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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.

De bult van Marum blijkt een unieke stinswier 
uit de late middeleeuwen te zijn.



Van de redactie 		

Aan	’t	Olde	Guet	nummer	16,	dat	u	nu	in	handen	hebt,	is	ook	ditmaal	weer	door	veel	enthou-
siaste	onderzoekers	en	schrijvers	een	bijdrage	geleverd.	Moest	de	redactie	 in	het	begin	nog	
wel	eens	de	boer	op	om	te	speuren	naar	artikelen,	nu	-	na	acht	jaar	-	hebben	we	toch	een	ze-
kere	‘reputatie’	opgebouwd.	Steeds	vaker	wordt	namelijk	interessante	kopij	aangeboden	door	
amateur-onderzoekers	die	zich	bezighouden	met	de	historie	van	deze	streek.	Daarnaast	heeft	
’t	Olde	Guet	gelukkig	ook	een	groepje	vaste	medewerkers.	Zij	zijn	altijd	goed	voor	een	interes-
sante	bijdrage.	Het	is	fijn	daar	op	te	kunnen	vertrouwen.	

Wel	valt	mij	nog	af	en	toe	op,	dat	sommige	mensen	niet	precies	weten	hoe	je	‘Guet’	uitspreekt.		
Er	wordt	Olde	Geut	gezegd	of	nog	iets	anders,	maar	het	is	simpelweg	‘t	Olde	Goed,	en	dan	in	
een	oude	spelling.		

Als	we	even	snel	een	blik	op	de	artikelen	van	deze	keer	werpen,	valt	meteen	een	nieuwe	naam	
op:	Arie	Buurma.	Hij	is	verwant	aan	enkele	bekende	oud-Marumer	families	en	heeft	daar	veel	
genealogisch	onderzoek	naar	gedaan.	Een	eerste	artikel	van	zijn	hand,	over	het	boeiende	leven	
van	Wolter	Sijtses	Bergsma,	publiceren	we	deze	keer.	Naar	het	zich	laat	aanzien	blijft	het	niet	bij	
deze	ene	bijdrage;	goed	nieuws	dus.		

Aan	Marums	geschiedschrijving	is	dit	voorjaar	een	heel	belangrijk	hoofdstuk	toegevoegd.	De	
‘bult’,	ten	westen	van	de	Romaanse	kerk,	blijkt	namelijk	een	stinswier	te	zijn	en	in	het	weiland	er	
omheen	zijn	resten	aangetroffen	van	de	herenboerderij	die	op	het	bijbehorende	voorterrein	heeft	
gestaan.	Een	grandioze	ontdekking	en	voor	Marum	een	historisch	monument	van	formaat	erbij.	
Koos	Vos	informeert	u	over	al	deze	ontwikkelingen.

Tenslotte	moet	 ik	u	nog	berichten,	dat	 ik	de	redactie	van	’t	Olde	Guet	zal	verlaten.	Acht	 jaar	
lang	heb	ik	me	er	met	veel	plezier	voor	ingezet.	Het	was	inspirerend	en	leerzaam	om	met	allerlei	
enthousiaste,	deskundige	en	 interessante	mensen	samen	 te	werken.	Samen	met	hen	heb	 ik	
geprobeerd	een	mooi	en	waardevol	blad	 te	maken,	waarop	de	Heemkundekring	Vredewold-
West	trots	zou	kunnen	zijn.	Het	Olde	Guet	heeft	mij	persoonlijk	verrijkt	en	veel	goeds	gebracht,	
waarvoor	mijn	dank	aan	iedereen	die	bij	het	blad	betrokken	is	geweest.	

Nu	is	het	tijd	voor	iets	anders.	

