	 werd	 was	
het	uitsluitend	kort	hout.	
Het	ging	een	keer	mis	met	het	T-Fordje	en	de	
bevrachting.	Op	de	Carolieweg,	nu
Halbe	 Wiersemaweg,	
verplaatste	 de	 lading	
zich	 door	 de	 slechte	
weg	 en	 de	 T-Ford	
kwam	 in	 de	 sloot	
terecht.	 Jan	 Kleine	
(veevervoer)	 kwam	
toevallig	 langs	 en	 die	
heeft	 Petrus	 weer	
met	 zijn	 vrachtwagen	
op	 de	 weg	 geholpen.	
Het	 T-Fordje	 had,	
evenals	alle	Groninger	
motoren,	 auto’s	 en	
vrachtwagens,	
een	 kentekennummer	
beginnende	met	een	
A.	 (In	 Drenthe	 begon-
nen	ze	met	een	D	en	in	
Friesland	met	een	B.)

Het	 gezin	 Petrus Dijkstra	 verkaste	 in	
1931	 naar	 de	 Kruisweg	 nr.76.	 Doordat	 de	
vrachtwagens	groter	werden	paste	de	woon-	
en	 bedrijfsruimte	 niet	 meer	 op	 de	 oude	
locatie.	 Dijkstra	 had	 een	 31er	 A-Ford	 met	
trailer	 aangeschaft,	 waarop	 6	 ton	 vervoerd	
kon	 worden.	 De	 wagen	 droeg	 het	 nummer	
A	 -18581	en	was	afgegeven	op	18	 februari	
1931.	Waar	Petrus	 in	1931	kwam	te	wonen	
zitten	kleinzoon	Germ	Dijkstra	en	zijn	vrouw	
nu	 nog.	 In	 1947	 was	 Germ	 jr	 van	 plan	 om	
het	 ouderlijk	 huis	 te	 verlaten	 om	 als	 pas	
getrouwd	stel	 elders	nieuwbouw	 te	plegen.	
Dat	 was	 financieel	 niet	 haalbaar.	 Het	 grote	
huis	van	zijn	ouders	aan	de	Kruisweg	werd	
aangepast	 en	 verdeeld	 tussen	 de	 gezinnen	
Petrus	en	Germ	Dijkstra.			
Het	 huis	 en	 de	 bedrijfsruimte	 zijn	 in	 1921	
gebouwd	 door	 Tije	 Jacob	 Glastra,	 hij	 was	
architect/aannemer	in	Marum.	
Glastra	had	een	stuk	grond	gekocht	van	zijn	
buurman	 Karel	 van	 Wijk,	 die	 schilder	 was	
in	Marum.	Daar	bouwde	hij	het	huis	op.	De	
loods	 waar	 Glastra	 zijn	 houtstek	 had	 (die	
dus	van	alle	kanten	open	was	om	het	drogen	
van	 het	 hout	 te	 bespoedigen),	 werd	 door	
Dijkstra	 omgetoverd	 tot	 een	 loods	 voor	 de	
vrachtwagen.	

Petrus Dijkstra naast zijn 6 tons A-Ford bij de Westerhaven in Groningen.

Diaconale gezondheidszorg
De	 kosten	 van	 medische	 hulp	 of	
geneesmiddelen	waren	voor	de	overwegend	
arme	 bevolking	 vaak	 niet	 op	 te	 brengen.	
Wie	 in	 vroegere	 jaren	 ziek	 werd	 kon	 niet	
terugvallen	 op	 een	 ziekenfonds	 of	 een	
andere	verzekering.	Ziekte	betekende	veelal	
armoede.
Het	 is	 dan	 ook	 niet	 verwonderlijk	 dat	 we	
in	 de	 uitgavenboeken	 van	 de	 diaconieën	
veelvuldig	uitgaven	tegenkomen	die	verband	
houden	met	ziektegevallen.
We	 raadpleegden	 de	 diaconieboeken	 van	
Nuis	 uit	 de	 tijd	 rond	 1790,	 op	 zoek	 naar	
uitgaven	voor	 ziekte.	We	mogen	aannemen	
dat	 zich	 in	 andere	 dorpen	 vergelijkbare	
gevallen	voordeden.	Een	paar	voorbeelden:
In	1786	krijgt	Klaas	Freerks	zes	stuiver	voor	
‘een	 salve	 tot	 zijn	 been’.	 De	 zalf	 heeft	 niet	
geholpen,	 want	 enige	 tijd	 later	 zien	 we	 de	
kosten	van	een	doodkist	voor	Klaas	Freerks	
verantwoord.
Froukien	Ytskes	had	zich	bezeerd	aan	haar	
enkel.	 Zij	 werd	 door	 Wisse	 Halbes	 naar	
Groningen	 gebracht.	 Albert	 Tjeerts	 haalde	
haar	 op	 6	 december	 1788	 op	 de	 slee	 over	
het	 ijs	 weer	 op.	 Niet	 alleen	 het	 brengen	 en	
halen	 kostte	 geld;	 monsieur	 Snijer	 (een	
toepasselijke	 naam	 waarschijnlijk)	 moest	
ook	worden	betaald.	Hij	kreeg	het	vorstelijke	
meesterloon	 van	 twaalf	 gulden	 uitgekeerd.	
Froukien	 werd	 daarna	 waarschijnlijk	 nog	
enige	 tijd	 verpleegd	 door	 Eltien	 Cornelis.	
Deze	 kreeg	 voor	 ‘vijf	 weken	 kostgeld	 van	
Froukien’	 ook	 een	 redelijke	 vergoeding.	 Dit	
is	 een	 duidelijk	 voorbeeld	 van	 meer	 dan	
incidentele	bemoeiing	met	patiënten	door	de	
diaconie.	

“Ledezetters en Knovvelbinders”
H.J. Boerema (1920-2001) en J. Boerema 

Hoe was het ten plattelande, voordat er sprake was van gemeenten, gesteld met de zorg 
voor de volksgezondheid? Wie was ervoor verantwoordelijk dat patiënten, die vaak in 
erbarmelijke omstandigheden verkeerden, een beroep konden doen op medische zorg? 
Voor de Franse tijd, waren er nog geen gemeenten en was het met de gezondheidszorg niet 
al te best gesteld. Pas na de Franse tijd (1811), toen de gemeentebesturen belast werden 
met de organisatie van de gezondheidszorg, verbeterde de situatie. Ook de gemeente 
Marum nam, na enig dralen, een gemeentelijk geneesheer en een vroedvrouw in dienst. 
Ledezetters, knovvelbinders en andere onbevoegde heelmeesters verloren langzaam maar 
zeker terrein.

Bevoegde geneesheren 
In	de	18e	eeuw	treffen	we	in	het	gebied	van	
de	 tegenwoordige	 gemeente	 Marum	 nog	
geen	bevoegde	geneesheren	aan.	Dat	wil	niet	
zeggen	 dat	 men	 geheel	 verstoken	 was	 van	
medische	zorg.	Via	de	diaconieboekhouding	
zien	we	dat	af	en	toe	medisch	doctoren	die	in	
Leek	wonen,	worden	geraadpleegd.	De	namen	
Fonck,	 Posthumus	 en	 Rooseboom	 komen	
we	 tegen.	Een	enkele	 keer	 zien	we	contact	
met	een	geneesheer	uit	de	stad	Groningen.	
In	1811	wordt	de	huidige	gemeente	Marum	
gegrondvest.	Uit	een	opgave	van	de	schout	
in	 december	 1814	 valt	 af	 te	 leiden	 dat	 er	
zich,	 tot	 dan,	 in	 Marum	 in	 het	 geheel	 geen	
geneesheren	 ophouden,	 uitgezonderd	 de	
ledezetter	M.	Bosman,	welke	van	zijn	jeugd	af	
aan	altoos	hier	woonachtig	is	geweest	en	het	
ledezetten	van	beenbreuken	enz.	uitoefent.

In	 1815	 wordt	 de	 eerste	 gemeentearts	
benoemd.	 Het	 is	 de	 hierboven	 genoemde	
geneeskundige	 R.	 Posthumus	 uit	 Leek.	
Hij	 wordt	 benoemd	 ter	 wering	 van	 de	
‘verderfelijke	 kinderziekte’.	 Mogelijk	 wordt	
hier	op	de	pokken	gedoeld.	Kijken	we	verder	
naar	 de	 hier	 gevestigde	 geneeskundigen	 of	
heelmeesters	dan	merken	we	op	dat	in	1852	
de	 medisch	 doctor	 J.	 Ylstra	 vanuit	 Marum	
naar	 Batavia	 vertrok.	 Of	 hij	 lang	 in	 Marum	
gevestigd	is	geweest	weten	we	niet.
Vervolgens	 vestigt	 in	 1855	 Gerhardus	
Driesman	zich	in	Marum	als	geneeskundige.	
Hij	 is	 bevoegd	 als	 heelmeester	 van	 het	
platteland.	 Na	 slechts	 een	 jaar	 vertrekt	 hij	
naar	 Ameland.	 Zo	 lang	 er	 geen	 opvolger	
is	 wordt	 H.	 Louwes	 uit	 Leek	 benoemd	 tot	
vaccinateur.	
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De	 mensen	 uit	 de	 stad	 konden	 eigenlijk	
sneller	 in	 Roden	 komen	 met	 de	 Drachtster	
tram,	 maar	 er	 werd	 vaak	 voor	 deze	 rustige	
manier	van	reizen	gekozen.	
Ook	 voer	 beurtschipper	 Petrus	 Dijkstra	
in	 de	 zomermaanden	 naar	 Ameland	 of	
Schiermonnikoog.	 Dit	 werd	 uitsluitend	
ondernomen	om	een	aanvulling	van	inkomsten	
op	de	beurtdienst	te	krijgen.	De	reden	dat	de	
familie	Dijkstra	vertrok	uit	Roden	was	dat	de	
melkfabriek	 stopte	 met	 de	 aan-	 en	 afvoer	
per	boot	van	kaas	en	andere	producten	naar	
Groningen,	werk	dat	jaren	lang	werd	verzorgd	
door	Dijkstra.

