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Samenstelling en eindredactie
Joke de Boer-Jager
Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, heeft betrekking 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.
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Van de Redactie
Om te beginnen willen wij alle nieuwe leden van harte welkom heten.
Zoals u weet is 2011 voor de gemeente Marum een belangrijk jaar; we herdenken namelijk de
oprichting van de zelfstandige gemeente in 1811. Dit jubileum was voor de gemeente aanleiding
om nummer 14 van ’t Olde Guet in januari huis-aan-huis te laten verspreiden, wat voor de
Heemkundekring uiteraard een mooie promotie is geweest en voor veel nieuwe leden heeft
gezorgd.
Nog even een stukje geschiedenis: De gemeente Marum is ‘ingesteld’ bij keizerlijk decreet van
21 oktober 1811. Bij een eerdere indeling van de gemeenten in Groningen, in 1808, viel Marum
nog onder de gemeente Leek. Men had toen echter alleen oog gehad voor inwoneraantallen en
niet voor de omvang van de nieuwe gemeenten. Al na drie jaar bleek dit niet goed te bevallen.
De afstand tussen de dorpen en de hoofdplaats was vaak veel te groot. Daarom werd in 1811
gekozen voor een andere indeling: er kwamen meer gemeenten: 62 in plaats van 37.
Omgekeerde herindeling dus ........
Stond het vorige ’t Olde Guet helemaal in het teken van ‘200 jaar Gemeente Marum’, in dit
nieuwe nummer laten we het jaar 1811 voor wat het was en gaan we verder zoals u van ons
gewend bent, met artikelen over de geschiedenis van ons gebied.
Sietse Klaassens en Jan Buitkamp – beiden bij u allen wel bekend - verhalen over het Marum van
hun jeugd. Geert Braam praat ons bij over de KI en het koeienschetsen. Pillie Wierenga-Wieringa
zette in prachtig Westerkwartiers een jeugdherinnering aan de tram, op papier. In Noordwijk
hebben ze een dorpsvlag met een blauwe dwarsbalk, voorstellend een riviertje, waarover Koos
Vos het een en ander heeft uitgezocht. Verder is er een merkwaardig verhaal over het ‘kistje’
van Prinses Irene, dat tentoongesteld wordt in museum ’t Steenhuus. En was u misschien ook
aanwezig bij het onthullen van het ‘Mantje van Moarum’? U kunt er in deze uitgave in elk geval
over lezen.
De medewerkers hebben zich, zoals u ziet, weer met wisselende, interessante, historische
onderwerpen beziggehouden. Hopelijk bieden de artikelen u veel leesplezier!
Namens de redactie,
Sineke de Groot-Jager

2

Kalverschetser Jans Ensing
Geert Braam
Dit artikel gaat over Jans (Jannes) Ensing, die het bijzondere beroep van kalverschetser
uitoefende en daarnaast boer was aan de Kruisweg in Marum. Zijn boerderij dateert uit
1855 en is dus een van de oudste huizen van Marum. Reden voor mij, om in de geschiedenis
van het huis en zijn bewoners te duiken. Jans Ensing en zijn vrouw Louwina Ensing-van
der Velde konden mij van veel belangrijke informatie voorzien. Zonder hen was dit artikel
niet tot stand gekomen.

De woning van Ensing aan het begin van de 20e eeuw. De foto is in ieder geval na 1913 gemaakt,
want de trambaan lag er al. Hoewel er sindsdien veel veranderde aan de Kruisweg is de gevel van
het in 1855 gebouwde pand nog bijna onveranderd. Het gemeentehuis, aan de overkant rechts
nog juist zichtbaar, is inmiddels op die plek vervangen door de brandweergarage.
Jans Ensings jonge jaren
Kalverschetser Jans Ensing werd als
boerenzoon geboren op 14 september 1922
te Peize, in een familie die al generaties lang
honkvast op de Peizer zandgrond woonde en
werkte. Het gezin bestond uit vader, moeder,
twee jongens en twee meisjes. De liefde
voor koeien ontstond al in zijn jonge jaren,
vandaar dat Jans naar de landbouwschool in
Vries ging. In de Tweede Wereldoorlog werd
Jans’ broer te werk gesteld in Duitsland,
maar hijzelf had meer geluk. Hij moest wel in
militaire dienst voor de oorlog, maar was al

vrij snel weer thuis. Zijn vader had namelijk
de ziekte van Parkinson en Jans mocht
de honneurs waarnemen op de boerderij.
Een belangrijke pro Duitse voorman van de
landbouwbeweging zorgde hier persoonlijk
voor. Jannes Ensing en Louwina Jantina
van der Velde ontmoetten elkaar op een
dansavond in Roden. Met Kerst en tijdens
de Rodermarkt waren er vaak feestelijke
avonden en bij die gelegenheden kon je
elkaar tegen het lijf lopen. Dat was ook bij
hen het geval. Later dansten ze veel bij
Bouwe Veenman in Midwolde.
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Gezin
Jans en Louwina trouwden in 1948 en
kwamen direct na hun huwelijk op de
boerderij aan de Kruisweg te wonen, die
eigendom was van haar ouders. Vlak na de
oorlog was het heel moeilijk om een eigen
boerderij te kopen en net als Jans Ensing,
waren er in die tijd meer aspirant boeren die
er ‘zo bij in kropen’, zoals hij het zelf noemt.
Pas in 1962 werden de boerderij en de
landerijen aan de Kruisweg, gekocht.
Al die jaren daarvoor huurden ze het van
Louwina’s vader, die tot zijn overlijden bij hen
inwoonde; zijn verzorging kwam helemaal
voor rekening van zijn dochter. In die jaren
werden ook de twee dochters van Jans en
Louwina geboren.
Het boerenwerk is Ensing met de paplepel
ingegoten. Hij begon op de Kruisweg met
slechts zes koeien, maar het gezin kon goed
leven van de boerderij. Ze hadden alles wat
ze nodig hadden zelf: groente, aardappelen
en natuurlijk de melk van de boerderij. En
verder waren er geen hoge onkosten: geen
auto, alleen maar een fiets en dat kostte
niet zoveel. Het werk op de landerijen deed
Ensing met een paard, ook daar zaten de
kosten niet in, want het paard ging zeker
vijftien jaar mee en dan was het nog net
zoveel waard als waar het voor gekocht was;
je had dus geen afschrijving.
Waarom de kalveren werden geschetst
In 1956/1957 bepaalde de ‘Gezondheidsdienst voor dieren’, dat er van ieder kalf
dat geboren werd, een schets gemaakt
moest worden. De schetsen waren nodig
als basis voor de stamboekregistratie en
als controlemiddel. De wederopbouw van
Nederland na de oorlog, werd financieel
ondersteund door Amerika, met het
Marshallplan. Omdat ook de Amerikanen
veel belang hechtten aan het bestrijden van
dierziekten, zoals mond- en klauwzeer, tbc,
abortusbang en uierinfecties door horzels,
kreeg de gezondheidsdienst de opdracht en
de financiën om een goede registratie van
koeien en kalveren op te zetten. Zo konden
eventuele ziektes worden getraceerd, aldus
onze kalverschetser in ruste. Als de veearts
op het bedrijf kwam voor een zieke koe,
moest het schetsformulier altijd aan hem
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Beknopte stamboom van Jans Ensing
Ouders:
Jan Ensing en Eempien Liewes,
beide geboren te Peize
Getrouwd: 19 mei 1917 te Leek.
Grootouders:
Jannes Ensing en Margien Bakker,
beide geboren te Peize.
Getrouwd: 22 maart 1872 te Peize.
Overgrootouders:
Hindrik Ensing en Aaltien Ansing,
Getrouwd: 28 juni 1845 te Peize
Betovergrootouders:
Jannes Ensing en Annechien Schuring,
Getrouwd te Peize
Oudouders (via vrouwelijke lijn):
Cornelis Schuring en Hinderkien Luinge
overhandigd worden. De bewuste koe werd
dan direct herkend. Van de registratie van de
koeien profiteerde ook de melkcontrole.
De zuivelfabriek hield zich trouwens voor
die tijd ook al bezig met het schetsen van
koeien, in verband met de herkenbaarheid.
Dit gebeurde door medewerker Geert Zwart
van de Lindsterlaan.
Duizenden schetsen
In het beginjaar moest er een grote inhaalslag
worden geleverd om van alle koeien en
kalveren een schets te maken. Er gingen in
de gemeente Marum zes mannen op pad om
al die dieren in te tekenen op een voorgedrukt
formulier, de z.g. moederschets.
Ieder van hen moest 300 koeien en kalveren
schetsen, dus dat waren er in totaal zo’n
1800.
Na die inhaalslag werd, vanwege zijn goede
manier van werken, aan Ensing gevraagd
om als kalverschetser in dienst te blijven bij
de Gezondheidsdienst voor dieren. Twee
à drie dagen per week doorkruiste hij de
provincie om van pasgeboren kalveren een
schets te maken. Het schetsen was goed
te combineren met het werk op zijn eigen
boerderij, waar zijn vrouw altijd heel actief
meedraaide. Zij was zijn steun en toeverlaat
en bij zijn afwezigheid het aanspreekpunt
thuis. In die tijd waren er 17 kalverschetsers
actief in de provincie Groningen, waarvan
vier in het Westerkwartier.
Jans Ensing heeft dit bijzondere werk 26

Op dit formulier werden de geboortedatum en eventuele bijzonderheden opgetekend, de naam
en het adres van de veehouder en het nummer waaronder de koe geregistreerd werd bij de ‘Gezondheidsdienst voor dieren in Groningen’. Op de linkerzijde van het formulier stond voorgedrukt
een kalf, zowel van de linker als de rechterzijde. De zijkanten waren in vakken verdeeld en zo kon
de tekenaar op het formulier op de juiste plaatsen de vlekken aangeven waar het kalf of de koe
mee geboren was. Ensing toonde een paar schetsen van koeien die zijn doodgegaan. Zo hebben
we bij dit artikel een tastbaar bewijs van het werk van de schetser Ensing.
jaar gedaan en schetste zo’n 3000 kalveren
per jaar. In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige
eeuw liepen die aantallen zelfs op tot in de
5000. Volgens Ensing moeten we ons niet
voorstellen dat de veehouderijen in die tijd
zo groot waren als nu. Een ‘dikke’ (grote)
boer had toen 25 koeien op stal staan, in
onze tijd is dat ondenkbaar.
Nauwkeurig werk
Het schetsen was een uiterst nauwkeurig
werk, maar Ensing was een goede tekenaar
en dat was zijn geluk. Het viel niet altijd mee
om een goede schets te maken van het kalf
dat telkens in beweging was. Er liepen soms
wel 25 of 30 door elkaar, maar hij werkte
volgens een goed systeem: eerst schetste hij
de kalveren met een zwarte kop, daarna die
met een bles, enz. enz. Vervolgens merkte
hij de kalveren die al geschetst waren met
een stift. Vaak lag hij er op de knieën bij in

het land, om een natuurgetrouwe opname
op papier te zetten. In de avonduren thuis,
werden de schetsformulieren verder van
allerlei informatie voorzien. Er moest altijd
goed op worden gelet dat er geen dubbele
schets bij zat, want dan was er een fout
gemaakt. Door zijn zorgvuldige manier van
werken is dat Ensing nooit overkomen. Het
schetsen op zich nam gemiddeld 10 à 15
minuten in beslag, maar met het reizen erbij
was het een tijdrovende bezigheid.
Daarnaast was Jans Ensing er twee keer
per week - aan de vooravonden van de
marktdagen, dinsdags in Groningen en
vrijdags in Leeuwarden - druk mee om
gezondheidsverklaringen te schrijven voor
koeien die verkocht moesten worden. De
boeren moesten een bewijs overleggen dat
het dier van een gezond bedrijf kwam. Ensing
deed dit in samenwerking met veearts Th.
Lambers, aan de Wendsteinweg.
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Koeien met vlekken en spikkels
Er waren in het verleden maar twee soorten
koeien: zwartbonte en roodbonte. Maar na