Met	vriendelijke	groet,

Joke	de	Boer-Jager

Met een historische knipoog, deze persoonlijke groet aan al mijn ‘Olde Guet-vrienden’
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Wolter Sijtses Bergsma, gemeenteontvanger en boer

Arie Buurma

In dit artikel heb ik getracht een beschrijving te geven van het leven van Wolter Sijtses 
Bergsma. Wolter Bergsma werd door zijn huwelijk met Lutske Derks Hummel boer en 
vervener op de Frimaheerd, maar bleef ook werken als gemeenteontvanger. Hij heeft mede 
door zijn kerkelijke functie ongetwijfeld een belangrijke sociale rol vervuld in het vroeg 
19e-eeuwse Marum. De aanzet tot dit onderzoek werd gegeven door mijn  schoonmoeder, 
mevrouw Et Wijkstra-Bergsma, achter-achter-kleindochter van de hoofdpersoon, die zich 
allerlei gebeurtenissen wist te herinneren uit overlevering, maar vaak ook niet precies 
wist hoe het was gegaan. Mijn interesse in genealogie en plattelandshistorie kwam hierbij 
goed van pas.
Mijn grootvader was ook boer en vervener. Hij kocht in 1903 een stuk heide- en veengrond 
aan de westrand van het ‘Boertanger Moor’ aan de Duitse grens bij Sellingen. Hier stichtte 
hij een boerderij, waarop ik 50 jaar later mijn jeugd doorbracht.

Wolter Bergsma in zijn jonge jaren
Wolter	 Sijtses	 Bergsma	 (1791-1857)	 werd	
gedoopt	 op	 30	 januari	 1791	 in	 Marum	 als	

zoon	 van	 Sijtse	 Wijtses	 (1753-1812)	 en	
Jetske	 Wolters	 Boerema	 (1766-1852).	 Het	
gezin	woonde	aan	de	provinciale	weg	-	nu	

De provinciale weg in Marum ± 1900. De woning helemaal links op de foto is het geboortehuis 
van Wolter Sijtses Bergsma. Rechts, met de hoge schoorsteen, de woning waar hij tijdelijk 
woonde, nadat hij de Frimaheerd had verlaten. Hier vestigde hij zich met zijn tweede vrouw, 
Martje Renkema. Het huis uiterst rechts werd door Wolter Bergsma’s weduwe, Martje Ren-
kema, gekocht na zijn overlijden. Op de achtergrond villa Wendtstein.
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1	Sijtse	Wijtses	Bergsma	(1753-1812)	
&	Jetske	Wolters	Boerema	(1766-1852)

Kinderen	van	Sijtse	en	Jetske:
1	Grietje	Sijtses	Bergsma	
2 Wolter Sijtses Bergsma Volgt	1.2.
3	Aaltje	Sijtses	Bergsma	
4	Wijtske	Sijtses	Bergsma	

1.1 Hendrik Piers Holtrop (1773-1827)	
trouwde	met	Lutske	Derks	Hummel	
(1802-1847).	Lutske	trouwde	later	in	1828	
met	Wolter Sijtses Bergsma (1791-1857)

Kinderen	van	Hendrik	en	Lutske:
1	Pier	Holtrop	Volgt	1.1.1.
2	Derk	Holtrop	Volgt	1.1.2.
3	Wieger	Holtrop	Volgt	1.1.3

1.1.1 Pier Holtrop (1823-1858)	
trouwde	in	1850	met	Frouktje	Posthuma	
(1826-1894)		Frouktje	trouwde	later	met	
Hendrik	Bergsma	(1837-1921).

Kinderen	van	Pier	en	Frouktje:
1	Lutske	Holtrop,	2	Lutske	Holtrop,	
3	Fokke	Holtrop,	4	Ebeltje	Holtrop	

1.1.2 Derk Holtrop (1825-1899) 
trouwde	in	1861	met	Reina	Renkema.

Kinderen	van	Derk	en	Reina:
1	Hendrik	Holtrop,	2	Bauktje	Holtrop,	
3	Lukas	Holtrop,	4	Pier	Holtrop,		
5	Lutske	Holtrop,	6	Henderika	Holtrop,	
7	Pier	Holtrop,	8		Frouktje	Holtrop,
9	Wieger	Holtrop,	10	Jannes	Holtrop

1.1.3 Wieger Holtrop (1827-1862) 
trouwde	in	1852	met	Frouktje	
Klatter	Nieweg.

Kinderen	van	Wieger	en	Frouktje:
1	Hendrik	Holtrop,	2	Wibbina	Holtrop,	
3	Lutske	Holtrop	