Vestiging in Marum.
In	1928	vestigt	de	familie	Petrus	Dijkstra	zich	
in	Marum.	Ze	voeren	eerst	met	een	motorboot,	
oftewel	 ‘het	 snikje’,	 zoals	 Germ	 Dijkstra	
jr	 dat	 noemde.	 Hij	 voer	 als	 beurtschipper	
op	 Groningen.	 De	 standplaats	 was	 in	 de	
Westerhaven	 aan	 de	 A-weg.	 Daar	 werd	 het	
stukgoed	 geladen.	 De	 vracht	 bestond	 uit	
meel,	 kunstmest	 en	 noem	 maar	 op.	 Balen	
kunstmest	 van	 100	 kilo	 werden	 op	 de	 nek	
via	 een	 trapje	uit	 het	 schip	gedragen.	Later	
kwam	er	een	soort	takeltje	aan	te	pas.
Hun	 motorboot	 lag	 in	 de	 Pierswijk	 aan	 de	
kopse	 kant	 van	 de	 haven,	 naast	 de	 boot	

van	 schipper	 Jonker.	 De	 haven	 was	 achter	
timmerfabriek	 De	 Volharding	 van	 de	 familie	
Gjaltema.
Beurtschipper	Dijkstra	had	ook	het	vervoer	van	
hout,	van	Groningen	naar	de	 timmerfabriek.	
In	Groningen	werd	het	hout	overgeladen	van	
een	 coaster,	 of	 het	 kwam	 van	 houthandel	
Kunst	in	Groningen.
De	familie	Dijkstra	woonde	aan	de	kruisweg,	
nu	nr.	25,	aan	de	westzijde	van	sportschool	
Elsomo.	 Het	 huidige	 pand	 is	 van	 1952.	
Daarvoor	 stond	 er	 een	 winkelbehuizing,	 die	
gebouwd	 was	 in	 1915.	 Deze	 is	 in	 vlammen	
opgegaan,	 afgebroken	 en	 daarvoor	 in	 de	
plaats	kwam	het	huidige	pand.	Jarenlang	was	
daar	de	meubelmakerij	van	Simon	Gjaltema	
in	gevestigd.
Later	 lag	 het	 beurtschip	 in	 het	 Oude	 Diep	
nabij	de	Noorderweg.	Vanuit	het	Oude	Diep	
werden	de	bestelde	goederen	rondgebracht	
met	paard	en	wagen.	
Hendrik	 Cruiming	 uit	 Noordhorn	 en	 Sip	
Wielinga	uit	Marum	waren	 in	die	 tijd	knecht	
bij	schipper	Dijkstra.

De	ligplaats	voor	de	bevrachting	in	Groningen	
was	 nabij	 de	 A-weg/hoek	 Paterwoldseweg	
en	in	de	Westerhaven	bij	het	café	van	Geert	
Goijert.	 Dat	 was	 het	 Veerhuis,	 waar	 de	

De haven van de Pierswijk. Op het pad staat slager Roelf Rekker met een fiets met mand 
( in een wit jasje).

In	 1856	 vult	 het	 gemeentebestuur	 een	
provinciale	vragenlijst	 in,	waarin	ook	vragen	
m.b.t.	 openbare	 gezondheid	 voorkomen.	
Op	 een	 vraag	 hoe	 de	 ‘gezondheidspolitie’	
is	 ingericht	 en	 welke	 maatregelen	 worden	
genomen	 om	 besmettelijke	 ziekten	 te	
voorkomen,	antwoordt	het	gemeentebestuur:	
“dat	 de	 gezondheidstoestand	 dezer	
gemeente	 zoo	 goed	 is,	 dat	 het	 moeilijk	
voor	een	geneesheer	schijnt	 te	zijn	om	zich	
duurzaam	 te	 vestigen	 en	 de	 plaatselijke	
ligging	 der	 huizen	 en	 dorpen	 die	 nergens	
een	verzameling	of	opeenhoping,	hoe	gering	
ook,	 van	 mensen	 vormen,	 hebben	 tot	 nog	
toe	 de	 noodzakelijkheid	 voor	 een	 expresse	
gezondheidspolitie	 en	 verordeningen	
daaromtrent	niet	doen	gevoelen”.	En	zo	was	
dat!!	

Dan	 vestigt	 zich	 met	 ingang	 van	 1	 januari	
1857	 Albertus	 Holsheimer	 in	 de	 gemeente.	
Het	 moet	 een	 man	 geweest	 zijn	 met	 een	
grote	 uitstraling,	 want	 als	 we	 ouderen	 uit	
Nuis	 vragen	 naar	 vroegere	 heelmeesters	
dan	 hebben	 ze,	 hoewel	 ze	 hem	 persoonlijk	
niet	gekend	hebben,	van	dokter	Holsheimer	
gehoord.	Waar	Holsheimer	in	eerste	instantie	
gaat	 wonen	 is	 niet	 duidelijk,	 maar	 in	 1860	
vestigt	 hij	 zich	 in	 de	 buurt	 van	 de	 Nuismer	
school.	Hij	huurt	dan	namelijk	van	het	hoofd	
der	school	Faber,	met	 toestemming	van	het	
gemeentebestuur,	diens	onderwijzerswoning	
te	 Nuis.	 In	 1872	 verlaat	 dokter	 Holsheimer	
de	 gemeente	 voor	 korte	 tijd,	 hij	 wordt	
uitgeschreven	 naar	 Haarlem,	 maar	 keert	 in	
1874	terug.	In	1877	woont	hij	in	Niebert.	Hij	is	
dan	geneesheer	en	landbouwer;		een	curieuze	
combinatie.	In	1883	deelt	Holsheimer	mee	dat	
hij	 ontslag	 wil	 als	 gemeentelijk	 geneesheer.	
De	gemeenteraad	probeert	hem	te	overreden	
om	 toch	 aan	 te	 blijven.	 Holsheimer	 zwicht	
voor	 de	 aandrang,	 maar	 hij	 haalt	 wel	 een	
salarisverhoging	binnen.	Per	1	 juli	1886	 legt	
hij	 om	 gezondheidsredenen	 het	 bijltje	 er	 bij	
neer;	in	december	daaropvolgend	overlijdt	hij.	
Over	 de	 opvolging	 van	 Holsheimer	 spreken	
we	later.	

Tijdens	de	periode	dat	Holsheimer	zijn	functie	
uitoefende	als	gemeentelijk	geneesheer	is	er	
al	sprake	van	een	tweede	arts.	Zo	krijgt	ene	
J.	Heukelman	per	1	oktober	1874	ontslag	als	
gemeentegeneesheer.	Het	gemeentebestuur	

doet	 	 ijverige	 pogingen	 een	 opvolger	 voor	
hem	te	vinden.	Men	komt	in	enkele	gevallen	
tot	benoeming,	maar	de	benoemden	komen	
niet.	 Het	 ontbreken	 van	 een	 goede	 woning	
is	 waarschijnlijk	 het	 grootste	 struikelblok.	
In	 augustus	 1875	 wordt	 met	 de	 Kerkeraad	
van	 Nuis	 onderhandeld	 over	 de	 bouw	 van	
een	woning	voor	een	gemeentegeneesheer.	
De	 Kerkeraad	 is	 daartoe	 in	 beginsel	 wel	
genegen,	maar	het	gemeentebestuur	neemt	
de	zaak	toch	weer	zelf	in	handen.	
Eindelijk	 lukt	het	de	uit	Zegveld	afkomstige	
geneesheer	 A.M.	 Geerling	 naar	 Marum	 te	
halen.	 Op	 1	 mei	 1876	 treedt	 hij	 in	 functie.	
Er	 heeft	 zich	 iets	 onverkwikkelijks	 rond	
deze	benoeming	afgespeeld.	Wat	weten	we	
niet.	 In	 correspondentie	 wordt	 gesproken	
over	het	af	 te	keuren	gedrag	van	zekere	B.	
uit	 De	 Wilp.	 De	 huisvestingskwestie	 wordt	
opgelost	doordat	het	 raadslid	M.J.	Dijkstra,	
die	 aan	 de	 Kruisweg	 woont,	 een	 nieuwe	
villa	 bouwt	 en	 zijn	 bestaande	 woning	 aan	
de	arts	verhuurt.	Het	verhuizen	had	ook	heel	
wat	voeten	in	aarde.	Zien	we	het	goed,	dan	
is	de	 inboedel	door	een	schipper	vervoerd.	
Een	 hele	 onderneming	 in	 die	 tijd.	 Geerling	
blijft	maar	betrekkelijk	kort.	Op	15	juni	1879	
krijgt	hij	ontslag.	Over	een	opvolger	lezen	we	
voorlopig	niets.	

Gedeputeerde	 Staten	 zijn	 in	 1888	 van	
mening	 dat	 geen	 arts	 zich	 in	 Marum	 zal	
vestigen	zolang	er	geen	vroedvrouw	is.	Dus	
gaat	het	gemeentebestuur	op	zoek	naar	een	
vroedvrouw,	 die	 nog	 in	 datzelfde	 jaar	 kan	
worden	benoemd.	

Merkwaardig	 is,	 dat	 de	 opvolging	 van	
Holsheimer	geen	problemen	geeft.	Johannes	
Reinder	Morree	vestigt	zich	in	1886	in	Nuis.	
Ook	 hij	 woont	 in	 de	 naaste	 omgeving	 van	
de	 school.	 In	 1894	 vestigt	 zich	 de	 pas	
afgestudeerde	 T.K.	 Grashuis	 Deves	 aan	 de	
Kruisweg1	 in	 Marum	 en	 is	 er	 sprake	 van	
concurrentie	 tussen	 Moree,	 die	 al	 enkele	
malen	 tjidelijk	 gemeente-geneesheer	 was	
geweest	en	Grashuis	Dreves.	Ondanks	een	
adres	van	een	aantal
ingezetenen	 ten	 gunste	 van	 Morree	 wordt	
Grashuis	 Dreves	 benoemd.	 Het	 loopt	
met	 Morree	 slecht	 af;	 hij	 belandt	 in	 een	
krankzinnigengesticht.
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Douwe,	 één	 van	 de	 zonen	 van	 sr,	 werd	
vrachtrijder	in	Twijzel.	Hij	reed	met	vee.	
Petrus,	 een	 andere	 zoon	 en	 de	 vader	
van	 Germ	 jr,	 huurde	 een	 aantal	 jaren	 een	
beurtschip,	dat	hij	later	kocht.	