verloop van tijd kwamen er steeds meer
bij. Melis Siebinga bijvoorbeeld, had later
allemaal blaarkoppen. Voor de meeste
mensen zat er geen
verschil tussen de
ene en de andere
blaarkop, maar de
schetser
verhaalt,
dat er wel degelijk
verschil zat in de
blaar of in de witte
sokjes. Als ik aan
Ensing vertel dat
ik mij, als klein
Marumer
jongetje,
nog
een
aantal
heel
bijzondere
koeien
met
vele
spikkels
herinner,
van de melkrijder
Kai Drent uit het
Boereveld,
weet
Ensing dat dit om
Ensing schetst kalveren in een weiland.
‘witruggen’ ging, een
oud ras. Dat waren
voor de schetser
hele
ingewikkelde
tekeningen, want het
moest kloppen.
Aan de Noorderweg
had de oude boer
Gjaltema ook een
ras koeien dat wel
honderd jaar oud
was. Deze Gjaltema
was de opa van de
wel bekende, jong
overleden
Pieter
Besselink, die aan de
Eikenlaan woonde;
de toenmalige Noorderweg.
Op advies van de
Gezondheidsdienst
van dieren, kocht
Ensing al direct een
brommer bij Thies
Hiemstra. “Er moest
snel gewerkt worBij boer Miedema in Opende schetste Ensing in 1985 het 50.000e kalf den” zo zeiden de
dat bij de Vereniging voor Veehouderijbelangen Westerkwartier te Marum heren van de Gezondwerd geregistreerd. Dit werd breed uitgemeten in de pers. Later woonde heidsdienst.
Miedema op De Haar.
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Ensing had nog nooit op een brommer
gezeten en hij kreeg persoonlijk les van
fietsenmaker Hiemstra. Er was immers toen
nog genoeg ruimte op de weg om te oefenen.
Het advies van de Gezondheidsdienst
was wel begrijpelijk, want de gemeente is
behoorlijk uitgestrekt. Later kocht Ensing
er een leren jas bij om de kou te trotseren.
Over het salaris heeft hij nooit te klagen
gehad, want dat werd telkens automatisch
verhoogd.
Een stukje dorpshistorie
Achter de boerderij van Jans Ensing, lag de
Pierswijk met de haven, die in het midden
van de 50er jaren van de vorige eeuw werd
gedempt. Daar legde vroeger de melkboot
van de gebroeders Van der Velde uit de
Willemstad aan. De Willemstad is een klein
gehuchtje ten oosten van de Pierswijk en
ten noorden van de Jonkersvaart. Boeren
die aan de wijk woonden, zoals Eringa en
Bergsma, plaatsten hun melkbussen op een
vonder, in afwachting van de melkboot en
leverden zo de melk af. De bussen werden
uit de melkboot gehaald in de zwaai, oftewel
de haven, vervolgens opgehaald door de
melkrijder uit Niebert en afgeleverd bij de

melkfabriek van Marum. Ensing vertelt dat de
bodem van de haven maar dertig centimeter
onder het omliggende maaiveld lag. Marum
ligt namelijk wel twee meter lager dan de
Jonkersvaart en daarom moest er met dijken
gewerkt worden om het hoogteverschil te
overbruggen. Ook kan Ensing zich nog goed
herinneren dat er pulpboten en houtschepen
aankwamen in de haven van Marum.
Net als bij anderen was het melken in het
begin bij Ensing allemaal handwerk. Later
ging het ook bij hem machinaal. De melk
werd in bussen bij de weg neergezet, om
opgehaald te worden door de melkrijder.
De Kruisweg was de ‘middenstandsstraat’
van Marum, met talloze winkels en bedrijven.
Het is onvoorstelbaar dat het meeste nu
verdwenen is. Enkele zaken vind je er nog,
maar vele zijn helemaal uit het straatbeeld
verdwenen of zijn verplaatst naar elders in
Marum. Ik noem er een paar: het postkantoor,
het arbeidsbureau, de politiekazerne, het
sigarettenwinkeltje tegenover Ensing, de
spaarbank Eigenhaard, drogisterij van
der Schaaf (later Boezerooij), bodedienst
Dijkstra, loodgietersbedrijf Benne Jansma,
enz.
Het is allemaal verleden tijd. Ook het

Gezicht op de Kruisweg in oostelijke richting. Rechts de woning van Ensing en links het toenmalige gemeentehuis, dat werd gebouwd in 1908. In het midden is een telefoonpaal zichtbaar; in
hetzelfde jaar dat Marum een gemeentehuis kreeg, werd er ook telefoon aangelegd.
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De schoonouders van Jans Ensing waren Ebbel van der Velde en zijn vrouw Grietje Dijkstra.
Ebbel werd geboren te Noordwijk in 1876 en Grietje Dijkstra in 1880 te Boerakker. Zij trouwden
in 1901 te Marum en vestigden zich op de Hamrik. In 1922 kochten ze de plaats op de
Kruisweg erbij en verbouwden deze. Hun dochtertje Louwina, nu de vrouw van Jan Ensing,
was toen een half jaar oud. Ebbel van der Velde kocht er links en rechts wat grond bij en hij
molk aan de Kruisweg vier tot zes koeien. Het landbezit op de Hamrik werd eveneens door
hem gebruikt. Ebbel was regelmatig met zijn paard en wagen op stap tussen de Kruisweg en
de Hamrik. Het gezin van der Velde bestond uit zes dochters en een zoon. Na het overlijden
van vader Ebbel van der Velde, kochten Jans en Louwina de plaats aan de Kruisweg en werd
ook het bezit op de Hamrik verkocht.
Het echtpaar Ensing vertelt nog, dat het geheel vroeger groter is geweest. In 1917 was er een
grote uitslaande brand en daarna is de schuur kleiner herbouwd.
gemeentehuis was in vroeger jaren aan de
Kruisweg gevestigd, recht tegenover de
Ensings. Vele bruidsparen zagen zij naar
binnen gaan. Een bruidsfotograaf stond vaak
aan de kant van Ensing te fotograferen, met
het toestel op een statief en een doek, die ook
gelijk zijn hoofd bedekte, over de camera. Na
de nieuwbouw van het gemeentehuis aan de
Molenstraat kwam het arbeidsbureau in het
oude gemeentehuis. In de oorlog was het bij
het gemeentehuis een komen en gaan van
auto’s met hooggeplaatste Duitsers. Later
hielden zij kantoor in de voormalige villa van
Hielke Gjaltema, nu bewoond door de familie
Van Kammen.

Geschiedenis van de boerderij
Jans Ensing en zijn vrouw kochten de
plaats aan de Kruisweg in 1962 van zijn
schoonouders, vlak na het overlijden van
schoonvader Ebbel van der Velde.
Louwina’s vader, Ebbel van der Velde, kocht
de boerderij met anderhalve bunder land van
de erven Marten Idsingh in 1922. Deze was
landbouwer te Marum en bleef zijn hele leven
vrijgezel. Marten Idsingh had het gekocht
van Jannes Hindriks Veenstra, timmerman te
Marum in 1902. Veenstra kocht het geheel in
1876 van landbouwer Pier Hindriks Holtrop
en zijn vrouw Froukje Posthuma uit Marum.
Zij lieten in 1855 het huis en de schuur
bouwen.

Jans Ensing achter de schuur, met rechts de uitzonderlijk kleine stookhut.
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Daarvoor was het onbebouwde terrein in het
bezit van Wolter Sietses Bergsma, gemeenteontvanger te Marum. Bergsma trouwde
met de weduwe Lutske Derks Hummel, die
getrouwd was geweest Hindrik Piers Holtrop.
Volgens overleveringsverhalen, zo vertellen
de huidige bewoners, hebben ook Klaas
Abels Mulder, veldwachter en gemeentebode
en de huisarts, dokter Theunis Klaas Grashuis
Deves, in het huis gewoond en is het ook nog
postkantoor geweest.
Naast het zo bijzondere pand staat een heel
klein stookhutje, van 146 x 180 cm. Volgens
Ensing doet het verhaal de ronde, dat er
waarschijnlijk niet genoeg geld was voor
een grotere stookhut. Maar bij een lezing
over stookhokken – de Drentse benaming –
hoorde ik eens dat deze gebouwd werden
van de stenen die overgebleven waren van
de bouw van het huis en de schuur. Blijkbaar
waren hier te weinig stenen overgebleven en
is daarom de stookhut zo klein geworden.
De schoonouders van Ensing hadden er een
waspot in en dan was de hut ook vol. Er kon
nog niet eens een fiets in staan, wat wel heel
bijzonder was. Bij boerderijen met grotere
stookhutten werd er vroeger in de zomer ook
in gewoond.
Tram
Het oerdegelijke huis heeft de tand des tijds
goed doorstaan, ondanks dat de tram er jaren
lang vlak voor langs denderde. Wel gebeurde
het in strenge winters met veel sneeuw,
dat de tram een behoorlijke aanloop moest
nemen om door de sneeuw te komen, ook al
waren er mannen aan vooraf gegaan om de
rails sneeuwvrij te maken. Als de tram zich er
dan met een behoorlijke vaart een weg door
baande, vloog de poes van Ensing soms
van schrik de schuur in. In de tijd dat er nog
passagiers mee konden, stapten ze bij hun
huis in. In de verkeringstijd van Jans Ensing
en zijn vrouw kon de fiets ook nog mee. De
tram reed door Peize, de woonplaats van
Jans, en hij kon op de Kruisweg uitstappen.
De tram reed rakelings langs het huis en het
afscheidingshekje van hun huis. “Om even
een beeld te schetsen”, vertelt Ensing, “Als
er per ongeluk een fiets tegen het hekje
gezet was, werd die geschept door de
treeplank van de tram. Het ging dan vaak om

iemand die even bij ons of het gemeentehuis
tegenover ons moest zijn. Als we het zagen
dan waarschuwden we de mensen, dat ze die
fiets weg moesten halen, maar dat ontkwam
je ook wel eens”.
Veel bijzondere verhalen zijn er niet over het
huis te vertellen, volgens de krasse, 89-jarige,
Ensing. Maar het is wel zo, dat je in dit huis
wel oud kunt worden!
Een mooie tijd en een vrij bestaan
In 1986 ging de kalverschetser in de VUT
en zijn afscheid werd uitbundig gevierd. De
kwieke, nu 89-jarige, kijkt terug op een mooie
tijd en een vrij bestaan. Op het moment van
zijn terugtreden, dacht het echtpaar Ensing
nog dat het vak van kalverschetser altijd zou
blijven bestaan. Maar er kwamen steeds
nieuwe ontwikkelingen en later werden de
koeien voorzien van ‘blikken’ of ‘flappen’
aan de oren. Deze zijn nu vervangen door
kunststof oormerken.
Sinds zijn pensionering houdt Ensing zich
bezig met het klussen in en rond het huis en
knutselt hij graag met hout. Hij maakt stoven
en doet aan figuurzagen: paarden en koeien.

Jans Ensing en zijn vrouw Louwina Ensingvan der Velde genieten samen van een mooie
oude dag in één van de oudste huizen van
Marum.
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Dorpsvlag Noordwijk-Lucaswolde
Koos Vos
Na Boerakker-Lucaswolde heeft nu ook Noordwijk-Lucaswolde een eigen dorpsvlag
gepresenteerd. Lucaswolde voelt zich door de ligging zowel verbonden met Boerakker als
met Noordwijk, vandaar dat men bij de ontwerpen van beide dorpsvlaggen betrokken is
geweest. Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordwijk-Lucaswolde, op 6
april 2011, werd de nieuwe dorpsvlag onthuld door de heer Joeke Spa. Het eerste exemplaar
werd overhandigd aan Marten Huisma, voorzitter van het bestuur van dorpshuis De Weme.
De serie dorpsvlaggen in de gemeente Marum groeit gestaag. Over de inmiddels ook al
gepresenteerde vlag van Nuis-Niebert kunt u lezen in een volgend nummer van ’t Olde
Guet.
Het ontwerp
Na het verzoek van de gemeente aan
Plaatselijk Belang Noordwijk-Lucaswolde
om een dorpsvlag te ontwerpen, is er veel
speurwerk verricht om zo veel mogelijk
gegevens van beide dorpen aan te
kunnen leveren bij het Consulentschap
voor Heraldiek. Met die informatie is het
Consulentschap aan de slag gegaan en heeft
een aantal ontwerpen voor een dorpswapen
gemaakt. Het bestuur van Plaatselijke Belang
heeft daaruit een keuze gemaakt en die heeft
als basis gediend voor het ontwerp van de
dorpsvlag.
De omschrijving en verklaring
“In goud een leeuw, van sabel gewapend

en getongd van keel. Een versmalde en
verhoogde balk van azuur, een schildhoofd
van goud, beladen met een lelie van azuur,
vergezeld door twee verkorte kruisjes van
keel.”
De leeuw symboliseert de invloed van de
familie Von Inn- und Kniphausen in Noordwijk. De kerk in Noordwijk heeft, in tegenstelling tot veel andere kerken, geen windwijzer
met een afbeelding van een haan, maar van
een leeuw. De familie Von Inn- und Kniphausen schonk onder andere de kerkklok. De
blauwe lelie staat voor het klooster van de
Susteren van Reyde, dit klooster stond
vroeger te Lucaswolde. De kruizen staan voor
de Wemerlanden, ook wel kerklanden genoemd. Nog steeds wordt, in en om Noordwijk

Het aanbieden van de vlag. V.l.n.r.: De heer Joeke Spa, Marten Huisma en Albert Smid, voorzitter
van Plaatselijk Belang Noordwijk-Lucaswolde.
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en Lucaswolde, veel land gehuurd dat tot de
kerk behoort. De blauwe dwarsbalk stelt het
riviertje De Wemer en de Wemertocht voor.
De Wemertocht ligt in het afwateringsgebied
rondom Noordwijk en Lucaswolde en vormt
een belangrijk waterstaatkundig element in
de plaatselijke waterhuishouding.
De Wemer
Een van de elementen in de vlag, de blauwe
dwarsbalk, voorstellende de Wemer (later de
Wemertocht) wekt de nieuwsgierigheid op.
Waar lag vroeger de Wemer en waar is nu
de Wemertocht? En wat betekent eigenlijk
‘Wemer’?
Navraag levert heel weinig op. Ingezetenen
van Noordwijk geven aan, dat nabij het
dorpshuis vroeger een laagte was, waarlangs
of waaruit de Wemer richting het Oude Diep
ging. Op de kaart van Beckeringh uit 1781
loopt een stroompje ten oosten van de
hoofdweg richting zuidoost naar het Oude
Diep. Deze kaart, hoewel aardig nauwkeurig,
is niet altijd precies gedetailleerd, zodat het

voedingsgebied van deze stroom best iets
dichter bij het dorp kan hebben gelegen.
Aangezien er geen enkele andere rivier is
ingetekend bij Noordwijk, kan deze stroom
misschien de Wemer zijn.
Meer onderzoek nodig
Concluderend kunnen we stellen, dat er
over de Wemer zo een, twee, drie geen
sluitend verhaal valt te vertellen. Zowel
de betekenis als de exacte ligging zijn
niet geheel duidelijk. Heeft het woord een
Friese oorsprong en betekent het misschien
‘water’, of is het afgeleid van Weeme, wat
pastorie betekent. Ik durf er geen uitspraak
over te doen; dit vraagt om meer onderzoek.
Van mijn bevindingen zal ik u op de hoogte
houden in een volgend nummer van dit blad.