Verwantschap	families	Bergsma	en	Holtrop

1		Pier	Hendriks	Holtrop	(1742-1780)
	&	Grietje	Jacobs	(1744-1809)

Kinderen	van	Pier	en	Grietje:
1 Hendrik Piers Holtrop		Volgt	1.1.
2	Janke	Piers	Holtrop		
3	Jakob	Piers	Holtrop	

1.2 Wolter Sijtses Bergsma (1791-1857) 
trouwde	(1)		in	1828	met	Lutske	
Derks	Hummel	(1802-1847)	weduwe	
van	Hendrik Piers Holtrop (1773-1827).
trouwde	(2),	in	1852	met	Martje
Hendriks	Renkema	(1799-1881)

Kinderen	van	Wolter	en	Lutske:
1	Sijtse	Bergsma,	2	Jetske	Bergsma,	
3	Drewes	Bergsma,	4	Jan	Bergsma,	
5	Asselina	Bergsma,		6 Hendrik Bergsma	
Volgt	1.2.6.,	7	Aaltje	Bergsma,	
8	Wietske	Bergsma,	9	Pieter	Bergsma	

1.2.6	Hendrik Bergsma (1837-1921) 
trouwde	met	Frouktje	Posthuma		
(1826-1894)	weduwe	van	
Pier	Holtrop	(1823-1858).



Wendtsteinweg	 -	 waar	 vader	 het	 beroep	
van	schoenmaker	uitoefende.	Op	een	oude	
foto	 van	 omstreeks	 1900	 staat	 het	 huis	
afgebeeld.	Kadastraal	gezien	lag	het	perceel	
in	Marum	sectie	F	nr.	5791.	
Als	 vader	 overlijdt,	 in	 december	 1812,	
bestaat	het	gezin	uit	moeder,	zoon	Wolter	en	
de	zussen	Grietje	(1790-1867),	Aaltje	(1793-
1837)	en	Wijtske	(1796-1870).
Opmerkelijk	 is	 dat	 bij	 de	 invoering	 van	 de	
burgerlijke	stand	 in	1811	blijkbaar	 in	eerste	
instantie	 de	 achternaam	 Bergstra	 werd	
gekozen.	 Op	 een	 akte	 van	 geldlening2	 uit	
1813	 ondertekent	 Wolter	 dan	 ook	 met	 de	
familienaam	 Bergstra.	 Als	 kostwinner	 voor	
het	 gezin	 werkte	 hij	 op	 dat	 moment	 als	
arbeider,	mogelijk	als	molenaar(sknecht)	op	
de	 molen	 iets	 verderop	 aan	 de	 proviciale	
weg.	 In	 1823	 wordt	 in	 een	 verkoopakte	
als	 beroep	 opgegeven:	 ‘deurwaarder	 der	
dwangbevelen’.	Of	Wolter	toen	al	werkzaam	
was	bij	de	gemeente	Marum	is	niet	duidelijk,	
maar	niet	lang	hierna	werd	hij	benoemd	tot	
-	 waarschijnlijk	 eerste	 -	 ontvanger	 van	 de	
gemeente	Marum.

Huwelijk met de weduwe Holtrop
Op	 12	 oktober	 1828	 trouwde	 Wolter	
Bergsma,	 zonder	 huwelijkse	 voorwaarden,	
met	Lutske	Derks	Hummel	 (1802-1847),	de	
weduwe	 van	 de	 landbouwer	 Hendrik	 Piers	
Holtrop	(1773-1827).	De	veronderstelling	dat	
hij	mede-eigenaar	van	een	niet	onaanzienlijk	
bedrijf	 was	 geworden,	 leek	 te	 worden	
bevestigd	door	de	notitie:	‘door aantrouwen 
eigenaar geworden’,	 die	 het	 kadaster	
vermeldde	op	de	percelen	onroerend	goed,	
die	 werden	 aangebracht	 door	 zijn	 vrouw	
Lutske.	(leggerartikel	32	Marum).
Een	boedelbeschrijving3,	 opgemaakt	op	20	
maart	 1828,	 na	 het	 overlijden	 van	 Hendrik 
Piers	 Holtrop,	 wierp	 een	 ander	 licht	 op	 de	
vererving.	
1.	 De	 roerende	 goederen	 vielen	 in	 de	
huwelijksgemeenschap	 en	 kwamen	 voor	
de	helft	 in	bezit	 van	de	weduwe	Lutske	D.	
Hummel	 	 en	 voor	 de	 andere	 helft	 in	 bezit	
van	haar	drie	kinderen:	Pier,	Derk	en	Wieger	
Hindriks	Holtrop.
2.	 De	 onroerende	 goederen,	 zoals	 de	
behuizing	 en	 schuur,	 getekend	 nr.	 9	 en	 de	
daarbij	 behorende	 landerijen,	 behoorden	
voor	 de	 helft	 tot	 de	 nalatenschap	 van	