Familie Petrus Dijkstra
De	familie	Petrus	Dijkstra	verhuisde	in	1923	
van	Twijzel	naar	Roden.	Voor	het	vertrek	naar	
Roden	verkocht	Petrus	al	zijn	bezittingen	in	
Twijzel.	Hij	verkoopt	zijn	huis	met	erf	en	zijn	
motorboot	 genaamd	 Phoenix	 aan	 Hendrik	
Jelles	 van	 der	 Veen	 voor	 het	 bedrag	 van	
12.000	gulden.	Germ	jr	was	gek	met	z’n	opa	
en	dat	was	wederzijds.	Toen	hij	in	Roden	en	
later	 in	 Marum	 woonde,	 logeerde	 Germ	 jr	
vaak	 bij	 zijn	 grootouders.	 Hij	 ging	 dan	 met	
pake	mee,	die	toen	met	de	hondenkar	langs	
de	boeren	ging	om	eieren	op	te	halen	voor	
een	 commissionair.	 Germ	 jr	 moest	 dan	 op	
de	honden	passen.	De	oude	baas	kon	lezen	
en	schrijven	met	de	herdershonden,	maar	op	
een	onbewaakt	ogenblik	wilden	de	herders	
Germ	 jr	 te	 lijf.	 Ze	 werden	 daarvoor	 danig	
afgestraft	door	de	kleine	en	kordate	sr.	
Ver	 voordat	 de	 Dijkstra’s	 zich	 in	 Marum	
vestigden	waren	hier	al	beurtschippers.	We	
hebben	het	hier	o.a.	over	Fokke	Praamstra	
(zie	 't	 Olde	 Guet,	 juli	 2008)	 die	 in	 1928	

zijn	 beurtveerdienst	 Marum-Groningen	
overgedragen	 heeft	 aan	 E.	 van	 der	 Ark.	 In	
1909	 vestigde	 ook	 Piet	 van	 Dijken	 zich	 in	
Marum	als	boderijder.	Maar	daar	straks	meer	
over.

In	Roden	nam	Petrus	de	beurtschippersdienst	
van	 Rikkert	 Zuiderveld	 over.	 De	 familie	
Dijkstra	heeft	in	Roden	op	drie	verschillende	
locaties	 gewoond.	 Eerst	 woonden	 ze	 op	
de	 stoomboot,	 omdat	 er	 geen	 woonruimte	
voorhanden	was.	Petrus	werkte	toen	samen	
met	zijn	broer	Jakob,	die	later	na	het	vertrek	
van	Petrus	de	zaak	alleen	 in	handen	kreeg.	
Daarna	 huurde	 het	 gezin	 een	 pand	 aan	 de	
Herestraat	en	nog	 later	bouwde	Petrus	een	
nieuw	huis	aan	de	Kanaalstraat.	Het	pand	is	
inmiddels	afgebroken.

In	Roden	werd	gevaren	met	een	stoomboot	
genaamd	De	Drentina,	een	schuit	van	32	ton.	
Daarnaast	was	er	de	lijndienst	op	Groningen.	
Er	 werd	 van	 alles	 vervoerd,	 van	 meel	 tot	
kunstmest.	Om	een	aanvulling	te	krijgen	op	
hun	inkomsten	werd	er,	bij	mooi	weer	 in	de	
zomer,	 op	 zondag	 gevaren	 van	 Groningen	
naar	 Roden	 om	 ‘stadjers’	 naar	 de	 Drentse	
bossen	te	brengen.	In	het	begin	van	de	avond	
werd	de	terugtocht	naar	de	stad	aanvaard.	

Stoomboot ‘De Drentina’ met een feestelijk gezelschap aan boort nabij de melkfabriek in Roden.

geweest	en	het	ledezetten	als	beenbreuken	
enz.	 heeft	 uitgeoefend.	 In	 1812	 woont	 hij	
in	Marum	op	huisnummer	23,	een	huis	dat	
stond	 in	 de	 omgeving	 van	 de	 plaats	 waar	
de	 Lindsterlaan	 op	 de	 Hoornweg	 uitkomt.	
Martinus	Bosman	overlijdt	op	18	 juni	1820.	
De	 overlijdensakte	 is	 omtrent	 zijn	 leeftijd	
wat	vaag,	maar	vermoedelijk	was	hij	90	jaar.	
Zijn	echtgenote	is	Reintje	Geerts.	Het	meest	
opmerkelijke	in	de	overlijdensakte	is	dat	als	
beroep	 ‘ledezetter’	 wordt	 vermeld.	 Daaruit	
mogen	 we	 concluderen	 dat	 het	 ledezetten	
echt	als	een	beroep	werd	uitgeoefend.	
Meer	dan	een	halve	eeuw	later	–	in	1877	–	is	
er	 sprake	 van	 ‘een	 zekere	 vrouw	 die	 zich	
in	 Marum	 bezig	 houdt	 met	 ledezetten’.	 De	
geneeskundig	 inspecteur	 voor	 Groningen	
en	 Friesland	 vraagt	 hierover	 opheldering.	
Het	blijkt	te	gaan	om	de	in	Marum	wonende	
Geeske	 Smit,	 weduwe	 van	 B.M.	 Bosman,	
die	 bekend	 staat	 als	 ‘lidzettersche’.	 Haar	
man,	 die	 sinds	 jaren	 is	 overleden,	 oefende	
eveneens	dit	beroep	uit.	Het	kan	wel	zijn,	zo	
schrijft	de	burgemeester,	dat	zij	deze	of	gene	
met	 hulp	 bijstaat,	 maar	 de	 burgemeester	
kent	geen	personen	die	haar	dienst	hebben	
ingeroepen.	Was	er	verwantschap	tussen	de	
ledezetter	 Martinus	 Bosman	 die	 rond	 1800	
leefde	 en	 Geeske	 Smit,	 weduwe	 van	 B.M.	
Bosman?
Naspeuring	in	het	bevolkingsregister	brengt	
het	volgende	aan	het	licht:	
Martinus	Bosman	had	een	zoon	Berend,	die	
was	getrouwd	met	Geeske	Berends	Smit.	Zij	
is	dezelfde	als	de	eerder	genoemde	Geeske	
Smit	 waarover	 de	 burgemeester	 schrijft.	
Berend	Bosman	overlijdt	op	4	februari	1849,	
76	 jaar	 oud.	 De	 overlijdensakte	 vermeldt	
als	 beroep	 ‘arbeider’.	 Op	 17	 november	
1884	 overlijdt,	 87	 jaar	 oud,	 zijn	 weduwe	
Geessien	 Smit.	 Eerder	 was	 zij	 getrouwd	
geweest	 met	 ene	 Hendrik	 Wolters	 Holtrop.	
De	 geslachtsnaam	 Holtrop	 wekte	 onze	
nieuwsgierigheid,	want	bejaarde	ingezetenen	
hadden	 ons	 opmerkzaam	 gemaakt	 op	 een	
zekere	 Berend	 Holtrop,	 die	 in	 de	 tweede	
helft	 van	 de	 19e	 eeuw	 in	 Marum	 woonde.	
Deze	Berend	Holtrop	ging	door	het	leven	als	
‘Berend	Ledezetter’,	maar	hij	bemoeide	zich
niet	 alleen	 met	 beenbreuken	 en	 dergelijke.	
Hij	wierp	zich	ook	op	als	genezer,	die	voor	
vele	kwalen	een	remedie	had.	

Het	is	onduidelijk	of	Morree	een	opvolger	in	
Nuis	of	Niebert	kreeg;	waarschijnlijk	niet.
Grashuis	 Dreves,	 die	 de	 patiënten	 in	 een	
‘gloazewoagen’	 bezocht,	 werd	 in	 1928	
opgevolgd	 door	 Hartog.	 Daarna	 komen	
achtereenvolgens	 dokter	 James	 (in	 1932),	
Gerrits	 (tot	 1945),	 Kinds	 (tot	 1970)	 en	 Piest	
(tot	2003).
In	 Marum-West	 vestigt	 zich	 in	 1911	 dokter	
Holthuis.	Voor	zover	bekend	was	dit	een	vrije	
vestiging;	hij	nam	geen	praktijk	over.	In	1912	
krijgt	 hij,	 evenals	 de	 heer	 Grashuis	 Dreves,	
een	aanstelling	als	gemeente-geneesheer.	Hij	
blijft	 tot	1921	 in	Marum.	Opvolger	 is	dokter	
Doelman	 (tot	 1928),	 vervolgens	 Sybrandy	
(tot	 1947),	 Holtkamp	 (tot	 1955),	 Van	 der	
Tempel	 (tot	 1970),	 Pannekoek	 (tot	 1986)	 en	
Geerdink.
In	 De	 Wilp	 vestigde	 zich	 in	 1938	 J.J.L.	
Pieters	 als	 huisarts.	 Zijn	 opvolgers	 waren:	
Van	 der	 Lende	 (in	 1954),	 Vochteloo	 (in	
1958)	 en	 Strampel	 (in	 1993).	 Tot	 zover	 de	
gediplomeerde	medici.