Op deze kaart uit 1781, zien we een riviertje ten oosten van Noordwijk, dat mogelijk de Wemer is.
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De bewoners van het Veld en het Achterpad
Sietse Klaassens
De tegenwoordige Dorpshuistraat* werd vroeger het Achterpad genoemd. Deze zandweg
kwam destijds uit op de doorgaande – provinciale – weg, precies waar nu de ingang is
van Albert Heijn. Het Achterpad boog onmiddellijk linksaf in oostelijke richting, maar je
kon ook nog een honderdtal meters rechtdoor. Het Boereveld, destijds een prachtige
zandreed, heette in het verleden kortweg ‘het Veld’. Later werd de adressering A, gevolgd
door een nummer en daarna kreeg het de officiële naam Boereveld. Wie waren zo’n 75
jaar geleden de bewoners van de tegenwoordige Dorpshuisstraat en het Boereveld? We
maken een wandeling en vertellen.
Aan het einde van het rechtdoorgaande
gedeelte van het Achterpad stond rechts
de woning van de familie Borger en aan
de linkerzijde het oude werkhuis. Vroeger
woonde daar wethouder Klompmaker en
later de familie van Tiemen Cloo. Nu gaan
we terug naar het begin van het Achterpad
en slaan rechtsaf. Op de hoek stond de
woning van de familie Krijgsheld. Krijgsheld
was schoenmaker van zijn vak en was nogal
gehandicapt, want hij had een houten been.
Even verder stond een twee-onder-één-kap

woning: de westelijke helft werd bewoond
door de familie Mertens en de oostzijde door
de familie Poelman. Nog even verder stond
de woning van de dames Wielenga en dan
stond er het vroegere dorpshuis, waar nu de
DA Drogist is. Daarin is kort na de oorlog een
kleuterschooltje gevestigd geweest. Achter
het pand was een grote zandbak waar de
kleuters is speelden.
Naast het dorpshuis lag een open veldje.
Daar werden later drie grote volkstuinen
aangelegd en nog later werd het veel gebruikt

Woning schoenmaker Krijgsheld, 1971.

Woning van de dames Wielenga, in 1971.

De dubbele woning van de families Mertens
en Poelman, 1971.

Het voormalige dorpshuis, waaraan het
Achterpad zijn tegenwoordige naam dankt.
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lie Bergsma. Achter deze woning lag toen
een groot stuk bouwland en net voorbij dat
stuk land stond de woning van de weduwe
Braam. Even verder stond een boerderij,
waar woonde de familie Van der Molen
woonde. Aan de zuidzijde had men een
mooie appelhof. De familie Veenstra woonde
in de volgende woning en dan kwam een
lang, laag huisje dat in de lengte langs de
zandreed stond. De bewoonster daarvan
was de weduwe Grietje Eilander. Aan het
eind staat de woning waar destijds de familie
Sikkenga woonde.
We gaan nu naar links en weer naar rechts
en komen bij de eerste woning links, waar
de familie van Eit Drent woonde. Een zoon,
die zich Kei noemde, maar eigenlijk Gerrit
heette, had een kleine melkrit voor de zuivelfabriek van Marum-West. Hij zong, zittend
op de wagen, vaak liedjes en van één weet
ik de eerste twee regels nog. Die luidden: “Er
reed langs de wolken een man op zijn fiets,
hij trapte en trapte, maar vorderde niets”.

`Topografisch kaartje uit 1926. De rondwandeling begint bij nummer 1, toen de splitsing
Provincialeweg-Achterpad, nu De Wending
en volgt de oplopende nummering.
door ruitervereniging Mazeppa. We komen
dan op de hoek Achterpad-Boereveld.
We gaan nu rechtsaf naar het Boereveld. Alle
woningen staan en stonden daar aan de linkerzijde.
Op de hoek staat nog steeds de woning
die destijds werd bewoond door de fami-

Aan diezelfde kant stonden vervolgens vier
woningen van de woningbouwvereniging. De
bewoners waren de familie Bonnema, waarvan kleinzoon Sietse verdronken is in de Pierswijk, de familie Diertens, waarvan een zoon
behoorde tot de zestien slachtoffers van het
drama Trimunt en verder de families Pops en
Benne van Dijk. Aan de overzijde daarvan
staat de woning waar de familie Boerema
woonde. Aan het eind rechts woonde de
familie van Wolter Poelman en links woonde
eerst Reitsema en vele jaren daarna de familie Stobbe.
We gaan nu de weg terug tot het Achterpad
en gaan rechtsaf. De eerste boerderij, die er
nog staat, werd bewoond door de familie
Van der Linden.
Naast deze boerderij stond de woning van
Roelf van der Wier; ook hij had een kleine
melkrit voor de zuivelfabriek in Marum-West.
Harke van der Wier was de bewoner van de
volgende woning, ook dit pand staat er nog.
Harke ventte met melk in het dorp Marum.
Aangekomen op het eind, waar het Boereveld afbuigt naar het zuiden, stond op de
hoek langs de afwateringssloot de woning
van Pier Holtrop.
De afwateringsloot noemde men vroeger ‘de
stroomsloot’. Er stond ongeveer veertig cm
glashelder water in en je zag dan soms een
13

snoekje van zo’n dertig cm., stil in het water
staan te wachten op een prooi. Zo was het
toen, nu is het water zwart. Op het eind staat
nog de woning waar toen de familie Heys een
pluimveebedrijf had.
Gaan we nu een honderdtal meters terug, dan
ligt er links een verbindingsreed tussen het

oostelijk en westelijk gelegen Boereveld. Aan
deze reed stond een woning waar de familie
Dijk woonde. Zoon Hepke moest zich in de
oorlogsjaren melden voor tewerkstelling in
Duitsland, hij is gegaan en niet teruggekeerd.
Het is niet bekend, ook niet bij de familie, wat
er met hem is gebeurd.

* De Dorpshuisstraat loopt tussen De Wending
en het Malijksepad.

Gerrit ‘Kei’ Drent met paard en melkwagen

De woning van Pier Holtrop, 1971

De woning van Roelf van der Wier, 1971

In 1960 is er een optocht van versierde
wagens geweest in Marum. Het Boereveld
deed ook mee en voerde de leuze “Boereveld
Teleurgesteld. Na 15 jaar bevrijding, nog
steeds geen waterleiding”.
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’t Mantje van Moarum
Cobi Olijve
Zoals in veel steden en dorpen staan ook in Marum verschillende beelden. Aan de Olmen
staat bijvoorbeeld het beeld ‘Vrouw met parasol’ gemaakt door de in 2002 overleden
kunstenaar Johan Sterenberg en bij sportcentrum De Holten bevindt zich een beeld van
Harm Blanken. Sinds 27 augustus van dit jaar is er in de gemeente een beeld bijgekomen,
‘’t Mantje van Moarum’.
Van Manneke naar Mantje
Al enige tijd bestaat het Manneke van Marum,
een klein bronzen beeldje gemaakt door Jan
Douma. De gemeente geeft het cadeau aan
mensen die zich hebben ingezet voor de
gemeente, zoals bijvoorbeeld raadsleden die
afscheid nemen. De kunstenaar beoogde met
zijn ontwerp recht te doen aan het verleden,
een eerbetoon aan de ‘gewone’ inwoners
van de gemeente Marum. Toen de raad in
mei 2011 instemde met een budget voor een
groter kunstwerk, dat voor het gemeentehuis
geplaatst zou worden, roerden verschillende
leden van Heemkundekring Vredewold-West
zich. Waarom het beeld geen naam gegeven
die past bij de streek? Voor de kleine uitgave
was het te laat, het kereltje was al gedoopt,
maar dit grotere exemplaar kon toch een
meer gebiedseigen naam meekrijgen!

er in een oven werd uitgestookt. Dit wordt wel
de ‘verloren was methode’ genoemd, oftewel
‘cire perdue’. Zo ontstond een hol gipsmodel
waarin het brons werd gegoten. Het beeld
dat daarna tevoorschijn kwam leek in niets
op het prachtige bronzen beeldje dat nu te
pronk staat in de tuin van het gemeentehuis.
Voor beeldhouwer Jan Douma was er toen
nog veel werk aan de winkel om er een mooi
glad en glanzend beeld van te maken.

Prikkeboenders
Daarbij kwam dat ook de Heemkundekring
graag een beeld had willen laten ontwerpen
dat past bij Marum. Een beeld dat
typerend is voor de gemeente, waarvan
de bewoners vroeger wel Prikkeboenders
of Prikkebuurders werden genoemd. De
plannen van de gemeente doorkruisten dit
plan. Na overleg met Jan Douma en enkele
leden van de historische vereniging kwam
men tot het volgende: het grote beeld zou
de naam ‘t Mantje van Moarum krijgen en uit
zijn jaszak zouden een paar prikkeboenders
steken.
Van was naar brons
Voor een bronzen beeld op zijn sokkel komt
te staan, moet er nogal wat gebeuren. Jan
Douma maakte voor ‘t Mantje eerst een
schets. Aan de hand daarvan modelleerde
hij een beeld van was. Toen dat helemaal
naar tevredenheid was, werd het naar
de bronsgieter gebracht. Daar werd het
wasmodel ingegoten in gips, waarna de was

Het ruwe bronzen beeld
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De kenmerken
Laten we ‘t Mantje van Moarum eens
nauwkeurig bekijken. De maker van het beeld
heeft, naar eigen zeggen, het uiterlijk van de
mensen in deze omgeving goed bestudeerd
en model laten staan voor de vormgeving.

Op zijn rug draagt ‘t Mantje het wapen van
de gemeente dat met beide handen wordt
vastgehouden. Zoals gezegd steken uit zijn
jaszak de kenmerkende heideboenders
en gaat hij op klompen door het leven. De
sokkel geeft de volgende tekst te lezen:

’t Mantje van Moarum
Het beeld “ ’t Mantje van Moarum”
staat symbool voor de gewone man of vrouw, de werker uit de geschiedenis
van Marum. Deze gewone Marumer, staat van oudsher bekend als
“Prikkeboender”, (of “Prikkebuurder” als hij uit Nuis/Niebert kwam),
omdat hij in de “slappe” tijd heideboenders van de harde stelen van de
heide maakte. Deze werden langs de deuren uitgevent en in bosjes van
10 stuks verkocht.
Ook de algemene naam “Woldjeprikken” voor bewoners van het Zuidelijk
Westerkwartier, herinnert aan dit stukje geschiedenis van deze regio.
Het beeld ” ’t Mantje van Moarum” staat voor de eenvoudige mens,
die mede de grondlegger van Marum is geweest. Het beeld staat óók
voor onze toekomst, waar we diezelfde mensen zo hard nodig hebben. ’t
Mantje, vol vertrouwen en met een glimlach op zijn gezicht, kijkt naar de
toekomst. Uit zijn jaszak steken een paar heideboenders.
Gemeente Marum. Heemkundekring Vredewold-West.
Beeldhouwer Jeb’64. Mantje van Marum (en Manneke van Marum)

De onthulling van ’t Mantje van Moarum, door Janny Hulshof ( namens
de gemeenteraad), Piet van Houten ( bestuur Cultura ), burgemeester
van Bekkum, Cobi Olijve (namens Heemkundekring Vredewold-West)
en Jan Douma, de maker van het beeldje.
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De drieënnegentig dorpswinkels uit mijn jeugd
Dr. Jan Buitkamp

deel 1

In mijn jeugd – ik ben geboren in 1929 en woonde op de Postdijk bij het Oude Diep – was
Marum een agrarisch dorp. Bronnen van bestaan waren het boerenbedrijf en - daarmee
al dan niet verbonden - ambachtelijke bedrijven. Alle landbouwwerk was paardenwerk
of werd door mensenhanden gedaan. Op het land zag je overal hele legertjes werkvolk.
Bezorgwerk van kruidenier, bakker, slager, enzovoort, gebeurde met paard en wagen of
op de fiets. Er werd heel veel gelopen. Ik was leerling op de openbare lagere school aan
de Marktstraat en liep elke dag van de Postdijk naar Marum-West en na schooltijd weer
langs de Haarsterweg terug naar huis. Dit artikel is een eerbewijs aan al die mensen, die
hier eens leefden en werkten, in ons Marum, en die Marum mee vooruit gebracht hebben.
Zoveel verdwenen van vroeger
Er is - nu ik dit schrijf is het 2010 – heel veel
weg van vroeger. Helaas! De openbare lagere
school, die werd gebouwd in 1883, is weg;
de openbare ULO-school, van 1916, is weg;
het gemeentehuis is weg; hotel-restaurant
‘De Koppel Paarden’ in Marum-West is weg;
de Drachtster Tram, begonnen in 1913, is
weg. Er is zóveel weg. Zoveel, dat er in mijn
jonge jaren nog wel was. Ook veel winkels en
bedrijfjes zijn verdwenen. Ik noem maar eens

wat. In mijn jeugd waren er in Marum-West
en Marum-Kruisweg
- Tien kruidenierswinkels, nu nog twee:
Albert Heijn en Lidl.
- Negen zelfbakkende bakkers, nu zijn er
nog twee bakkers, waarvan alléén
Hofstee zelf bakt.
- Verder waren er drie smeden, twee
vrachtrijders, twee stelmakers en een
grasdrogerij.
- Alléén al in Marum waren vier slagers, nu

Marum West, v.l.n.r. de huizen van kapper Nanko Huisman, de familie Fokke Wiekel, Siebe Glastra en vaatjeskuiper Klaas Strikwerda en zijn gezin. (Nummer 9 t/m 11)
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-

nog één.
Dan vier schoenmakers, nu geen één
meer.
Drie kleermakers, geen één van over.
Eén klompmaker, één vaatjeskuiper, één
hoedjesmaakster, twee muziekwinkels,
vijf brandstofhandels, enzovoort, enzovoort.