Onbevoegde heelmeesters
De	 uitoefening	 van	 de	 geneeskunst	 was	
eeuwenlang	 een	 terrein	 waarop	 niet	 alleen	
gekwalificeerde	heelmeesters	zich	bewogen.	
Het	raadplegen	van	een	medisch	docter	was	
een	 vrij	 dure	 aangelegenheid	 en	 vaak	 nam	
men	eerst	zijn	toevlucht	tot	huismiddeltjes	en	
onbevoegde	genezers.	 	Dergelijke	genezers	
waren	 er	 ook	 in	 de	 gemeente	 Marum.	
Omdat	 hun	 doen	 en	 laten	 echter	 niet	 werd	
geregistreerd,	 is	 het	 uitermate	 moeilijk	 nu	
nog	 een	 volledig	 beeld	 te	 schetsen	 van	
deze	 beroepsgroep.	 Hoewel	 er	 onder	 hen	
waren,	die	beslist	naam	en	faam	maakten	als	
genezer.	
Slechts	 enkele	 namen	 kwamen	 we,	 via	 de	
diaconieboeken	van	Nuis,	op	het	spoor2.		Een	
zekere	 M.	 Bosman	 brengt	 aan	 de	 diaconie	
voor	drank	en	 ‘laaten’	–	mogelijk	wordt	hier	
aderlaten	bedoeld	-	van	Egbert	Gerrits,	één	
gulden	 in	 rekening.	 Een	 jaar	 later	 krijgt	 M.	
Bosman	 ‘meesterloon	 van	 Anne	 Egberts	
been’.	 Dat	 gebeurt	 ook	 als	 in	 1791	 Anne,	
zoon	van	Anne	Egberts,	zich	‘beseert	had	in	
de	scolder’.	Wie	was	deze	M.	Bosman?
Uit	 een	 brief	 van	 de	 schout	 van	 Marum	 uit	
1814	 weten	 we	 dat	 Martinus	 Bosman	 van	
zijn	 jeugd	 af	 aan	 altoos	 hier	 woonachtig	 is	
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Germ Dijkstra senior
Het	 verhaal	 begint	 bij	 de	 pake	 van	 Germ	
Dijkstra,	 eveneens	 Germ	 Dijkstra	 geheten.	
Germ	 sr	 trouwde	 als	 24-jarige	 op	 26	 mei	
1883	 te	 Tietjerksteradeel	 met	 de	 20-jarige	
Baukje	 Rood.	 Hij	 was	 geboren	 te	 Harkema	
Opeinde	 en	 zij	 in	 het	 Overijsselse	 Kuinre.	
Germ	 begon	 net	 als	 zijn	 vader	 Wybe	 Jans	
Wiersma	 Dijkstra	 en	 evenals	 een	 aantal	
voorgaande	 generaties,	 als	 beurtschipper	
op	de	lijn	Leeuwarden	-	Buitenpost.	Meestal	
voer	 hij	 met	 een	 zeilschip	 van	 Twijzel	 naar	
Leeuwarden	vice	versa.

Ook	had	Germ	sr,	zoals	ik	hem	maar	noem,	
een	 paard	 om	 het	 beurtschip	 voort	 te	
trekken	 als	 er	 onvoldoende	 wind	 was.	 Op	
het	 Bergumermeer	 stond	 meestal	 wel	 wind	
en	was	het	paard	even	niet	nodig.	Naast	het	
beurtschip	vervoerden	ze	ook	over	land,	wat	
gebeurde	met	paard	en	wagen,	maar	ook	wel	
met	de	handkar	en	de	hondenkar.	
Het	beurtschip,	ook	wel	veerschip	genoemd,	
werd	later	overgenomen	door	een	broer	van	
Germ	sr,	namelijk	door	Lykel	Dijkstra.	 In	het	
gezin	 van	 Germ	 Dijkstra	 waren	 zes	 meisjes	
en	drie	jongens.	

Van beurtschipper tot boderijder
Geert Braam

Om voort te gaan op de ingeslagen weg om bedrijven voor het voetlicht te brengen 
volgen we nu een stukje bijna vergeten geschiedenis van Marumer boderijders. Eerder 
kwamen een meelhandelaar, een brandstofhandelaar en een melkboer al aan de orde. 
Het onderstaande artikel gaat over vele generaties beurtschippers en boderijders in de 
breedste zin van het woord.
Een stuk geschiedenis opgedaan tijdens een interview bij oud boderijder Germ Dijkstra 
jr te Marum, geboren in 1920 te Twijzel. De verzamelde gegevens van het interview zijn 
aangevuld met een onderzoek van mijn kant.

Germ Dijkstra sr tijdens het bezorgen van goederen met de handkar in Buitenpost.

Wie	 was	 Berend	 Holtrop?	 Het	 bevolkings-
register	geeft	helderheid.	Berend	is	geboren	
in	1825	als	zoon	van	Hendrik	Wolters	Holtrop	
en	 van	 Geeske	 Berends.	 Hij	 is	 dus	 een	
stiefzoon	 van	 Berend	 Martinus	 Bosman;	
van	 een	 rechtstreekse	 familierelatie	 is	 geen	
sprake.	 Enkele	 jaren	 nadat	 de	 vader	 van	
Berend	 overleed	 trouwde	 zijn	 moeder	 met	
Berend	Martinus	Bosman.	Waarschijnlijk	heeft	
Berend	Holtrop	de	kunst	eerst	afgekeken	van	
zijn	stiefvader	en	nadat	deze	was	overleden	
van	 zijn	 moeder.	 Zoals	 hiervoor	 al	 vermeld	
rezen	er	in	1877	dus	verdenkingen	tegen	de	
activiteiten	van	Geeske.	
Berend	 Holtrop	 woonde	 in	 het	 kleine	 witte	
huisje	hoek	Wendtsteinweg/Raadhuisstraat3.	
In	1884,	een	paar	jaar	na	het	overlijden	van	
moeder	 Geeske,	 geniet	 hij	 al	 bekendheid	
als	 genezer.	 Zijn	 faam	 reikte	 tot	 over	 de	
provinciegrens,	want	het	 is	bekend	dat	met	
name	uit	Friesland,	mensen	per	wagen	naar	
Marum	kwamen	om	heil	bij	Holtrop	te	zoeken.	
In	 tegenstelling	 tot	 zijn	 cliënten	 hadden	 de	
justitiële	autoriteiten	in	het	algemeen	weinig	
waardering	voor	de	activiteiten	van	Holtrop.	Zo	
vraagt	de	Officier	van	Justitie	te	Heerenveen	
op	 20	 juli	 1886	 via	 zijn	 ambtgenoot	 te	
Groningen,	 aan	 de	 burgemeester	 van	
Marum,	een	onderzoek	te	doen	instellen	naar	
het	onbevoegd	uitoefenen	der	geneeskunde	
door	Holtrop.	Deze	zou	het	zetten	van	leden	
beoefenen	 en	 zalf	 geven	 tegen	 verstuiking.	
Dat	hij	geen	‘papieren’	bezat	was	zonneklaar,	
maar	toch	weet	de	burgemeester	niet	goed	
raad	met	dit	onderzoek.	Berend	Holtrop	was	
namelijk	voorzichtig	en	had	de	gewoonte	zijn	
patiënten	 onder	 vier	 ogen	 te	 behandelen.	
Ieder	 ander	dan	de	patiënt	werd	door	 hem	
onverbiddelijk	 verwijderd,	 zo	 voorkwam	 hij	
dat	 een	 ander	 hem	 de	 kunst	 afkeek	 en	 bij	
eventuele	justitiële	vervolging,	kon	alleen	de	
patiënt	getuigen.	
Er	kwamen	wel	meldingen	dat	er	een	wagen	
uit	Friesland	of	van	elders	gesignaleerd	was	
met	 bezoekers	 voor	 Holtrop,	 maar	 meestal	
waren	 de	 vogels	 gevlogen,	 voordat	 een	
onderzoek	 kon	 worden	 ingesteld.	 Om	 te	
voorkomen	 dat	 Holtrop	 argwaan	 kreeg,	
achtte	 de	 burgemeester	 het	 raadzaam	 pas	
een	onderzoek	in	te	stellen	als	dit	een	goede	
kans	 van	 slagen	 had.4.	 Enkele	 weken	 later,	
op	10	augustus	1886,	laat	de	burgemeester	

triomfantelijk	weten	dat	de	veldwachters	Les	
en	 Mulder,	 Holtrop	 hebben	 betrapt	 op	 het	
onbevoegd	 uitoefenen	 der	 geneeskunde.	
Twee	potjes	met	zalf,	die	door	de	klandestiene	
heelmeester	waren	afgeleverd,	worden	bij	het	
proces-verbaal	 gevoegd.	 De	 burgemeester	
verwacht	dat	hiermee	het	wettige	bewijs	van	
illegaal	 handelen	 is	 geleverd	 en	 laat	 weten	
dat	 hij	 Holtrop	 scherp	 in	 het	 oog	 zal	 laten	
houden.	Een	ieder	die	Holtrop	heeft	bezocht,	
zal	 hij	 laten	 verhoren.	 Heeft	 deze	 actie	 van	
justitie	er	toe	geleid	dat	Berend	Holtrop	zijn	
activiteiten	staakte?	
In	 het	 archief	 van	 de	 gemeente	 Marum	
vonden	 we	 over	 hem	 verder	 nauwelijks	
iets,	ook	niet	of	er	nog	verdere	maatregelen	
tegen	 hem	 zijn	 ondernomen.	 Dat	 Holtrop	
desondanks	 bij	 de	 plaatselijke	 bevolking	
waardering	ondervond	lijkt	ons	aannemelijk.	
Wie	zou	anders	op	het	idee	zijn	gekomen	om	
op	de	eenvoudige	grafpaal	van	deze	bejaarde	
vrijgezel	te	laten	vermelden:	“Velen	zijn	hem	
dank	 verschuldigd”.	 Het	 graf	 van	 Berend	
Holtrop,	 die	 overleed	 in	 1901,	 is	 heden	 ten	
dage	nog	aanwezig.
Moeten	 wij	 zijn	 activiteiten	 als	 kwakzalverij	
betitelen?	 Het	 is	 moeilijk	 daarover	 een	
oordeel	te	vellen	aangezien	elk	inzicht	omtrent	
de	 gehanteerde	 methodieken	 ontbreekt.	
Ongetwijfeld	 hadden	 heelmeesters	 zoals	
Holtrop	 in	 de	 praktijk	 een	 zekere	 ervaring	
en	bedrevenheid	opgedaan.	Maar	of	zij	hun	
hand	niet	overspeelden	en	ook	geneeswijzen	
toepasten	die	buiten	hun	kunde	vielen?	Het	is	
niet	aan	ons	hierover	een	oordeel	te	vellen.	
Naast	 de	 in	 het	 voorgaande	 ten	 tonele	
gevoerde	 ledezetters	 waren	 er	 ook	 zoge-
naamde	 knovvelbinders,	 een	 bezigheid	
die	 enigszins	 op	 het	 ledezetten	 leek.	
Knovvelbinders	 verstonden	 de	 kunst	 om	
gekneusde	 botten	 door	 middel	 van	 een	
doekverband	 te	 genezen.	 Dat	 daarbij	
bezwerende	 formules	werden	uitgesproken,	
zoals	Ter	Laan5	die	vermeldt,	hebben	we	niet	
kunnen	vaststellen.

Huismiddeltjes
Medicamenten	 die	 door	 de	 dokter	 werden	
voorgeschreven	waren	duur,	 in	tegenstelling	
tot	 huismiddeltjes.	 Het	 toepassen	 van	
huismiddeltjes	is	dan	ook	een	gewoonte	die	
door	de	eeuwen	heen	in	zwang	is	gebleven.	
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In	 2007	 trad	 de	 Wet	 op	 de	 archeologische	
Monumentenzorg	 (Wamz)	 in	 werking.	 Deze	
wet	 verplicht	 provincies	 een	 depot	 voor	
bodemvondsten	aan	te	houden.
Het	 is	 tegenwoordig	 daarom	 gebruikelijk	
dat	 bij	 de	 aanleg	 van	 een	 woonwijk	 of	
weg	 de	 bodem	 vooraf	 wordt	 bekeken	 op	
archeologische	 sporen.	 Dit	 onderzoek	
verloopt	in	een	aantal	stappen:
• Zogenaamde	verwachtingskaarten	geven	

aan	 of	 er	 een	 gerede	 kans	 bestaat	 op	
oude	bewoningssporen.	Vervolgens	wordt	
er	een	proefonderzoek	verricht,	meestal	in	
de	vorm	van	boringen;

• Als	 er	 sporen	 en	 vondsten	 aan	 het	 licht	
komen	kan	besloten	worden	om	het	stuk	
grond	 te	 sparen.	 Is	dit	 niet	mogelijk	dan	
wordt	er	afgegraven,	gewoonlijk	door	een	
opgravingbedrijf;

• De	 sporen	 worden	 getekend	 en	 de	
vondsten	 verzameld.	 Binnen	 twee	 jaar	
wordt	 hierover	 een	 rapport	 geschreven,	
waarna	de	vondsten	worden	overgedragen	
aan	het	depot	in	Nuis;

• In	 het	 depot	 worden	 de	 vondsten	
ingeschreven	 en	 opgeborgen.	 Er	 liggen	
in	Nuis	ca.	1,5	miljoen	vondsten,	verdeeld	
over	ruim	100.000	inventarisnummers.	

• De	 vondsten	 zijn	 na	 inschrijving	
toegankelijk	voor	onderzoek.	Ook	kunnen	
ze	 in	 bruikleen	 worden	 uitgeleend	 aan	
musea	of	tijdelijke	exposities.

Digitaal te bezoeken
Via	 de	 website	 www.nadnuis.nl	 kan	
doelgericht	worden	gezocht	naar	voorwerpen	
uit	o.a.	het	Westerkwartier.	
De	 vraag	 ‘Marum, bijl’	 	 gaf	 de	 volgende	
gegevens:

Materialen: Bijl / Trechterbeker-aardewerk/
type Muntendam

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
Groningen
Inventarisnummer:	1971-X.57
Toponiem:	De	Wilp,	De	Wilp
Periode:	Bronstijd	laat:	1100	-	800	vC
Status: In	beheer	bij	P.D.B.

Beschrijving: 
Hamerbijl	 type	 Muntendam,	 doorboring	
steelgat	 niet	 voltooid,	grijsgroen	gespikkeld	
gesteente	 (doleriet);	 1	 klein	 bijltje	 van	
grijsbruin	 gesteente);	 1	 wandscherfje	 van	
TRB/Standvoetbeker,	4	x	5	cm.

Jammer	 genoeg	 is	 van	 lang	 niet	 alle	
voorwerpen	die	gedigitaliseerd	zijn,	een	foto	
beschikbaar.	 Toch	 geeft	 de	 site	 een	 goed	
beeld	van	de	inventaris.

De	 collectie	 van	 het	 NAD	 is	 nu	 dus	
zowel	 digitaal	 maar	 ook	 in	 werkelijke	 zin	
toegankelijk	 voor	 belangstellenden.	 “Wij	
willen	dienstverlenend	zijn	en	wie	langs	komt	
wordt	 vriendelijk	 ontvangen	 én	 geholpen”,	
zegt	 Taayke.	 Er	 komen	 vaak	 amateur-
historici,	 maar	 ook	 regelmatig	 historische	
verenigingen.	 Ook	 worden	 materialen	
uitgeleend,	 voor	 bijvoorbeeld	 exposities,	
studiegroepen,	lezingen,	zelfstudie,	enz..	
In	 principe	 kan	 dus	 iedereen	 voorwerpen	
lenen,	 zolang	 er	 maar	 aan	 bepaalde	
voorwaarden	kan	worden	voldaan.

Een	 unieke	 instelling	 NAD-Nuis	 en	 nog	
wel	 direct	 binnen	 handbereik	 van	 onze	
heemkundekring.	 Beslist	 een	 bezoekje	
waard!

De	huisapotheek	uit	die	tijd	bevatte	meestal	
producten	 die	 de	 natuur	 voortbracht.	 Over	
dit	 ‘zelf	 dokteren’	 en	 de	 risico’s	 die	 hier	
eventueel	aan	kleefden,	melden	de	officiële	
stukken	niets.	We	moeten	onze	kennis	dan	
ook	hoofdzakelijk	ontlenen	aan	wat	oudere	
ingezetenen	zich	weten	te	herinneren	en	 in	
sommige	 gevallen	 hebben	 opgeschreven.	
Ook	 de	 diaconieboeken	 lichten	 soms	 een	
tipje	 van	 de	 sluier	 op,	 want	 ook	 diakenen	
waren	 in	 het	 algemeen	 niet	 afkerig	 van	 de	
beproeving	van	huismiddeltjes.	Middelen	die	
niet	alleen	de	mens	van	zijn	kwalen	moest	
genezen,	 maar	 ook	 voor	 het	 vee	 gebruikt	
werden.

Vroedvrouwen
In	 1818	 vestigt	 Aafke	 Hofkamp	 zich	 als	
vroedvrouw	 in	 de	 gemeente	 Marum.	 Zij	
had	‘admissie’6	sinds	1804	en	kwam	vanuit	
Oldehove.	In	1840	verzoekt	ze	om	geldelijke	
steun	 aan	 de	 Koning.	 “Niet	 nodig”,	 zo	
oordelen	burgemeester	en	wethouders,	want	
ze	heeft	ook	een	kruideniersaffaire	waarmee	
ze	de	kost	kan	verdienen.
Inmiddels	 is	 ook	 E.J.	 Kazemier	 als	

vroedvrouw	werkzaam	te	Marum.	Op	28	mei	
1849	doet	zij	haar	beklag	bij	de	Provinciale	
Commissie	 van	 Geneeskundig	 onderzoek	
en	 Toevoorzicht,	 aangaande	 zekere	 Ouktje	
Jans,	 vrouw	 van	 Hendrik	 B.	 Hofstee,	 te	
Marum,	 twaalf	 vrouwen	 verlost	 heeft	 als	
vroedmeestersche.	 De	 commissie	 zendt	
deze	brief	door	aan	de	Officier	van	Justitie.	
Deze	bericht	de	Geneeskundige	Commissie	
op	20	september	1849	dat	Ouktje	Jans	ter	
verdediging	 heeft	 aangevoerd,	 leerlinge	
te	 zijn	 van	 Aafke	 Hofkamp,	 geadmitteerd	
vroedvrouw	te	Marum.	
Zoiets	 schijnt	 te	 kunnen,	 maar	 dan	 moet	
dat	 wel	 bij	 de	 Geneeskundige	 Commissie	
bekend	 zijn.	 Die	 weet	 echter	 nergens	 van	
en	 Ouktje	 Jans	 (Sikkinga)	 wordt	 door	 de	
rechtbank	 veroordeeld	 tot	 f	 25,-	 boete,	
wegens	 het	 onbevoegd	 uitoefenen	 der	
vroedkunde.	Ouktje	laat	het	er	niet	bij	zitten	
en	 vraagt	 om	 kwijtschelding	 van	 de	 boete	
bij	Zijne	Majesteit.	Zij	voert	aan	dat	zij	voor	
de	 hoogbejaarde	 Aafke	 Hofkamp,	 die	 83	
jaar	oud	is,	deze	diensten	voorlopig	zonder	
beloning	 verricht.	 De	 mensen	 vragen	 haar	
bijstand	 omdat	 de	 dokter	 ver	 weg	 woont	
en	de	nog	aanwezige	vroedvrouw,	die	deze	
zaak	 aanhangig	 heeft	 gemaakt	 ongaarne	
wordt	gebruikt.	
Deze	bewering	wordt	verder	niet	met	feiten	
gestaafd.	 De	 Geneeskundige	 Commissie	
adviseert	 niettemin	 afwijzend	 op	 het	
gratieverzoek.	Zou	het	worden	toegewezen,	
zo	 redeneert	 zij,	 dan	 is	 de	 kans	 groot	
dat	 Ouktje	 met	 haar	 praktijken	 gewoon	
doorgaat.
Pas	in	1875	wordt	in	de	gemeentearchieven	
weer	van	een	vroedvrouw	melding	gemaakt.	
In	 dat	 jaar	 wordt	 S.	 Scheltema,	 van	
beroep	 vroedvrouw,	 uitgeschreven	 naar	
Amsterdam.	

In	1888	wordt	de	26	jarige	mevrouw	Martje	
Drewes-Smit	 tot	 vroedvrouw	 benoemd.	
Haar	jaarsalaris	bedraagt	f	450,-	en	daarvoor	
moet	 ze	 minvermogenden	 gratis	 hulp	
verlenen.	Bijna	25	 jaar	 later	komt	zij	bij	het	
gemeentebestuur	 haar	 nood	 klagen.	 Haar	
inkomsten	dalen	omdat	steeds	meer	mensen	
naar	de	dokter	gaan,	vooral	nu	Holthuis	er	
ook	nog	bijgekomen	is.	Blijkbaar	is	het	vaste	
jaarsalaris	onvoldoende	en	doelt	zij

Een vroedvrouw rond 1800
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leer	 en	 gebruiksvoorwerpen	 van	 hout.	 Voor	
metaalsoorten	 die	 kunnen	 roesten	 is	 er	 een	
droge	ruimte.
Tussen	 alle	 archeologische	 voorwerpen	
stuiten	 we	 ook	 op	 materialen	 die	 duidelijk	
niet	 in	 het	 depot	 thuis	 horen.	 Meubels,	
expositiematerialen,	 een	 arrenslee.	 In	 het	
begin	 hebben	 de	 musea	 de	 hallen	 in	 Nuis	
gebruikt	als	bergzolder,	waar	je	spullen	neerzet	
waarvoor	op	dat	moment	geen	andere	plaats	
te	bedenken	valt.	“	Daar	moeten	we	op	den	
duur	toch	eens	vanaf”,	verzucht	Taayke.