Samen met twee oud-Marumers, Jan van
Wijk en wijlen Otto Roelfsema, heb ik alle
namen van en verhalen over die Marumer
zaken, winkels en bedrijfjes opgeschreven.
Drieënnegentig waren het er. Wij nemen u
mee op een dorpswandeling door het Marum
van de dertiger jaren van de twintigste
eeuw. We lopen, zo te zeggen, vanaf de
hoek Haarsterweg-Postdijk in de richting
Marum-West en dan door het dorp tot de
Lindsterlaan.
Haarsterweg, van Postdijk tot Wilpsterweg
1. Op de hoek Haarsterweg-Postdijk, aan de
linkerkant van de weg, staat de boerderij van
Jan en Heike Bron-Boerema. In mijn jeugd
woonden hier de ouders van Heike: Marten
en Anne Boerema. Maar vroeger woonde
daar Siebe Glastra en zijn gezin. Die dreven
daar een café. Dat kun je nog zien aan de
brede voordeur, de vroegere ingang van het
café, middenin het front van de boerderij.

Later woonden de Glastra’s in Marum-West.
Op het land van Glastra was ’s winters, als
het vroor, de ijsbaan. Gerrit Boonstra was
daar toen baanveger. Gerrit Boonstra, die
slecht zag, was bekend vanwege zijn sterke
verhalen. Hij was getrouwd met Margje.
2. Een paar huizen verder, aan dezelfde kant
van de weg, woonden Anne Gjaltema en
Aafke. Anne Gjaltema was timmerman en
zandverkoper. Flinke man. Zijn zoon Tjeerd
had later een timmerzaak in Boelenslaan.
3. Verder aan de Haarsterweg, aan de
rechterkant, voorbij de boerderijen van Willem
Venema, de Siebenga’s en Gaaikema, stond
het zogenaamde ‘stinkhokje’. Dat was een
soort loodsje, waar boeren hun dode dieren
heenbrachten. Die werden daarvandaan
later opgehaald door een destructiebedrijf
uit Bergum. Vooral ’s zomers stonk het
daar verschrikkelijk. Vandaar de naam
‘stinkhokje’.
4. Dan even verder richting Marum-West had
je het timmerbedrijf van Bocke Uithof. Bocke
was een kundig timmerman. Hij was klein
van stuk en had een hoge rug. Reed altijd op
een Eysinkmotor, een echt pruttelding. Altijd
een leren jas aan en een leren vliegerkap op.

Provinciale weg in westelijke richting. Op de voorgrond het riviertje de Randel, rechts smederij
Lenstra (16), links de winkel van Fien van Houten (15) en in het midden, op de achtergrond, de
woning van Klaas Strikwerda (11).
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Bakjekerels
In die tijd waren er ook nog de vele venters: mannen met een negotiebakje. ‘Bakjekerels’
noemden de mensen hen. In zo’n bakje zat van alles: veters, schoensmeer, kachelpoets,
kamfer, klosjes garen, knopen, elastiek, kammen, naaimachineolie, naalden, spelden,
potloden, noem maar op. Verder waren er venters met zelfgemaakte heidebezems, matten
en manden. Matten werden gevlochten van bentgras en met touw aan elkaar genaaid. Dan
venters met bokking, met haring, met sinaasappels en nog veel meer. Ook stoelenmatters om
biezen stoelen te repareren. Allemaal kooplui aan de deur, in de weer om wat te verdienen.
Hij was niet getrouwd en z’n zuster Iebeltje
ook niet. Bocke woonde met zijn zusters
Iebeltje en Martje en zijn ouders op De Haar,
naast de familie Hofstee.
Vader Durk Uithof miste een oog. Hij had
ook geen kunstoog, maar droeg soms een
lap over de plek, waarin het oog gezeten
had. Meestal echter had Uithof die lap niet
voor en dan keek je in een ietwat bloederig
gat. Vaak zeiden mensen tegen Uithof:
”Uithof neem toch een kunstoog, dit is geen
gezicht!” Het antwoord van Uithof luidde
altijd: “Hoeft niet, want ik ben al trouwd”.
Bocke was heel lang van stof. Als je met
hem in gesprek kwam was je nog niet klaar.
Er kwam geen eind aan.
Bocke, de kleine timmerman, moest eens
iets vertimmeren aan kasten van dominees
mevrouw in een naburige pastorie. Mevrouw

was een grote, rijzige vrouw met, volgens
degene die mij dit verhaal heeft verteld, een
vestibule, waar je onder kon schuilen tegen
een regenbui. Mevrouw deed open. En toen
Bocke de domineesvrouw daar in volle lengte
en omvang ineens zo voor zich zag staan
was het precies alsof de kleine Bocke met
zijn timmermanskist nog kleiner werd dan hij
al was. Ze was wel twee koppen groter dan
Bocke.
Bocke werd binnengelaten en mevrouw wees
hem de kast, die vertimmerd moest worden.
De bevelen knetterden Bocke om de oren:
Dit en dat en zus en zo. Bocke dook in de
kast om de kieren te dichten en de kast lichten stofvrij te maken. Dominee was niet thuis
tijdens deze operatie.
Toen, naar Bockes idee, de put eruit was, riep
hij mevrouw erbij. Maar volgens mevrouw

De Rekkersbuurt, nu Randel (17).
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petroleum was er voor kinderen een krantje
van ‘De Automaat’, met daarin het verhaal
van Pijpje Drop. Elk nummer van dat krantje
eindigde met de zin: “En hoe het Pijpje
Drop verder vergaat staat in de volgende
Automaat”. Zo deed Jan Pietereulie aan
klantenbinding. Jan Elsinga is later, toen
de petroleumlampen de een na de ander
moesten wijken voor elektrisch licht,
chauffeur geworden bij ESA.

moest er nog veel meer aan gedaan worden.
En Bocke ging weer verder aan ’t werk aan
die kast. Maar het was mevrouw nooit naar
de zin. Mevrouw bleef maar licht zien. Iedere
keer als Bocke, volgens hem klaar was met
z’n werk en mevrouw er weer bij riep, dook de
pastoriebewoonster in de kast en kraaide ze
vanuit de duisternis steevast: ”Timmerman,
ik zie nog licht”. En dan kroop Bocke maar
weer in de kast en begon opnieuw te
prutsen. Maar wat hij ook deed mevrouw
bleef altijd licht zien. Het duurde net zo lang,
totdat Bocke zelf er helemaal geen licht meer
in zag. In dat hele karwei niet. Was mij dat
een mens!
Toen mevrouw voor de zoveelste keer vanuit
de kast riep, dat ze nog “altijd licht zag”, werd
Bocke echt ‘hellig’. “En nou is het jandorie
afgelopen”, Bocke draaide de sleutel van
de kastdeur om en mevrouw kon er niet
meer uit. En Bocke weg. Buiten hoorde hij
mevrouw nog tekeer gaan. Of dominee, toen
hij thuis kwam, zijn echtgenote uit de kast
bevrijd heeft, of dat mevrouw de deur kapot
getrapt heeft weet ik niet, maar Bocke is daar
nooit meer gevraagd voor een timmerkarwei.

7. Daarnaast was alweer een winkeltje.
Het winkeltje werd gedreven door Aaltje,
de vrouw van Doede Kraaienga. Doede
werkte op de timmerfabriek van Gjaltema.
Ze hadden drie kinderen: Anne, zus en
Johanna. De winkeldeur en het winkelraam
zijn nog te zien.

5. Verderop, aan dezelfde rechterkant van
de weg woonde Jan Elsinga, die petroleum
verkocht. Van het merk ‘De Automaat’. Bij de

Hoornweg, van Wilpsterweg tot
Marktstraat
8. Verder op, de Wilpsterweg voorbij, was

6. Even verder woonden twee ongetrouwde
mannen: Pieter en Tiemen de Vries. Daar was
vroeger ook een levensmiddelenbedrijfje.
Pieter was een stille man, Tiemen was een
prater. Vertelde je die mannen een verhaal
dan zei Tiemen steeds: “Och verrek toch
kerel”. Pieter alleen maar: “Ja, ja, ja, ja……”.

Schematische voorstelling van de Provincialeweg - nu Haarsterweg en Hoornwe
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aan de linkerkant de boerderij van Bertus
Homan. Zoon Henk is verongelukt met zijn
motorfiets en dochter Wimke leeft ook al lang
niet meer. Even verderop aan dezelfde kant
een rijtje huizen. Daar begon het centrum
van Marum-West. Het eerste huis was het
timmerbedrijf van Berend de Boer.
9. Daarnaast kapper Nanko Huisman.
Knippen 10 cent. Wobbe Ausma was daar
bediende. Nanko had veel scheerklanten.
De vaste klanten hadden allemaal een eigen
laadje in een kastje waarin hun scheerspullen,
mes, kwast, zeep en zo werden opgeborgen.
Meester Westerhof liet zich daar elke
dag scheren. Wobbe zeepte in en Nanko
schoor. Na afloop, als meester aan Nanko
betaalde, riep Nanko steevast: “Wobbe!”
Daarop antwoordde Wobbe dan: “Dankjewel
meester!” Westerhof gaf blijkbaar altijd een
fooitje voor Wobbe. Huismans opvolger
was kapper Wiltjer. Een unieke figuur. Als ‘s
winters de ijsbaan, die aan de overkant van
de weg lag, open was, dan kwam je bij kapper
Wiltjer nogal eens voor de ‘vaste’ deur. Dan
hing er een briefje op de deur: “De kapper is
op de ijsbaan”. Wiltjer mocht blijkbaar graag
schaatsen.
10. Naast de kapperszaak woonde de familie