Officiële opening 
In	 1997	 werd	 het	 Noorderlijk	 Archeologisch	
Depot	 geopend,	 heel	 toepasselijk	 door	
staatssecretaris	 Nuis.	 Alle	 archeologische	
vondsten,	 die	 tot	 dan	 opgeslagen	 waren	
geweest	 in	 kelders	 en	 magazijnen	 van	
de	 verschillende	 provinciale	 musea	 en	
van	 de	 universiteit	 Groningen,	 werden	
overgebracht	 naar	 het	 gezamenlijk	 depot	
in	 Nuis.	 Daarna	 gebeurde	 er	 een	 jaar	 of	 vijf	
eigenlijk	 helemaal	 niets.	 “De	 musea,	 die	

gezamenlijk	 verantwoordelijk	 waren	 voor	
het	 beheer	 toonden	 nauwelijks	 interesse,	
omdat	 er	 niet	 veel	 te	 ‘scoren’	 viel	 met	
archeologie.	 Ook	 voor	 de	 provincies	 was	
geld	 steken	 in	 archeologie	 niet	 aan	 de	
orde”,	vertelt	Taayke.	De	situatie	verbeterde	
in	 2002,	 toen	 de	 beleidsnota	 ‘Nuis	 in	 de	
benen’	 werd	 uitgebracht	 en	 het	 toenmalige	
ministerie	 van	 CRM	 financiële	 middelen	
beschikbaar	 stelde.	 Taayke	 kwam	 in	 dienst	
als	 archeoloog/beheerder	 en	 de	 registratie	
en	 inventarisatie	 van	 alle	 bodemvondsten	
kon	eindelijk	ter	hand	worden	genomen.	Wat	
de	verwerking	betreft	moest	dus	een	enorme	
inhaalslag	 gemaakt	 worden,	 want	 er	 is	 in	
het	verleden	veel	verzameld,	maar	niet	alles	
werd	even	goed	geregistreerd.	Soms	was	de	
vindplaats	niet	genoteerd	en	dan	valt	er	in	de	
archeologische	wetenschap	heel	weinig	met	
een	vondst	te	beginnen.	

Database
Vanaf	2003	zijn	alle	gegevens	ingevoerd	in	een	
database.	Deze	klus	is	intussen	grotendeels	
geklaard,	zodat	alles	wat	nu	in	Nuis	ligt,	goed	
is	terug	te	vinden.	

Onafzienbare rijen potten.

Het	onderzoek	van	de	heren	Boerema,	naar	
de	 geschiedenis	 van	 de	 gezondheidszorg	
in	 de	 gemeente	 Marum,	 omvat	 behalve	
het	 bovenstaande,	 ook	 nog	 een	 uitgebreid	
deel	over	de	besmettelijke	ziekten	die	deze	
gemeente	in	vroeger	eeuwen	teisterden.	Aan	
dit	 onderwerp	 zal	 in	 een	 later	 nummer	 van	
’t	Olde	Guet	een	afzonderlijk	artikel	worden	
gewijd.

hierbij	 op	 inwoners	 behorende	 tot	 de	
‘betere	 klasse’	 van	 wie	 zij	 een	 vergoeding	
kan	 vragen.	 Mevrouw	 Drewes	 woonde	
aan	de	Wendtsteinweg,	op	de	hoek	van	de	
Lindsterlaan,	 nu	 nummer	 96.	 In	 1914	 nam	
ze	ontslag	en	werd	opgevolgd	door	Maaike	
Hulst-van	der	Werf.

Een vroedvrouw in opleiding.
Groningen bezat al in de 17e eeuw een vroedvrouwenschool. Amsterdam volgde veel later: in 
september 1861 ging de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen van start met als doel de kwaliteit 
van de vroedvrouwenarbeid te verhogen en het tekort aan bevoegde verloskundige hulp op het 
platteland terug te dringen.

1	Nu	Kruisweg	6.
2	Wellicht	bevatten	de	boeken	van	andere	kerkelijke	gemeenten	soortgelijke	gegevens.
3	Inmiddels	afgebroken.
4	Brief	van	burgemeester	Marum	aan	Officier	van	Justitie	(29-7-1886).
5	Kornelis	ter	Laan,	(beter bekend als K. ter Laan)	geboren	te	Slochteren	8	juli1871,	was	een		
			Nederlands	taalkundige	en	politicus.	Een	bekend	pleitbezorger	van	de	Groninger	taal	en			
			cultuur.	Ter	Laan	heeft	veel	gepubliceerd	en	naar	hem	is	de	‘	K.	ter	Laan	prijs’	vernoemd.	
			Hij	overleed	maart	1963	in	Utrecht.
6		Toelating/	vergunning	op	grond	van	vakbekwaamheid.
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1,5 Miljoen archeologische vondsten
Jo de Boer-Jager

In Nuis, op het terrein van het voormalige kamp, staan drie grote loodsen. In de periode 
van de Koude Oorlog lag hier materiaal opgeslagen waar behoefte aan zou kunnen 
ontstaan in oorlogsomstandigheden, zoals medicijnen, bedden en waterleidingbuizen. 
Sinds 1997 herbergen de gebouwen het Noordelijk Archeologisch Depot. Archeologische 
vondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe, die geen plek vinden in een museum, 
worden hier geïnventariseerd en bewaard. Een bezoek aan het depot en een rondleiding 
door archeoloog/beheerder Ernst Taayke is een indrukwekkende ervaring. De overvloed 
aan materiaal is overrompelend!

Van sieraden tot potscherven
Natuurlijk	weten	we	dat	onze	bodem	een	schat	
aan	 archeologische	 objecten	 verbergt	 en	
daarvan	regelmatig	iets	prijsgeeft.	Natuurlijk	
begrijpen	we	dat	deze	waardevolle	vondsten	
bewaard	moeten	worden,	maar	wie	staat	er	
bij	stil	hoeveel	er	in	pakweg	twee	eeuwen	in	
drie	provincies	verzameld	wordt.	Dat	is	echt	
een	 gigantische	 hoeveelheid.	 Er	 liggen	 in	
Nuis	ongeveer	1,5	miljoen	bodemvondsten.	
Stelt	u	zich	eens	voor	hoe	het	er	uit	ziet;	een	
collectie	van	1,5	miljoen	stuks,	bestaande	uit	
honderden	vuistbijlen,	pijlpunten,	aardewerk	

en	potscherven.	Maar	ook	houten	en	ijzeren	
werktuigen,	 sieraden,	 koperwerk,	 kammen	
en	 naalden	 van	 been,	 dierlijk	 en	 menselijk	
botmateriaal,	 huiden	 en	 nog	 veel	 meer.	
Alles	 systematisch	 opgeborgen	 onder	 de	
vereiste	 klimatologische	 omstandigheden	
of	simpelweg	op	stellingen,	in	ladekasten	of	
kartonnen	dozen.	Soms	zelfs	 is	een	stevige	
plastic	 verpakking	 de	 beste	 bewaarplaats,	
bijvoorbeeld	 voor	 de	 Aduarder	 monniken,	
die	 lang	geleden	plechtig	werden	begraven	
op	 een	 kerkhof	 bij	 hun	 klooster.	 Zij	 zijn	
door	 professor	 Van	 Giffen	 opgegraven	 en	
hebben	 nu,	 gelabeld	 en	 genummerd,	 een	
‘allerlaatste’	 rustplaats	 gevonden	 in	 een	
doorzichtige	plastic	zak	op	een	stelling	in	een	
groot	modern	magazijn.	Het	is	een	vreemde	
gewaarwording	om	dit	alles	te	zien.	Misschien	
spreekt	deze	‘presentatie’	nog	wel	meer	tot	
de	verbeelding	dan	een	echt	museum.

Niets weggooien
Taayke	is	geen	voorstander	van	weg-gooien,	
toch	 is	 dat	 wat	 in	 je	 op	 komt	 als	 je	 hoort	
dat	 archeologen	 en	 amateurs	 bakken	 vol	
middeleeuwse	 vondsten	 binnen-brengen.	
Er	 staan	 veel	 dozen	 met	 scherven	 van	
aardewerk.	“Ze	zijn	van	onschatbare	waarde	
voor	de	geschiedenis”,	zegt	Ernst	Taayke.	“Ze	
helpen	bijvoorbeeld	om	vast	te	stellen	welke	
volkeren	 in	 de	 tijd	 van	 de	 Volksverhuizing	
door	het	Noorden	zwierven.”	
Het	 zal	 nog	 vele	 tientallen	 jaren	 onderzoek	
vergen	 voordat	 de	 geschiedenis	 van	 dit	
aardewerk	 op	 een	 rijtje	 is	 gezet	 en	 tot	
die	 tijd	 is	 het	 weggooien	 van	 scherven	
onbespreekbaar	voor	hem.
Het	 depot	 bezit	 ook	 een	 koelcel	 voor	
organisch	 materiaal	 zoals	 botten,	 stof	 en	

De monniken van Aduard hoog opgetast in 
een stelling.

De Post der Directe Belastingen Marum
Ingezonden door Sietse Klaassens

Onder ‘belasting’ wordt verstaan een algemene,verplichte betaling aan de overheid, 
waar geen individuele prestatie van de overheid tegenover staat. We betalen belasting 
over ons loon, we kennen de wegenbelasting en de btw, de belasting over diensten en 
producten. De belastingen vormen het grootste deel van de inkomsten van de Overheid, die 
het geld weer uitgeeft aan bv onderwijs, aanleg van wegen, aan de zorg, enz. Belastingen 
zijn van alle tijden. De belastingen zijn onderverdeeld in directe (o.a. loonbelasting, 
vennootschapsbelasting) en indirecte belastingen, die bv door de ondernemer worden 
ingehouden en afgedragen” (bv btw of douanebelasting). De titel van dit artikel verwijst al 
naar de directe belastingen en de heer Klaassens was dan ook aangesteld om geld, wat 
we nu automatisch afdragen, met een accept-giro of per internet betalen, bij de mensen 
aan de deur te innen. Het zal ongetwijfeld soms moeilijk werk geweest zijn, aangezien 
de mensen belasting betalen vaak als een vervelend iets beschouw(d)en. Vroeger waren 
in verschillende gemeenten in de provincie Groningen ‘Posten directe belastingen’ 
gevestigd, zo ook in Marum. De post werd in de jaren 30 van de vorige eeuw door drie 
personen bezet, te weten de Commies Chef Dienstgeleider Klaassens, commies De 
Goede en commies Gort.
Sietse Klaassens, de zoon van commies Klaassens, heeft verschillende herinneringen 
opgetekend t.b.v. onderstaand verhaal. 

de	Scheiding	en	de	
Haarsterweg.	 Het	
zal	in	1939	of	1940	
zijn	 geweest.	 Na	
de	door	mijn	vader	
bepaalde	 schatting	
zaten	 we	 tegen	
een	 dijkje	 van	 een	
gegraven	 kanaaltje	
ons	 meegenomen	
brood	 te	 nuttigen.	
Twee	 addertjes	
lagen	 voor	 ons	 te	
zonnebaden.	 Zo	
was	 het	 toen	 plm.	
70	 jaar	 geleden	 en	
nu	is	alles	grasland.	
Na	 de	 maaltijd	
begaven	 we	 ons	
naar	 een	 aan	 de	

overkant	 van	 de	 weg	 gelegen	 boerderij,	
thans	 Kloosterweg	 geheten.	 De	 boerderij	
werd	 bewoond	 door	 de	 familie	 Van	 der	
Kooi,	die	ook	eigenaar	was	van	de	grond.	Zij	
waren	bepaald	niet	gelukkig	met	hun	bezit.	
Nagenoeg	 geen	 opbrengst	 van	 hun	 land,	
maar	wel	een	aanslag	grondbelasting.	Reden	
om	mijn	vader	toen	een	hectare	heide	aan	te	
bieden	voor	de	somma	van	100	gulden”.

De directe belastingen
“De	 werkzaamheden,	 die	 in	 opdracht	 van	
de	 Inspectie	 D.B.	 (=directe	 belastingen)	
te	 Groningen	 werden	 verricht,	 betroffen	 in	
hoofdzaak	 de	 toenmalige	 loonbelasting,	
inkomstenbelasting	en	vermogensbelasting.	
Daarnaast	 was	 er	 sprake	 van	 personele	
belasting	 en	 grondbelasting.	 Personele	
belasting	 werd	 geheven	 op	 de	 huur-	 en	
meubilairwaarde	 van	 het	 betreffende	
perceel.	Voor	het	opleggen	van	een	aanslag	
grondbelasting	 diende	 een	 schatting	 van	
de	grond	te	worden	gedaan.	Met	deze	taak	
was	mijn	vader,	commies	Klaassens,	belast.	
De	 post	 grensde	 in	 het	 noordwesten	 aan	
Trimunt/Opende	 en	 in	 het	 zuidoosten	 aan	
Jonkersvaart/Heineburen.	 Vermeld	 dient	
nog	te	worden,	dat	de	post	bewapend	was.	
Kennelijk	 was	 het	 innen	 van	 belastingen	
in	 sommige	 plaatsen	 dus	 een	 riskante	
bezigheid.	 De	 posten	 zijn	 later	 allen	
opgeheven	 en	 omgezet	 in	 een	 ambulante	
dienst,	die	werkte	vanuit	de	Inspectie	Directe	
Belastingen	te	Groningen”.

Een hectare heide voor 100 gulden
“Ik	herinner	me	nog,	dat	ik	samen	met	mijn	
vader	op	een	prachtige	dag	naar	een	groot	
heideveld	ging,	gelegen	tussen	de	huidige	A7,	

Commies Klaassens
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Van de redactie

Ook	voor	de	redactie	van	’t	Olde	Guet	is	het	telkens	weer	verrassend	hoe	we	elke	uitgave	van	het	
ledenblad	weer	een	inhoud	kunnen	geven.	Maar	ook,	hoeveel	kopij	we	iedere	keer	nog	weer	op	
tafel	over	hebben.	Geweldig	wat	jullie	als	leden	aanbieden	als	kopij	voor	ons	tijdschrift.	
Daarbij	moeten	we	er	wel	voor	waken,	dat	de	inhoud	per	uitgave	genoeg	varieert.	Zo	is	er	al	veel	
materiaal	verzameld	over	de	prehistorie	van	ons	gebied,	over	de	kleine	kernen	in	onze	gemeente,	
de	plaatselijke	borgen,	enz.	
Daarnaast	 zijn	 er	 echter	 veel	 andere	 onderwerpen	 die	 het	 verdienen	 voor	 het	 voetlicht	 te	
komen.

In	dit	nummer	besteden	we	o.a.	aandacht	aan	een	artikel	van	H.J. Boerema (1920-2001)
en J. Boerema over	de	gezondheidszorg	in	ons	gebied	van	rond	1780	tot	WO	II.	In	dit	artikel	wordt	
op	humoristische,	maar	ook	gedetailleerde	wijze	verteld	van	de	verwikkelingen	rond	‘ledezetters’	
en	‘knovvelbinders’	en	de	ontwikkeling	van	kwakzalvers	naar	de	moderne	huisartsenpraktijken	
van	tegenwoordig.

Aan	de	‘Post	der	Directe	Belastingen’	te	Marum	heeft	Sietse Klaassens	een	artikel	gewijd.	Net	
als	in	heel	de	provincie	was	er	ook	in	de	gemeente	Marum	zo’n	post	gevestigd.	Vele	vormen	van	
belasting	werden	door	deze	post	geheven	en	geïnd,	ook	de	grondbelasting.	De	post	bestreek	
het	 gebied	 van	 Trimunt	 tot	 Heineburen.	 Curieus	 is,	 dat	 deze	 post	 ook	 bewapend	 was,	 want	
clandestiene	praktijken	kwamen	hier	wel	degelijk	voor…	

Jo de Boer- Jager	vertelt	boeiend	over	de	restauratie	van	de	kanselbijbel	van	de	Romaanse	kerk.	
Deze	bijbel	is	op	zeer	bijzondere	wijze	gerestaureerd.	Dit	‘boek	der	boeken’	stamt	uit	1748	en	
heeft	in	de	loop	der	jaren	op	juist	bepaalde	plaatsen	én	juist	bij	één	bepaald	boek	een	behoorlijke	
slijtage	 opgelopen.	 Hoe	 dit	 raadsel	 heeft	 kunnen	 ontstaan	 wordt	 u	 aan	 de	 hand	 foto’s	 met	
beschrijvingen	‘uit	de	doeken	gedaan’.	Tot	slot	wordt	verteld	welke	verrassende	en	bijzondere	
rol	onze	Heemkundekring	Vredewold-	West	in	dit	geheel	heeft	toebedeeld	gekregen!

“Van	Beurtschipper	tot	Boderijder”	heet	het	artikel	dat	Geert Braam	heeft	opgesteld	uit	een	serie	
gesprekken	met	Germ	Dijkstra	uit	Marum.	Het	verhaal	begint	bij	de	voorouders	van	Germ	die	in	
Friesland	een	bestaan	als	schippers	hadden	en	hoe	zij	tenslotte	via	Drenthe	in	onze	contreien	
terecht	 kwamen.	 Geert	 heeft	 een	 zeer	 gedetailleerd	 verhaal	 uit	 de	 vele	 gesprekken	 kunnen	
samenstellen.	Samen	met	het	verkregen	fotomateriaal	is	het	geworden	tot	een	stuk	streekhistorie	
dat	velen	van	ons	geboeid	zullen	lezen.

Ook	wordt	er	verslag	gedaan	van	een	bezoek	aan	het	archeologisch	depot	in	Nuis,	waar	zeker	
1,5	 miljoen	 archeologische	 vondsten	 liggen	 opgeslagen.	 Daarnaast	 is	 in	 deze	 uitgave	 een	
boekbeschrijving	van	het	boek	“Mijn	ouderlijk	huis	op	de	prairie”	opgenomen.	De	auteur	van	het	
boek	is	mw.	Wiepke Pruim –Tienstra.	Deze	autobiografie	is	een	gedetailleerde	weergave	van	haar	
jeugdjaren	in	het	Siegerswoude	van	voor	en	na	WO	II.

Zo	wordt	er	per	uitgave	telkens	weer	een	stukje	historie	van	Marum	en	omgeving	onder	de	loep	
genomen.	Hierbij	beseffen	wij	steeds	meer,	hoe	rijk	die	historie	van	onze	regio	eigenlijk	is	en	hoe	
weinig	we	deze	in	haar	algemeenheid	voor	het	voetlicht	hebben	kunnen	brengen.	

Heemkundekring	Vredewold-West	heeft	daarin	een	dankbare	taak.

Namens	de	redactie,

Cobi	Olijve.