Wiekel. Fokke Wiekel was boekhouder op de
zuivelfabriek. Later werd hij directeur van de
Boerenleenbank. Daarnaast woonde Siebe
Glastra, de eigenaar van de ijsbaan.
11. De buren van de familie Glastra waren
Klaas Strikwerda met zijn echtgenote en
zonen Menno en Reinder. Menno is later
predikant geworden en Reinder was een
groot acteur, die jarenlang bij de ESA voor de
public-relations heeft gezorgd. Strikwerda
was vaatjeskuiper. Hij maakte botervaatjes
voor de zuivelfabriek.
Klaas Strikwerda speelde op de scholen
ook vaak voor Sinterklaas en Reinder was
jarenlang Zwarte Piet. Beiden waren in de
weer met toneelspelen. Strikwerda was
regisseur van het jaarlijkse toneelstuk dat
kinderen van de zangclub van meester Koetse
in De Koppel Paarden opvoerden. K.M.
Elema, directeur van de ESA, sprak altijd na
het einde van de opvoering een dankwoord.
Schoonvader van Klaas Strikwerda was
Reindersma. Die schreef brieven aan Jan en
Alleman, met name aan politieke figuren en
wereldleiders. Zo deelde hij de familie eens
mee, dat hij een brief aan Hitler had gepost,
waarin hij deze had gewezen op wat hij in
de ogen van Reindersma verkeerd deed. Het
was in de tijd van de Duitse bezetting en dit

g genoemd - tussen de Postdijk in het westen en de Lindsterlaan in het oosten.
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Aswagen
In mijn jeugd had je ook nog de aswagen.
Met paard en wagen werd de inhoud van
de grote ijzeren vaten opgehaald, gevuld
met as, afval en papier, die de mensen
buiten zetten. En dan de ‘strontwagen’.
Die haalde elke week de inhoud van de
wc-emmers in het dorp op. Riolering
was er nog niet. Moet een vreselijk werk
geweest zijn.
kon gevaarlijke gevolgen hebben. Strikwerda
is toen als de weerlicht naar het postkantoor
– kantoorhouder Veenstra – gegaan om te
vragen of de post al weg was. Dat bleek
gelukkig niet het geval te zijn. Daarop werd
alle aanwezige post, die verzonden moest
worden, nagezien en daartussen vond men
ook de brief van Reindersma aan Hitler. De
brief werd niet verzonden, die nam Klaas
Strikwerda weer mee naar huis. Achter de
woning van de Strikwerda’s lag het korfbalveld
van de Marumer Korfbalclub. Zoon Reinder
had later thuis een kopieerinrichting.
12. Aan de overkant van de weg had Fetje
Ploeg-Huberts een hoedjeswinkel. Haar
man werkte op de boekhoudafdeling van
de zuivelfabriek. Het echtpaar overkwam
een zwaar motorongeluk. Ploeg vond
daarbij de dood, zijn echtgenote raakte
zwaar gewond. Mevrouw Ploeg was een
dochter van kleermaker Hoving, die op de
Kruisweg achter Piet Notenbomer woonde.
Daarover verderop meer. De hoedjeswinkel
werd opgezet door de latere echtgenote van
drogist Herman van der Schaaf.
13. Naast de familie Ploeg was de slagerij
van slager Hoekstra, later Haakstra. Hoekstra
was getrouwd met een dochter van Wobbe
Meter. Hij slachtte zelf en bezorgde het vlees
thuis in een wit geëmailleerd bakje met een
hagelwitte doek erover.
schoenmaker
Marten
14.
Daarnaast
Dijk. Niet groot van stuk. Altijd een leren
voorschoot voor. Lid van het kerkbestuur van
de vrijzinnige, hervormde kerk.
15. Daar direct naast de kruidenierszaak
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van Fien van Houten, getrouwd met Bindert
Kloosterman. Fien - Evina - van Houten kwam
uit een familie van winkeliers. Haar man
Bindert Kloosterman was gemeentearchitect
en -opzichter van Marum. In zijn vrije tijd was
hij dirigent en schreef hij liedteksten. De tekst
van het Marums volkslied is van zijn hand.
16. Tegenover de kruidenierswinkel van Van
Houten was smederij Jan Lenstra. Een heel
aardige man. Vooral ook voor kinderen. Wij
mochten vaak aan de blaasbalg trekken om
het smidsvuur aan te blazen. Lenstra was
kachelsmid, fietsenmaker en ook hoefsmid.
Zijn zoon Theo is hem opgevolgd. Zijn
dochter is getrouwd met Wouter Bron uit
Opende, een heel muzikale man.
17. Dan kruiste het riviertje de Randel de
weg. De straat die nu Randel heet, heette in
mijn jeugd de Rekkersbuurt. Daar stonden
zes huizen. Die waren in 1921 gebouwd in
opdracht van timmerman en koopman Harm
Rekker. Zijn broer Gaatze Rekker komen we
later nog tegen als slager.
18. Aan de andere kant van het riviertje de
Randel lag hotel-café-restaurant De Koppel
Paarden. Uitbater ervan was K.M. Elema.
Zijn voorganger was Lubbe Renkema en
die had het bedrijf, op zijn beurt, gekocht
van Karel Braaksma. Opvolger van Elema
was Ties Kram. Helaas is ook dit riante
In de week voor Sinterklaas kwamen,
vooral in de ‘buitengebieden’, ook de
vrouwen met de Sinterklaaskorf langs
de deur. Die vrouwen liepen voor een
bakker met een grote korf vol zakken
speculaasjes en grote speculaaspoppen,
verder grote en kleine taaipoppen, allerlei
dingen van marsepein, suikerbeestjes,
chocoladebeestjes, borstplaat en een
grote broodtrommel met banketletters.
’s Morgens haalden ze bij de bakker de
spullen op, ventten er de hele dag mee
langs de huizen en ’s avonds rekenden
ze weer bij de bakker af. Ze werkten op
provisie. Froukje Knoop uit de Houtwal
liep met de ‘Sinterklaaskorf’ voor bakker
Karst van Dellen.

pand afgebroken. De Koppel Paarden werd
gebouwd in 1907, in opdracht van Braaksma.

23. Daarnaast was de opslagloods van Freerk
Posthumus.

19. Aan de overkant van de Hoornweg
was het bedrijf ESA, Elema-Stollenga´s
Autobusdiensten, gevestigd. Het werd in
1927 opgericht door de zwagers Klaas
Michiel Elema en Martinus Stollenga. De
zwagers begonnen hun bedrijf met twee
autobussen, die zij overnamen van de
heer Winius. Daarmee verzorgden zij het
personenvervoer rond Marum, naar Drachten
en naar Groningen.

24. De winkel van Posthumus lag aan de
overkant van de weg op de hoek MarkstraatHoornweg. Nu is er een apotheek in
gevestigd. De winkel van Posthumus was een
soort supermarkt voor boerengeriefspullen.
Verder
verkocht
Posthumus
klompen,
petroleumlampen, speelgoed, enzovoort,
enzovoort. Freerk Posthumus was getrouwd
met een dochter van Dalstra. Dalstra was met
de zaak begonnen. Hij had nog een fiets met
een hoog wiel en een klein wiel. Kleinzoon
Henk Posthumus had van opa Dalstra eens
een bokkenwagen gekregen. Daarmee startte
Henk een ‘lijndienst’ voor vervoer van bagage
van tramreizigers van de Drachtster Tram tot
aan de Wilpsterweg. Zijn beloning: snoep.

20. Naast de ESA, het doktershuis, dat er
nog steeds staat. In mijn jeugd was dokter
Sybrandy daar huisarts. Bij diens voorganger,
dokter Doelman, was mijn moeder in
betrekking.
21. Buurman van De Koppel Paarden was
Job Swieringa. Hij verkocht kippenvoer en
dreef een kunstmesthandel. Diens buurman
was bakker Gerrit Renkema. Naast bakker
was hij musicus, drummer. Ze noemden hem
de man met de eeuwige glimlach.
22. Aan de overkant van de weg verkocht
Roel van Bergen ijs.

25. Tegenover de winkel van Posthumus op
de hoek Hoornweg-Houtwal was bakkerij
Roelfsema. De eerste zaak in Marum met een
automaat voor kroketten, gehaktballen en
dergelijke etenswaren. Die automaat kostte
500 gulden en werd afbetaald met 50 gulden
per maand.
De Marktstraat
26. Dan gaan we nu de Markstraat in. Direct
aan de rechterkant de bakkerswinkel en

Café Homan, tevens tramstation, aan de tegenwoordige Markstraat (31).
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bakkerij van Karst en Siets van Dellen. Ze
hadden twee kinderen: Jopie en Rinze. Karst
ventte de bakkerswaren uit met paard en
wagen.
27. Aan de andere kant van de Marktstraat,
naast de winkel van Posthumus, was de
muziekwinkel van Douwe Gorter. Gorter was
pianist en had een conservatoriumopleiding
afgemaakt. Later hebben Klaas Bergsma en
zijn vrouw Fokje Jongsma in dat pand een
kruidenierswinkel gehad.
28. Daarnaast Noorman, die de radiodistributie in Marum verzorgde: twee zenders,
Hilversum 1 en Hilversum 2. Later is die zaak
gevestigd geweest in Niebert. Noorman is
tijdens de Duitse bezetting door de Duitsers
gearresteerd en overgebracht naar het
concentratiekamp Neuengamme, waar hij is
vermoord.
29. Aan dezelfde kant was de stelmakerij van
Gerrit Strikwerda gevestigd. Hij vervaardigde
boerenwagens, ladders, pottenrekken, enz.
Nu is daar het garagebedrijf van Jonkman.

Het café van Meine en Anne de Boer (33).
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30. Even verder, aan dezelfde kant, de
groentezaak van Wobbe Meter. Later nam
diens zoon Ate de zaak over.
31. Verderop café Hamming, in 1913
gebouwd door Homan, als wachtkamer voor
de Drachtster Tram. Deze tram heeft vanaf
1 oktober 1913 tot aan de zomer van 1948
het personen- en goederenvervoer tussen
Drachten en Groningen verzorgd. Vanaf
1948 alleen nog goederen. In mijn jeugd was
Wietse van der Vee de uitbater van het café.
Er was een wachtkamer en je kon er kaartjes
voor de tram kopen. De kartonnen kaartjes
waren groen voor de eerste klas en bruin voor
de tweede en derde klas. Van der Vee dreef
tevens een brandstoffenhandel.
Hoornweg van Marktstraat tot
Lindsterlaan
32. Nu gaan we terug naar de hoek MarkstraatHoornweg en lopen vervolgens in de richting
Kruisweg. Direct aan de rechterkant is dan
de zaak van elektricien Koenes, nu Kramer.
Voorheen had Rekker daar een winkel voor
boerengereedschap.

33. Daarnaast café Meine de Boer, waar
Meine en Anne de scepter zwaaiden. Een
bijzonder café.
34. Naast café De Boer woonde klompenmaker Seye van der Heide. Bij de familie Van
der Heide werd heel fanatiek gekaart. Als het
Seye z’n vrouw Jantsje te laat werd, ging zij
naar bed. Heel dikwijls gebeurde het dan, dat
als Jantsje de volgende morgen opstond, de
mannen nog niet uitgekaart waren.
35. Buurman van Seye van der Heide was
Bonne de Boer, die een manufacturenzaak
dreef. Met een koffer vol kleding, achter
op zijn fiets bevestigd, bezocht hij ook de
gezinnen, die buiten het centrum van Marum
woonden. Later volgde zijn zoon Klaas hem
op. Die ging ook nog “met pak bij de streek”.
Ik zal een jaar of acht geweest zijn, toen
ik eens samen met mijn moeder in de
manufacturenzaak van Bonne de Boer
was. Daarvan herinner ik mij het volgende
voorval. Mijn ouders waren lidmaat van de
Hervormde Kerk in Marum-West. Die was
toen altijd vrijzinnig. Nu niet meer. Maar
bij die gelegenheid, waarop ik doel, zei
een gereformeerde vrouw in een gesprek,
dat ze met mijn moeder had in die winkel,
ineens tegen mijn moeder: “Och ja, vrouw
Buutkamp, je moet’n nooit vergeten: wij
bin’n ’t koren en jim het kaf”.
36. Naast Bonne de Boer was het snoepwinkeltje, tevens winkel voor kruidenierswaren

van Harm Wiebenga en Jinke. Harm was
timmerman en werd later leraar aan een
ambachtschool. Na hem dreef Lammert
Westerhof in dat pand een groentewinkel.
37. Daarnaast de smederij van Geert Jansen,
later Dirk Jansen. Een zeer betrouwbare
zaak, gedreven door heel serieuze mensen.
38. Dan wandelen we een stuk verder en zien
aan onze rechterkant de grasdrogerij.
39. Verderop aan dezelfde kant, de winkel en
garage van Anne Middel. Hij verkocht auto’s,
fietsen, maar ook horloges en brillen. En de
oude brandweergarage was daar gevestigd.
40. Even verder steenhouwerij CuperusVan Nijf. De zaak voor grafstenen. Cuperus
is daar gekomen als meesterknecht en
getrouwd met Geertje van Nijf, die later vele
jaren gemeenteraadslid was van de PvdA.
Jan, hun zoon, is verongelukt onder een
vallend granietblok. Dat betekende ook het
einde van deze zaak.
41. Naast Cuperus de zaak van Willem
Venema, commissionair en graanhandelaar.
De zaak stond op de hoek van de Lindsterlaan
en de Hoornweg. In mijn jeugd stond daar
ook een prachtig historisch pand, op de
hoek, met een schitterende notenboom, dat,
zoals heel veel in Marum, helaas ook ten
prooi gevallen is aan de slopershamer. Een
groot gemis voor het Marumer dorpsbeeld.

De provinciale weg, met links de bakkerij van Hofstee (43). Het smalle zandweggetje rechts is de
Lindsterlaan.
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De kenmerken
Laten we ‘t Mantje van Moarum eens
nauwkeurig bekijken. De maker van het beeld
heeft, naar eigen zeggen, het uiterlijk van de
mensen in deze omgeving goed bestudeerd
en model laten staan voor de vormgeving.