Geheime jeneverstokerijen
“Na	 afloop	 van	 de	 oorlog	 waren	 hier	 en	
daar	 geheime	 jeneverstokerijen.	 Voor	 de	
opsporing	 was	 aangewezen	 ene	 meneer	
Hulst,	 woonachtig	 in	 Groningen.	 Wanneer	
er	 ’s	nachts	om	plm.	2.00	uur	bij	ons	werd	
aangebeld,	 stond	 geheid	 Hulst,	 vergezeld	
door	 twee	 leden	 van	 de	 plaatselijke	 politie	
voor	de	deur,	met	het	verzoek	aan	mijn	vader	
met	hen	mee	te	gaan.	“Klaassens……!”
Mijn	 vader	 vertelde	 later	 het	 volgende	
verhaal:
Wij	 gingen	 richting	 Marum-West,	 linksaf	 de	
Lindsterlaan	op,	rechtdoor	de	Keuningsweg	
in	en	dan	de	eerste	weg	links,	wat	nu	Oude	
Wijk	heet.	Daar	stond	 rechts	aan	het	begin	
van	 de	 weg	 een	 woning/boerderijtje,	 waar	
een	 geheime	 stokerij	 werd	 vermoed.	 Met	
geklop	op	deur	en	ramen	maakten	we	onze	
aanwezigheid	kenbaar,	er	kwam	echter	geen	
enkele	reactie.	Een	van	de	agenten	 liep	om	
het	huis	heen,	tikte	hard	op	het	raam,	waar	
hij	 een	 slaapkamer	
vermoedde	 en	 riep:	
“Politie,	open	doen”.	
Eindelijk,	 na	 een	
kwartiertje,	 ging	 het	
licht	 aan	en	werden	
we	 binnengelaten.	
In	 de	 woonkamer	
a a n g e k o m e n ,	
troffen	 we	 daar	 de	
eigenaar,	 zijn	 vrouw	
en	 een	 oude	 oma.	
Op	 de	 vraag,	 of	 hij	
in	het	bezit	was	van	
een	 jeneverstokerij,	
ontkende	 de	 man.	
Na	 een	 half	 uurtje	
heen	en	weer	praten,	
waarin	de	man	bleef	
ontkennen,	 toonde	
Hulst	 het	 bevel	 tot	
huiszoeking.	De	man	
ging	akkoord.	In	het	
schuurgedeelte	werd	
aanvankelijk	 niets	
gevonden,	 totdat	
een	van	de	agenten	
door	een	in	de	hoek	
gelegen	 laagje	 stro	
liep	 en	 vernam,	 dat	

er	onder	hout	was.	Het	stro	werd	weggehaald	
en	er	kwam	een	houten	deksel	tevoorschijn.	
Het	deksel	werd	weggehaald	en	daar	zagen	
we	 in	 een	 gegraven	 hol	 de	 apparatuur	
staan,	 die	 nodig	 was	 voor	 het	 stoken	 van	
jenever.	Een	klein	onderdeel	ontbrak	echter	
en	 zonder	 dat	 onderdeel	 is	 het	 stoken	 van	
jenever	niet	mogelijk.	Men	keerde	terug	naar	
de	 woonkamer	 om	 de	 man	 te	 vragen	 waar	
het	ontbrekende	onderdeel	was.	De	man	zei,	
dat	hij	niet	in	het	bezit	was	van	het	onderdeel	
en	 dus	 geen	 jenever	 had	 kunnen	 stoken.	
Plotseling	kreeg	de	heer	Hulst	een	 ingeving	
en	 zei	 tegen	de	oude	oma,	die	de	hele	 tijd	
stijf	op	de	stoel	had	gezeten,	met	de	rokken	
zoals	toen	gebruikelijk	was	tot	op	de	enkels:	
“Gaat	 u	 eens	 staan”.	 Oma	 sputterde	 eerst	
tegen,	maar	de	heer	Hulst	hield	vol:	“U	moet	
gaan	 staan	 en	 rechtop”.	 Toen	 de	 oma	 dit	
deed	 viel	 het	 ontbrekende	onderdeel	 onder	
haar	rok	vandaan”.

Een spotprent op de invoering van de rijwielbelasting, ingesteld door 
minister Colijn in 1924. In veelgevallen kon niet voor alle gezinsleden 
een fietsplaatje worden bekostigd. De fiets van vader werd hierdoor 
overbelast.
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Voorwoord
Kamp Nuis
Op	3	en	4	oktober	nam	locatietheaterproject	SWET	in	Nuis	afscheid	van	het	“Kamp	Nuis”	en	in	
het	bijzonder	van	de	Molukse	bewoners	die	een	belangrijke	plaats	hebben	en	hebben	gehad	in	
de	dorpsgemeenschap	van	Nuis.	
Het	kamp	Nuis	betekende	voor	velen	gedurende	de	jaren	1942	–	1964	een	roerig	en	emotioneel	
geladen	onderwerp;	voor	velen	ook	een	plaats	van	latere	ontkenning,	verscholen	in	de	anonimiteit	
van	het	landschap.
Door	 het	 plaatsen	 van	 het	 straatnaambord	 Kampweg	 (voormalig	 Kamp	 Nuis	 	 1942	 –	 1964),	
aan	het	klinkerweggetje	(aangelegd	in	1942)	tussen	het	Noordelijk	Archeologisch	Depot	en	De	
Vrijborg	is	dit	tijdperk	herkenbaar	gemaakt.
Afscheid	nemen	van	de	gebouwen	betekent	niet	dat	het	kamp	Nuis	nu	geschiedenis	 is,	voor	
velen	 die	 onder	 welke	 omstandigheden	 dan	 ook	 hier	 hebben	 gewoond	 is	 het	 nog	 levende	
geschiedenis	met	mooie	en	slechte	herinneringen.	Doch	in	de	geschiedenis	is	en	blijft	het	kamp	
verbonden	met	Nuis.	
Het	 is	de	moeite	waard	om	na	te	denken	hoe	en	op	welke	wijze	wij	dit	 landschap	vorm	gaan	
geven	om	de	herinnering	vast	 te	 leggen	op	een	wijze	waarbij	de	Nuismer	gemeenschap	een	
centrale	plaats	inneemt.

Canon
De	Kwartiermakers	zijn	een	initiatief	gestart	om	te	komen	tot	een	canon	voor	de	geschiedenis	
van	 het	 Westerkwartier.	 Daarvoor	 is	 een	 projectgroep	 geïnstalleerd	 waarbij	 de	 historische	
verenigingen	in	het	Westerkwartier	zijn	betrokken.	Koos	Vos	heeft	meegewerkt	aan	het	tot	stand	
komen	van	de	ijkpunten	voor	de	canon.	De	voortgang	ligt	op	schema,	in	het	komende	jaar	zullen	
wij	hier	zeker	op	terugkomen.

Berend	Kingman

voor	zijn	tweewieler	door	een	metalen	plaatje	
te	 kopen	 dat	 op	 de	 fiets	 moest	 worden	
bevestigd.	Men	diende	in	het	bezit	te	zijn	van	
een	 fietsplaatje.	 Kon	 iemand	 dit	 echter	 niet	
betalen,	dan	was	het	mogelijk	een	kosteloos	
plaatje	 te	verkrijgen.	Hiervoor	vulde	men	bij	
huize	 Klaassens	 een	 formulier	 in,	 waarna	
men	een	fietsplaatje	kreeg	met	een	gat	erin,	
ten	teken	dat	het	een	gratis	exemplaar	was.	
In	1941	werd	deze	gehate	belastingmaatregel	
weer	afgeschaft”.

Suikeraccijns
“Sinds	 1819	 werd	 op	 suiker	 ook	 accijns	
geheven.	 De	 zuivelfabriek	 te	 Marum-West,	
waar	 nu	 uitsluitend	 kaas	 wordt	 gemaakt,	
produceerde	 vroeger	 ook	 zogenaamde	
condens	 (gezoete	 ingedikte	 melk,	 die	 als	
grondstof	dient	voor	andere	producten.	red.).	
Voor	de	bereiding	hiervan	werd	suiker	gebruikt.	
Vader	 Klaassens	 bepaalde	 de	 hoeveelheid	
suiker	 in	 de	 condens,	 die	 uitgevoerd	 werd.	
Hij	nam	van	de	partij	twee	monsters	mee	en	
stuurde	 een	 monster	 naar	 het	 laboratorium	
ter	 bepaling	 van	 de	 hoeveelheid	 gebruikte	
suiker,	 waarna	 teruggaaf	 van	 accijns	 werd	
verleend”.

Fietsplaatje met gat

Fietsplaatje 1939/1940
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Het	 logo	van	Heemkundekring	Vredewold-West,	naar	ontwerp	van	H.	Dullink,	heeft	betrek-
king	 op	 het	 gebied	 waarin	 onze	 dorpen	 liggen.	 De	 gegolfde	 lijnen	 onderin	 geven	 de	 vele	
watertjes	aan	die	in	dit	gebied	stromen	en	gestroomd	hebben.	Ook	hebben	ze	betrekking	op	
Mar-heim,	gemeente	grenzend	aan	water.	De	gebogen	lijn	is	een	Typha	latifolia	oftewel	een	
Grote	Lisdodde,	in	de	volksmond	ook	wel	tourebout	of	rietsigaar	genoemd.	Deze	plant	komt	
in	ons	gebied	veel	voor	en	 is	kenmerkend.	Het	woord	“riet”	van	 rietsigaar	slaat	op	“Oude	
Riet”	en	“Zwarte	Riet”,	twee	grensriviertjes	van	ons	gebied.

’t Olde Guet 

’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.

’t Olde Guet  betekent	letterlijk:	oude	land	of	landerij.
	In	het	jaar	1470	heeft	het	klooster	Trimunt	haar	grondbezit	in	het	kerspel	Marum	uitgebreid,	door	
de	verwerving	van	‘Tyarsema	Olde	Guet’	gelegen	tussen	de	Ae	en	de	Haar.

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€	5,00.

Bij de omslag
De	 afbeelding	 op	 de	 omslag	 is	 het	 schilderij	 dat	 de	 Marumse	 kunstenaar	 Tony	 Simon	 heeft	
gemaakt	voor	de	raadzaal	van	het	gemeentehuis	van	Marum.	De	acht	personen	op	de	voorgrond	
stellen	 de	 geschiedenis	 en	 de	 toekomst	 voor;	 daarnaast	 ook	 de	 integratie	 van	 de	 Molukse	
gemeenschap	in	Marum.	De	gebouwen	op	de	achtergrond	staan	voor	de	acht	dorpen	die	samen	
de	gemeente	vormen,	v.l.n.r.	Lucaswolde,	Jonkersvaart,	Noordwijk	en	Boerakker,	Nuis,	De	Wilp,	
Niebert	en	Marum.

Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De	vereniging	houdt	zich	actief	bezig	met	het	erfgoed	van	het	eigen	heem	om	het	waardevolle	
uit	de	geschiedenis	van	de	gemeente	Marum	te	behouden	en	de	belangstelling	voor	en	kennis	
van	onze	leefgemeenschap	in	heden	en	verleden	te	vergroten.
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