Op zijn rug draagt ‘t Mantje het wapen van
de gemeente dat met beide handen wordt
vastgehouden. Zoals gezegd steken uit zijn
jaszak de kenmerkende heideboenders
en gaat hij op klompen door het leven. De
sokkel geeft de volgende tekst te lezen:

’t Mantje van Moarum
Het beeld “ ’t Mantje van Moarum”
staat symbool voor de gewone man of vrouw, de werker uit de geschiedenis
van Marum. Deze gewone Marumer, staat van oudsher bekend als
“Prikkeboender”, (of “Prikkebuurder” als hij uit Nuis/Niebert kwam),
omdat hij in de “slappe” tijd heideboenders van de harde stelen van de
heide maakte. Deze werden langs de deuren uitgevent en in bosjes van
10 stuks verkocht.
Ook de algemene naam “Woldjeprikken” voor bewoners van het Zuidelijk
Westerkwartier, herinnert aan dit stukje geschiedenis van deze regio.
Het beeld ” ’t Mantje van Moarum” staat voor de eenvoudige mens,
die mede de grondlegger van Marum is geweest. Het beeld staat óók
voor onze toekomst, waar we diezelfde mensen zo hard nodig hebben. ’t
Mantje, vol vertrouwen en met een glimlach op zijn gezicht, kijkt naar de
toekomst. Uit zijn jaszak steken een paar heideboenders.
Gemeente Marum. Heemkundekring Vredewold-West.
Beeldhouwer Jeb’64. Mantje van Marum (en Manneke van Marum)

De onthulling van ’t Mantje van Moarum, door Janny Hulshof ( namens
de gemeenteraad), Piet van Houten ( bestuur Cultura ), burgemeester
van Bekkum, Cobi Olijve (namens Heemkundekring Vredewold-West)
en Jan Douma, de maker van het beeldje.
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Met de tram noar tante Jo
Pillie Wierenga-Wieringa.
Het was ien 1943 dat ik met moeke ien de tram noar tante Jo ging. Ze woonde ien de stad,
ien Kostverloren, zo hiette die buurt. Nou heet deze wiek de Schildersbuurt. Ze was gien
echte tante van ons. Ze was de moeke van een van onze onderdukers, die jonge hiette Jo.
Dus doarom zee ik tante Jo.
Ze was huul oarig, ik kreeg van alles van heur.
En noar de stad ien de tram was hulemoal
feest. Het was huul gezellig die middag.
Mien moeke kreeg een schilderijtje met, die
Jo schilderd had. Tante Jo zee: “Pillie doe
kenst dat pakje wel droagen, want doe bist al
een grote meid.” Hol het mor stief vast.
We gingen weer terug. Het werd al wat
schiemerig toen we over de kruusweg reden.
Henkie, mien broer, zol ons van de tramhalte
bij café Jonker ophoalen. En woarom dat
allemoal zo hoastig moest wiet ik ok niet,
mor moeke ging al van de treeplank oaf, ja
en toen viel ze. De brede treeplank schoof
heur overziet, gelukkig niet veur de wielen.
Ze brulde het uut en ze riep mor: “Mien
kiend, mien kiend.” Henkie heurde heur al
bij Okke Proamstra veur ‘t huus brullen. Mor
het kiend ston nog mooi ien de deuropening
met het hule grote pak onder heur armkes.
Moeke werd ien de kroeg brogt.
Dokter James zien assistente het heur doar
verbonden. Henkie tilde mij uut de tram en
met mekoar werden wij noar huus brogt.
Moeke het nog weken lang met heur benen
op de stoel zeten.

Pillie Wieringa, 3 jaar oud.

Van dat hule gebeuren wiet ik niet veul meer,
ik was nog mor 3 joar. Mor ik heb een fijn
stel broers, die mij veul over vroeger verteld
hebben. Doardeur wiet ik er nog een beetje
vanoaf.
En dat grote schilderij dat ik bij mij droeg was
17x30 cm. Ik heb het metnommen toen ons
olderluk huus leeg hoald werd. De tekst die
op dat schilderijtje stond was: “De eeuwige
God zij u een woning”. Het hing altied bij ons
thuus aan de muur.

Het grote schilderij, van 17 x 30 cm
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Over een ‘kistje’ om te overleven en wat het ‘kistje’ zelf overleefde
Sineke de Groot-Jager
Een verhaal, doorspekt met toevalligheden
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw had ambachtelijk streekmuseum ’t Steenhuus
een ‘kistje’ in opslag, waarvan werd gefluisterd, dat het een Koninklijke achtergrond zou
hebben. Niemand wist het zeker en daarom was het museum terughoudend om het kistje
tentoon te stellen. De naam ‘kistje’ is, hoewel het van hout is, niet zo goed gekozen. Het
gaat in feite om een ‘reiswieg’, maar toch is ook dat een vreemde naam voor een helemaal
afsluitbaar babyvervoermiddel, dat voorzien kan worden van een gasmasker en bovendien
waterdicht kan worden afgesloten. Door een toeval was het ’t Steenhuus in het bezit
gekomen van dit mysterieuze witte ‘kistje’. Sinds dit voorjaar is het mysterie ontrafeld.
Het was inderdaad geen gewoon wit ‘kistje’, nee het was een Koninklijke reiswieg, maar
dan wel een heel bijzondere.
Overlevingskistje voor prinsesje
Toen de Tweede Wereldoorlog dreigde was
Prinses Irene een baby; zij is geboren op
5 augustus 1939. De Koninklijke Familie
bereidde zich in het geheim voor op een
mogelijke vlucht naar het buitenland. Prinses
Beatrix kon zelf al lopen, maar voor Prinses
Irene werd uit voorzorg een ‘overlevingskistje’
gemaakt, waarin zij veilig zou zijn tijdens de
vlucht. In mei 1940, na de Duitse inval in
Nederland, wisten de Nederlandse troepen bij
de Grebbelinie nog enkele dagen weerstand
te bieden, maar op 12 mei 1940 was wel

duidelijk dat de Duitsers aan de winnende
hand waren. Op die dag valt het besluit om
een deel de Koninklijke Familie, t.w. Prinses
Juliana en haar kinderen Beatrix en Irene,
naar Engeland te evacueren.

Prinses Irene, veilig in haar overlevingskistje.

Prins Bernhard en kindermeisje Sophia Feith
dragen bij aankomst in Londen de gasdichte
wieg waarin prinses Irene ligt.
28

Naar Engeland en Canada
Het ‘kistje’ doet dienst. Een kogelvrije
auto van de Nederlandse Bank brengt
de prinsessen naar IJmuiden, waar een
Engels oorlogsschip klaarligt om hen naar
Engeland te brengen. Op 13 mei 1940 komt
het gezelschap aan in Harwich, vanwaar de
leden van het koningshuis direct per trein
doorreizen naar Londen. Koningin Wilhelmina
vertrekt samen met de Nederlandse regering
een dag later ook naar Engeland. De
regering installeert zich in Londen en blijft
daar de rest van oorlog. Maar ook Engeland
wordt bedreigd door Duitsland, en daarom

vertrekken Prinses Juliana en de kleine
prinsesjes na enige tijd naar Canada. Het
‘kistje’ wordt ook op deze reis meegenomen.
Op 12 juni 1940 arriveert prinses Juliana in
het nieuwe thuisland Canada, waar zij tot
het einde van de oorlog met de kinderen zal
blijven.
Hutkoffer van militair
Eveneens in mei 1940, was Jan Meendering,
door zijn functie bij de militaire politie, in
Zeeland terechtgekomen. Met zijn eenheid
moest hij zich terugtrekken voor de
oprukkende Duitsers en kwam in Duinkerken
terecht. Vanuit die plaats brachten de
Engelsen hun leger in een tijdsbestek van
negen dagen naar Engeland over. Op het
laatste moment is Jan met het Engelse
leger meegegaan en kwam eveneens via
Engeland in Canada terecht. Hier was hij bij
de oprichting van de Prinses Irenebrigade
betrokken. Hij was een van de bewakers
van Prinses Juliana en haar dochters. Eind
1945 kwam hij terug naar Nederland met zijn
Canadese vrouw Beryl. Jan kreeg in Canada
als hutkoffer een wit ‘kistje’ aangeboden,
om zijn bagage in mee terug te nemen naar
Nederland; het ‘kistje’ had zijn dienst gedaan
en was niet meer nodig.
Op zolder in Hoogkerk
Tot november 1946 hebben Jan en Beryl
in Den Haag gewoond, daarna zijn ze
weer teruggegaan naar Canada. Jan heeft
het ‘kistje’ bij zijn ouders achtergelaten.
Uiteindelijk kwam het terecht bij de zus
van Jan Meendering, mevrouw KoningMeendering, in Hoogkerk. Zij heeft het ‘kistje’
al die jaren bewaard, niet wetend wat voor
‘kistje’ het was, en heeft het uiteindelijk op
18 juli 1996 aan museum ’t Steenhuus - een
ambachtelijk museum - geschonken. Zij
heeft er waarschijnlijk toch wel het bijzondere
van ingezien en het vakmanschap op waarde
geschat. En zo stond het sindsdien dus in
opslag bij ‘t Steenhuus. Toch wel toevallig,
want wie verwacht in deze omgeving nou
een ‘kistje’ met een dergelijke achtergrond.
De maker gaat op zoek
In 2010 ging de heer Jan van Ewijk uit
Delft, zoon van een meubelmaker, op zijn

beurt, uit pure nieuwsgierigheid, op zoek
naar het ‘overlevingskistje’, dat vóór de 2e
Wereldoorlog door zijn vader werd gemaakt
voor de Koninklijke Familie. De familie Van
Ewijk woonde toentertijd in Voorburg, De
jonge Jan was 10 jaar toen zijn vader de
opdracht kreeg het ‘kistje’ te maken. Het
werd ontworpen door een echte uitvinder,
ene mijnheer De Vries, die volgens de
verhalen destijds al op zelfgemaakte skeelers
rondreed. Vader van Ewijk heeft het ‘kistje’
samen de oudere broer van Jan gemaakt.
Zelfs de kleine Jan kon een bijdrage leveren
door te helpen bij het schuren. Dit moet hem
ook op de gedachte gebracht hebben om
na te gaan of het ‘kistje’ nog ergens terug
te vinden zou zijn. Jan plaatste voor zijn
zoektocht een advertentie in een tijdschrift
voor veteranen. Hij was namelijk ook soldaat
geweest en toevallig was hij, net als Jan
Meendering, lid van de Prinses Irenebrigade.
Gevonden in ‘t Steenhuus
Een inwoner van Marum las de advertentie
en zette hem op het goede spoor. En zo
bezocht de zoon van de maker van dit
bijzondere ‘kistje’ in het voorjaar van 2011
museum ’t Steenhuus en kon hij bevestigen,
dat het hier om het oorspronkelijke ‘kistje’
gaat. Zelfs de originele bekleding zit er
volgens Van Ewijk nog in.

Koningin
Wilhelmina
inspecteert
de
‘Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene’ in Engeland, zomer 1940. Deze ‘Prinses
Irene Brigade’ kwam voort uit Nederlandse
troepen die in mei 1940 konden ontkomen
aan de Duitsers en bestond verder nog uit
Engelandvaarders en enkele Nederlanders
in het buitenland die bij de brigade hun
dienstplicht vervulden. Jan Meendering en
Jan van Ewijk waren er beide lid van.
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Happy end
Zo heeft het verhaal over het ‘kistje’ een
kop en een staart gekregen. Het mag toch
wel toevallig worden genoemd, dat een
‘overlevingskistje’ van de Koninklijke Familie,
gemaakt in Voorburg, via Londen in Canada
terecht komt. Dat een militair het vervolgens
meekrijgt om zijn bagage in te vervoeren en
het toch maar weer in Nederland achterlaat.
Zijn zuster weet niet wat zij er mee moet als
zij het na een zolderopruiming meeneemt
naar Hoogkerk en toch besluit contact op
te nemen met ’t Steenhuus, waar men het
niet durft tentoon te stellen, omdat er zo’n
onduidelijk verhaal bij is. Gelukkig komt
de zoon van de maker van het ‘kistje’ in
contact met een oud-militair in Marum, die
toch toevallig moet hebben geweten van het
‘kistje’ dat in museum ’t Steenhuus in Niebert
in opslag stond. Hij bevestigt dat het ‘kistje’
echt is en het museum kan het dus met trots
exposeren. Wat zou het mooi zijn als nu
Prinses Irene toevallig nog eens een kijkje
zou komen nemen in het museum?!
Het ‘overlevingskistje’ zal voorlopig in museum ’t Steenhuus te bezichtigen zijn.
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De heer Ferdinand Tuinstra bij het kistje in
Museum ’t Steenhuus.

Weijer Veen, inseminator van het eerste uur
Geert Braam
Ook in dit nummer van ’t Olde Guet weer een artikel over een boeiend beroep dat
uitgestorven is, althans zoals het in de beginjaren gebeurde, het beroep van ‘inseminator’.
Weijer Veen oefende dit vak ruim veertig jaar uit en stond aan de wieg van de moderne KI,
oftewel kunstmatige inseminatie.

Fokstier (Fries Stamboek) geschilderd door
G.J. Adema
Mijn eigen jeugdherinneringen
Het zal in 1958 of 1959 geweest zijn, dat
mijn kameraad en ik mee mochten als zijn
vader Hendrik Heijs - onze buurman aan
de Lindsterlaan - met een tochtige koe naar
boer Hulshoff ging. De koe werd achter de
boerderij gedekt en na het verrichte betaalde
Heijs f 7,50 aan Hulshoff, waarna wij met de
koe huiswaarts keerden.
Een paar jaar later, in 1961/1962, fietste ik als
jonge jongen dagelijks naar de Technische
School in Leek en was meermalen getuige
van een indrukwekkend tafereel. Op het
grasveld naast het KI-station aan de Kruisweg
werd een 'halve kunstkoe' op wieltjes, gedekt
door een welwillende stier. De man van de KI
had zich verdekt – en veilig - opgesteld onder
de stevige kunstkoe om het sperma op te
vangen. Jeugdherinneringen, die aanleiding
waren voor mijn gesprek met Weijer Veen en
die zijn verweven in dit verhaal.
Boerenzoon Weijer Veen
Weijer werd geboren op 10 oktober 1931
aan de Idsinghsree C 82 nu Idsinghsweg
te Niebert. Vader Jan Veen was geboren

in De Wilp en werkte als boerenknecht in
Friesland, waar hij zijn vrouw leerde kennen.
In 1930 vestigden zij zich op de huurboerderij
van de gezusters Hagedoorn, die daarvoor
door Hidde Drent werd bewoond. De huur
werd jaarlijks afgedragen bij zaakwaarnemer
Haarman in Leek. Een paar keer per jaar
kwamen de gezusters op bezoek om te
kijken hoe de boerderij en de landerijen
er bij lagen. Tevens letten ze op of er niet
gekapt was in de houtwallen. Het waren niet
de gemakkelijkste mensen, volgens Weijer.
Ze dachten dat de boeren veel verdienden
en dat zij te weinig kregen aan huur. Bij de
boerderij hoorde zo’n 10 ha grond en er werd
nog 5 of 6 bunder bij gehuurd van Kimm uit
Nuis. Jan Veen had een twaalf- tot vijftiental
melkkoeien, jongvee, een paard, een schaap
en kippen. Het was een gemengd bedrijf
waar aardappelen, bieten, rogge en haver
verbouwd werden. In de oorlog werden er
voor eigen gebruik nog baggels gewonnen.
Weijer bezocht de MULO in Marum, die hij
door de oorlogsomstandigheden niet heeft
afgemaakt. Hij ging aan het werk op de
boerderij van zijn ouders en daarnaast naar
de dag landbouwschool in Oldekerk, gevolgd
door een cursus ‘Aardappelselecteur’ en
een cursus ‘Algemene Ontwikkeling’ van
meester Gorter uit Niebert. Op de boerderij
was niet genoeg werk voor twee krachten en
er werd uitgekeken naar ander werk. Hoewel
zijn vader maar een klein boerenbedrijfje
had, liet hij al in 1948 de koeien insemineren
en zat hij in het bestuur van de KI-vereniging
Nuis/Niebert.
In dienst bij de KI Nuis
Kunstmatige Inseminatie bestond toen
een jaar of tien en veearts Siebinga uit
Oldeberkoop, familie van de Siebinga’s van
De Haar, was een van de grote voorlopers
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ervan. Een van de redenen om over te gaan
op KI was de koeienziekte 'abortus bang' , die
veel slachtoffers maakte onder het rundvee.
De ziekte werd door een geïnfecteerde stier
overgedragen op de koe die hij had gedekt.
De koe werd wel drachtig maar verloor na
een aantal maanden het kalf. Voor de boer
een dubbele schadepost want er was dan
geen kalf, maar ook geen melk. In Nederland
werd bepaald dat KI alleen mocht worden
toegepast in verenigingsverband en het
noorden was hierin erg vooruitstrevend. De
eerste KI-vereniging werd opgericht in 1938
in Tolbert.
Toen de KI-vereniging Nuis in 1948 een
nieuwe inseminator zocht, stelde bestuurslid
Jan Veen zijn zoon Weijer voor als kandidaat.
Frisse stier
Een kleine KI-vereniging, zoals in Nuis, had
in het begin maar één eigen stier en die stond
in een schuur bij Bertus Postmus - nu ‘In de
Klaver’ - waar ook de benodigde instrumenten
waren opgeborgen in een eenvoudig kastje.
De boeren kwamen daar ter plekke met hun
bolse koeien. Om negen uur bij Postmus en

om tien uur bij Bandringa in Niebert konden
de koeien worden geïnsemineerd met het
sperma van de Nuismer stier. Dit kostte een
rijksdaalder. Inseminatie bij de boer aan huis
was ook mogelijk, maar de prijs werd dan
verdubbeld.
Een stier deed twee jaar dienst bij het kleine
KI-station, want anders zou hij zijn eigen
nakomelingen kunnen bevruchten en dat
was niet gewenst. De stier ging vervolgens
naar een ander KI-station of werd geslacht.
Een commissie van deskundigen, aangesteld
door het bestuur, kocht een nieuwe ‘frisse’
stier, die aan alle eisen voldeed. Toch bleek
pas na verloop van tijd, uit de kwaliteit van
de melk van zijn dochters, of een stier goede
nakomelingen voortbracht. Later werd een
stier, na een bepaald aantal bevruchtingen,
tijdelijk weggezet als wachtstier om het
resultaat van zijn ‘werk’ af te wachten. Viel
de melkgift van zijn nageslacht tegen, dan
werd hij afgedankt. Al kwam een stier uit een
goede familie, dan was dit nog geen garantie
voor een goed resultaat, want, zoals Weijer
Veen zegt: ”In dit vak is één en één niet altijd
twee”

Als 16-jarige volgde Weijer met succes de opleiding tot ‘uitvoerder van kunstmatige inseminatie’ in Groningen en de weg was vrij om aan zijn nieuwe baan in Nuis te beginnen.
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Bij Anko de Boer
Als die ene stier ziek werd of kwam te
overlijden dan moest de kleine vereniging
sperma lenen van een naburige KIvereniging. In de begintijd stond er ook bij
Bertus Poppinga, aan de Kruisweg in Marum
naast het voormalige politiebureau, een stier
evenals in Marum-West bij Anko de Boer.
De Boer woonde in een grote boerderij een
stukje ten noorden van de Haarsterweg,
direct buiten de bebouwde kom, rechts. In
Noordwijk was het domicilie van de stier bij
Anne Frankes, de Tolberter stier Edelman
had zijn standplaats bij De Postwagen en
ook in de Tolberterpetten stond er een. Men
werkte samen en zo nodig werd er sperma
uitgewisseld. Het kwam dan ook regelmatig
voor dat Veen vroeg in de morgen eerst op
de fiets naar Oldekerk, Noordwijk of Tolbert
moest om sperma te halen
Na een aantal jaren in Nuis-Niebert, ging
Weijer Veen naar de eerder genoemde Anko
de Boer in Marum-West. De Boer had voor
de stier een speciaal plekje in een vrijstaande
schuur en dit heette toen het KI-station van
Marum. Tot het midden van de 50-er jaren
van de 20e eeuw werkte Veen bij Anko de
Boer.

In het handvat zit een batterij. De buis,
ook wel speculum genoemd, werd in de
baarmoeder van de koe gebracht, terwijl
de inseminator gelijktijdig z’n andere arm in
de anus van de koe stak. Zo werd de buis
begeleid en voorkwam men dat er schade
aan de darmwand zou ontstaan. Met de hand
kon worden gevoeld wanneer het uiteinde
van de KI-buis de goede plaats had bereikt.
Dan werd er nog in de buis gekeken om de
baarmoedermond op te zoeken. Daar werd
met een pipet het sperma gedeponeerd,
tegen de baarmoedermond aan of zelfs er
een beetje in. Na afloop werd het speculum
zorgvuldig gereinigd om weer te worden
gebruikt voor een volgende bevruchting. Er
waren verschillende uitvoeringen van grootte
van de buizen, zowel voor pinken als oudere
koeien
Koel bewaren
In het begin werd er met vers koeiensperma
geïnsemineerd, wat heel kort houdbaar was.
Daarom werd er twee keer per dag sperma
opgevangen. Als het koel werd bewaard,
was de sperma ook de volgende dag nog
bruikbaar. Koelkasten waren er nog niet,
dus onze Weijer Veen nam de buisjes met
sperma mee naar zijn ouderlijk huis, stopte
ze in een emmer en liet die emmer een stukje
zakken in het koele water van de regenbak.
Per dekking op een kunstkoe werd 3
cc sperma opgevangen. Daar werd een
vloeistof bijgevoegd en deze hoeveelheid
was genoeg voor het bevruchten van een
groot aantal koeien. Later werd de sperma
verdund met eidooier en een bepaalde
vloeistof. Als dit mengsel werd bewaard bij
een temperatuur lager dan 70 C. kon dat
zelfs twee tot drie dagen gebruikt worden.
Dat was een behoorlijke vooruitgang.

Weijer Veen toont de zogenaamde KI-buis.
Hoe gaat KI in z’n werk
Veen verhaalt over hoe het insemineren in zijn
werk ging. Hij haalt een buisvormig voorwerp
te voorschijn, een van de instrumenten
waarmee hij zijn inseminatiewerk uitvoerde.

Bij de KI-vereniging of via een meldpunt
werd gemeld dat een boer een ‘tochtige’
koe had, die geïnsemineerd moest worden.
De boer kwam hiervoor persoonlijk langs of
stuurde één van zijn kinderen met een briefje.
De telefoon was in de beginjaren nog geen
gemeengoed en werd voor dit doeleinde
zelden gebruikt.
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Het toenmalige KI station, aan het eind aan de Kruisweg te Marum, is nog altijd herkenbaar
Nieuw KI-station in Marum
In 1955 kwam er in Marum een groot centraal
KI-station. De onverwoestbare stier Paul
was een van de stieren die de verhuizing
meemaakte. Helemaal aan de wieg van de
nieuwe KI in Marum stond de voorzitter,
Lammert de Wit. Hij was boer en voorlichter
bij het consulentschap, en wist van deze
dubbelfunctie iets bijzonders te maken. Het
is opmerkelijk dat, vele jaren – en vele fusies
– later, een schoonzoon van De Wit, Doeke
Kooistra uit Marum, de ‘grote baas’ werd van
het KI-station in Noorddijk.
De KI-vereniging kocht op de Kruisweg
de locatie van kweker, koster en postbode
Gerrit de Wit die er vanaf 1931 woonde. Het
bijzondere huis was in 1929 gebouwd en
men sprak er over als “dat huis waar een
stuk bij weggevallen is”. Weijer Veen weet
zich te herinneren dat zijn moeder eens zei,
toen ze op bezoek was aan de Kruisweg en
het nieuwe huis zag: “Gerrit de Wit begint
daar in een nieuw huis en ik begon op een
oude plaats ver achteruit in Niebert”.
Weijer Veen werkte direct vanaf de oprichting
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bij het KI-station aan de Kruisweg en zou in
het bijbehorende huis gaan wonen. Hij was
inmiddels getrouwd met Grietje Renkema
en het jonge echtpaar woonde de eerste
jaren nog in Boerakker, naast de winkel van
Bolt. Dus pendelde Weijer tussen Boerakker
en Marum heen en weer om de stieren te
verzorgen en de nodige administratie te
doen. Gerrit de Wit maakte namelijk niet veel
haast met het verlaten van de woning. Maar
zodra deze vrij kwam trok het gezin Veen er
in, en woonde er van 1958 tot 1976.

Weijer Veen en Grietje Veen-Renkema met
hun kinderen

Veen ging in 1989 op 58 jarige leeftijd in de
VUT.
In de begintijd stonden er op het station
7 à 8 stieren, maar in de toptijd wel 14 of
15. Alle stieren op het KI-station waren
stamboekwaardig, want zonder stamboek
mochten ze niet bij de KI ingezet worden.
Een stier kon soms wel tot zijn 16e of 17e jaar
dienen als goede dekstier. De dieren bleven
tot het einde in hetzelfde station en gingen
na gedane diensten naar het slachthuis.

Veen noemt een aantal inseminatoren:
Hendrik Dijk van het Bareveld op de Haar,
Eeuwe Frankes uit Noordwijk (later Opende),
Eert Brandsma en Doede van Wijk uit
Tolbert. Hans van der Veen van de locatie
Tolberterpetten (bijgenaamd ‘Lutje Hanske’)
was de eerste die op een brommer reed,
namelijk op een Berini. Veen kocht zijn eerste
bromfiets bij Berend en Arend Jansma. De
mengsmering van benzine en olie, gaf vaak
problemen en om het kooltje uit de bougie te

In de stal van het KI station Marum

Het werk op het KI-station
Het werken met stieren was gevaarlijk, maar
Veen had goed in de gaten welke stieren
onbetrouwbaar waren. Hij heeft er zelf nooit
ongelukken mee gehad, maar een ongeluk
lag wel op de loer en het was wel eens een
dubbeltje op zijn kant, maar het is telkens
goed afgelopen. “Het heeft hem wel eens
behoorlijk na gestaan”, zoals hij zelf zegt.
Het KI-station in Marum heeft een tijd
gekend, dat er wel twintig personen
werkten, waarvan de grote meerderheid als
inseminator met de verzamelde sperma de
boer op ging om de koeien te bevruchten.
Weijer Veen was overal inzetbaar. Hij ging de
boer op om te insemineren, maar de stallen
waren net zo goed een geliefd werkterrein en
‘s winters als het werk bij de weg vrij slap
was deed hij het nodige kantoorwerk.

verwijderen lag hij dan met de leren jas aan
op zijn knieën om het te herstellen. Later reed
hij op een motor van het merk Java. Hij kreeg
toen motorvergoeding en tevens een week
vakantie in het jaar. Weer later kregen de
inseminatoren allemaal een auto. De keuze
viel op Dafjes, van de ESA, die dealer van dat
merk was. Er waren meer gegadigden om de
auto’s voor de KI te leveren, zoals Jansma,
met BMW’s en Egberts. Maar het werden
Dafjes en die hebben de KI-vereniging veel
geld gekost, want er waren grote problemen
met de riemen door de modderige paden. Er
stond op de Kruisweg altijd een reserve Daf,
‘voor het geval dat’.
Anekdotes
Weijer Veen maakte als inseminator van
alles mee. Als hij naar een boerderij moest
om daar een koe te insemineren en de boer
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was niet thuis, dan hoefde hij er vaak niet
op te rekenen dat hij de vrouw des huizes
te zien kreeg. Ze kwam niet voor de dag.
Waarschijnlijk uit verlegenheid tegenover de
inseminator, omdat deze middels KI een koe
ging bevruchten en ze niet wist om te gaan
met het seksuele aspect hiervan, waar vaak
nog een groot taboe op rustte.
Ook herinnert hij zich een andere situatie
waarin de vrouw zich in verlegenheid
gebracht voelde en ontzettend boos werd.
De inseminatie was door hem uitgevoerd,
terwijl de boer en zijn vrouw daar bij
aanwezig waren. Na afloop vroeg hij naar de
naam van de koe. De boer moest toegeven
dat de koe geen naam had en probeerde
ter plekke iets te bedenken. Het eerste wat
hem te binnen schoot was de naam van zijn
vrouw. Dus de boer zei tegen Veen: “Doe
maar Antje”. Nou, dat kon de vrouw niet
waarderen. Zij voelde zich beledigd en werd
vreselijk kwaad op haar man.

Mijn jeugdherinnering over het dekken
van de kunstkoe op het grasveld naast
het huis, waarvan ik vanaf de weg getuige
was geweest, moest Weijer Veen diep uit
zijn geheugen halen. Dit bleek namelijk
niet zo vaak te zijn gebeurd. De bedoeling
hiervan was, om de stier wat in extase te
brengen door er mee te lopen en de stier
zodoende tot de daad te bewegen. Maar
het verhaal klopt, zo beaamde hij.
Fusies
Het KI-station van Marum fuseerde met
de Noord Drentse KI-vereniging te Peize.
Daarna kwam er nog een grote fusie tot
stand en had de provincie Groningen nog
maar één KI-station, dat was gevestigd in
Noorddijk/Ruischerbrug, bij Groningen.
Veen werd overgeplaatst naar Noorddijk en
insemineerde in die tijd overal in de provincie
van Ulrum tot Uithuizen en van Onstwedde
tot Opende.

Een stier bespringt een kunstkoe in het KI-station. Het sperma wordt
opgevangen en in buisjes – rietjes – gedaan, die worden bewaard in
vloeibare stikstof van - 1960 Celsius. Zo blijft het sperma jarenlang goed.
Per lozing produceert een stier ruim vijf miljard zaadcellen, goed voor
700 rietjes sperma.
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Bloedlijnen
Op de vraag of er door telkens met dezelfde
stieren te fokken, geen inteelt voorkwam
antwoordt Veen, dat ze in Noorddijk de beschikking hadden over 45 stieren. Bepaalde
bloedlijnen, die te dicht bij elkaar lagen,
werden vermeden. Er werd in een keurige
boekhouding bijgehouden, welke koe door
welke stier bevrucht was. De boeren spraken
soms ook zelf de voorkeur uit door welke
stier ze hun koe bevrucht wilden hebben.
De laatste jaren werd er heel erg gewerkt op
productie. Er werd ook Amerikaans sperma

ingevoerd, omdat daar stieren waren die
nakomelingen hadden met een enorme
melkproductie en een heel hoog eiwitgehalte.
Tegenwoordig wordt met de computer
uitgezocht welke stier het beste past bij een
bepaalde koe. Het puzzelwerk op papier is
dus verleden tijd.
Het KI-station in Marum is niet opgeheven,
maar het is later verder gegaan als paarden
KI-station. Een hengstenhouder kocht het,
hield er hengsten en heeft vanuit die locatie
KI toegepast op paarden.

Beknopte stamboom familie Veen
Tijdens mijn werk ben ik veel bijzondere stambomen tegen gekomen, maar bij het maken
van de stamboom Veen, viel ik toch wel van de ene in de andere verbazing. Zie hoe de
familienaam in de rechtstreekse voorvaderen, bij het terug gaan in de tijd, verandert van
Veen, naar Van der Veen en tenslotte Rinkema, het was allemaal mogelijk in de 19e eeuw
in Marum.
1e generatie
Kinderen van Weijer Veen en Grietje Renkema: Jan, Sita, Tinie en Henk.
2e generatie
Onze hoofdpersoon Weijer Veen en zijn vrouw Grietje Renkema
Zij trouwden op 6 april 1954 te Marum
3e generatie
Jan Veen en Trijntje Roelevink.
4e generatie
Weijer Veen en Sjoukje Duursma
5e generatie
Pieter Veen en Wimke Veenstra.
6e generatie
Pieter Weijers van der Veen en
Roelfke Pieters van der Scheer.
7e generatie
Weijer Eeuwes Rinkema en Anke Harms Iwema
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Beeldenstorm in Nuis
Joke de Boer-Jager
Al vele jaren geldt de heer Jan Boerema* als autoriteit, wanneer we het hebben over de
geschiedenis van de gemeente Marum. Hoewel al enigszins op leeftijd, is hij nog altijd een
heel belangrijke bron van informatie en inspiratie voor Heemkundekring Vredewold-West.
Regelmatig voorziet hij de redactie van ’t Olde Guet van interessant basismateriaal, waaraan dan steevast een artikel wordt gewijd. Het is altijd de moeite waard, waar Boerema
mee komt. Zo ook dit bijzondere archiefstuk, van oorsprong afkomstig uit het Huisarchief
Nienoord, dat nu wordt bewaard in de Groninger Archieven.

De oorspronkelijke oorkonde, opgesteld in Middelnederduits. Een oorkonde is een document dat
diende als juridisch bewijs. In de Middeleeuwen werden alle belangrijke zaken in een oorkonde
vastgelegd. Oorkonden werden meestal op perkament geschreven en bekrachtigd door er een
waszegel aan te hangen. De meeste oorkonden zijn opgesteld in Middelnederduits of Nedersaksisch, een schrijftaal die in heel Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland algemeen werd gebruikt. Net als tegenwoordig kende men een verschil tussen spreektaal en schrijftaal. Oorkonden
vormen daarom een belangrijke bron voor de vroege streektaalgeschiedenis. Sommige oorkonden werden in het Latijn of het Oudfries opgesteld.
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Getuigenverklaring
Het gaat hier om een oorkonde, die in het regest - de korte samenvatting van de inhoud
- omschreven wordt als: ‘Getuigenverklaring omtrent het wegnemen en breken van
beelden in de kerk te Nuis, waarbij ook de
jonker Christoffer van Ewsum tegenwoordig
was’.
In deze oorkonde, van 28 juli 1568, verklaart
Gese Holters van Weert aan Olde Lambert,
buurrechter in Marum, het volgende: Zij en
haar man zijn in Vredewold gekomen, in Nuis,
bij het huis waar de weduwe Tryne Sieckema

ze bijten niet en ze doen geen kwaad. Geef
mij er een van in mijn huis, want het is een
sieraad”. En verder had Tryne nog verteld,
dat de jonker haar paard had meegenomen.
Dit alles naar waarheid aan de buurrechter
verklaard door Gese.
Beeldenstorm dicht bij huis
De Beeldenstorm is een belangrijke gebeurtenis in de ‘vaderlandse’ geschiedenis geweest, die in feite de Tachtigjarige Oorlog
inluidde. Tijdens de Beeldenstorm, die in
Nederland plaatsvond in 1566, werden door

Up huiden den XXVIII dach Juilius hebbe ick Gese Holters van Weert Bekenth
vor Olde Lamberth als een gesworen buirrichter nu idzundes in Marum hoe dat
ick undemyn man synnen gekomen inne Vredewolth genoempth inde Nuys als
toe eenn huis welcke huis woende een wedewe genoempt Tryne Sieckema unde
de verscr. Trijne is gegaen myt den verscr. lantsknecht ende syn huisfrouwe als
verscr. so dat welcke wael itlicke luden gesienn hebben dat sie tzamen mytten anderen gyngen hebben worden unde weder worden tzamen gebruicket also
dat Tryne verscr. Hadde gesacht hir woende een grys up de lijnde de welcke
hadde de kercke gedestruieert unde de beelden to broken ende to slagen, do
hadde verscr. Trijne gesacht for den Juncker warume to brecket gij de gekercke
unde to breket de beelden want sie een eten geen broet offte sie een byten
gene ende doen geen quaet gevet mij dar ene van in myn hus want het is een
szyraet unde dar benevens hefft de verscr. Tryne gesacht den juncker were by
huis unde were over sydt geloegen ende den verscr. Juncker hadde Tryne een
peert benomen. Dit also de warheit is soe is dat rechtlicken besworen als up
huiden den XXVIIIden dach julius als boven gescreven vor mij Olds Lambert

Als vorscr. is Anno 1568.

woonde. Deze Tryne had aan Gese verteld,
dat zij en ettelijke anderen gezien hebben dat
een ‘Grys’ ,die woonde op de ’Lijnde’, de kerk
had vernield en de beelden in stukken geslagen. Tryne had toen tegen de jonker (Chr. van
Ewsum, red.) gezegd: “Waarom vernielt u de
kerk en de beelden, want ze eten geen brood,

Protestanten en Calvinisten in vele honderden Rooms Katholieke kerken vernielingen aangericht. Religieuze beelden, altaren,
schilderijen, relieken en kerkelijke boeken
zijn door woedende menigten kapot gegooid
en geslagen, verbrand of gestolen.
Wij hebben het tijdens de geschiedenisles39

sen op school allemaal geleerd; het is een
feit uit de geschiedenis, waarvan we ‘weten’.
Dit weten krijgt een totaal andere dimensie,
bij het lezen van dit documentje.
Want ook in het Vredewold heeft de Beeldenstorm gewoed en zijn de oude kerken slachtoffer geweest. De middeleeuwse kerken van
Marum, Niebert, Noordwijk en Nuis kennen
wij als protestante kerken, sober en zonder
veel opsmuk; daaraan zijn wij gewend en dat
vinden wij passend, bij deze eeuwenoude
gebouwen. Maar zo is het natuurlijk helemaal
niet altijd geweest. Wij weten dat wel, maar
kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen.
Juist als je leest hoe deze vrouw Tryne Sieckema, die in de 16e eeuw leefde in Nuis, het
heeft ervaren dat in haar kerk de beelden
- die zij een sieraad vond - werden vernield,
wordt die Beeldenstorm ineens veel realistischer. Die grote Beeldenstorm in die mooie
kleine kerk van Nuis. Dankzij deze persoonlijke getuigenis kun je het je ineens veel beter
voorstellen.
Kanttekeningen
Het lezen van deze tekst roept echter ook
vragen op. Zo staat In de 11e regel, volgens
de transcriptie “Hadde gesacht hir woende
een grys up de lijnde”. Het ligt, mijns inziens,
voor de hand om dit te interpreteren als:
“had gezegd dat er hier een Grijs woonde op
De Linde”. De Corpus de Linde, gelegen ten
zuiden van het dorp Marum, was inderdaad
lange tijd in het bezit van een familie De Grijs; echter nog niet in 1566. De eerste De Grijs
vestigde zich daar pas tegen het eind van
de 18e eeuw.** Het is dus eigenlijk onwaarschijnlijk dat het hier gaat over een De Grijs.
Wèl is bekend, dat precies in het jaar 1566
Jonker Christoffer van Ewsum de Corpus de
Linde – voorheen eigendom van het Klooster
Trimunt – in zijn bezit kreeg. Aangezien in het
regest – de korte inhoud van de oorkonde
- staat dat Jonker Christoffer van Ewsum
bij de vernielingen betrokken is geweest en
deze jonker bovendien juist in 1566 De Linde
had verworven, zou je eerder aannemen dat
met de persoon omschreven in regel 11 van
de oorkonde, inderdaad Jonker Christoffer
wordt bedoeld. Met zekerheid zou ik het
echter niet durven zeggen; nader onderzoek
is wenselijk.

* De heer Jan Boerema schreef in 1989,
samen met zijn broer, het boek ' Vlijtige Armoede en tonnen Gouds', een belangrijk naslagwerk voor iedereen die is geïnteresseerd
in de geschiedenis van de gemeente Marum.
Daarnaast publiceerde hij nog een aantal uitgaven, over de historie van diverse gebouwen en instellingen in de gemeente `Marum.
** Bron: website 'genealogie familie De GrijsAlserda'.
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