Hindrik	 P. Holtrop	 en	 vererfden	 op	 de	
bovengenoemde	 drie	 kinderen.	 De	 andere	
helft	 bleek	 niet	 in	 bezit	 te	 zijn	 van	 zijn	
weduwe,	 maar	 van	 zijn	 zuster	 Janke	 Piers	
Holtrop.	 Toen	 Janke	 in	 1847	 kinderloos	
overleed,	kwam	ook	dit	deel	in	bezit	van	de	
eerder	genoemde	drie	gebroeders	Holtrop.	
Hoewel	 van	 het	 huwelijk	 Holtrop-Hummel	
geen	 huwelijkskontrakt	 werd	 gevonden	
zullen	 er	 vóór	 hun	 huwelijk	 toch	 afspraken	
gemaakt	moeten	zijn	over	de	vererving	van	
de	goederen.
Hoe	het	ook	zij,	Wolter	werd	landbouwer	en	
stiefvader	van	drie	kinderen:

1	 Pier Hindriks Holtrop,		
	 *	02-12-1823,	†	19-06-1858
2 Derk Hindriks Holtrop,		
	 *	22-01-1825,	†	30-10-1899
3 Wieger Hindriks Holtrop,		
	 *	01-02-1827,	†	17-02-1862

Boer op de Frimaheerd
Wolter	 Bergsma	 verhuisde	 van	 de	
Provinciale	 weg	 naar	 de	 Frimaheerd	 aan	
het	Malijksepad,	de	boerderij	waar	Hendrik	
Holtrop	 boer	 was	 geweest.	 Deze	 boerderij	
was	ontstaan	uit	een	vroeger	steenhuis,	ook	
wel	genoemd	Frimasteenhuis4.	(kadastraal:	

4	Formsma,	De	Ommelander	borgen	en	steenhuizen	blz.	246

Wolter Bergsma bleef de Nederlands Her-
vormde Kerk trouw en was tot zijn dood 
kerkvoogd van de Nederlands Hervormde 
gemeente van Marum. Vele kerkelijke en ge-
meentelijke akten uit het midden van de 19e 
eeuw zijn van zijn fraaie handtekening voor-
zien.
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1  www.hisgis.nl
2  RHCGA, toegang 102, inventarisnummer 10,  
 akte 197
3  RHCGA, toegang 102, inventarisnummer 49,  
 akte 42
4  Formsma, De Ommelander borgen en steen 
 huizen blz. 246



perceel	 C1315	 op	 de	 oorspronkelijke	
minuutplans	 van	 Marum).	 Of	 hij	 naast	
zijn	 werk	 bij	 de	 gemeente	 Marum	 ook	
daadwerkelijk	 het	 land	 bewerkte	 weten	 we	
niet.	Wel	zal	hij	leiding	hebben	gegeven	aan	
een	 bedrijf	 van	 ruim	 60	 hectare	 groot,	 dat	
voor	 een	 groot	 gedeelte	 nog	 bestond	 uit	
woeste	grond,	veelal	heide.	 In	de	 jaren	die	
volgden	 werd	 onder	 zijn	 leiding	 langzaam	
maar	 zeker	 het	 woeste	 heidelandschap	
veranderd	in	een	voor	de	boer	aantrekkelijker	
weidelandschap.	 Ook	 werd	 tijdens	 de	

5	www.hisgis.nl

ontginning	 mogelijk	 begonnen	 met	 het	
graven	 van	 de	 Pierswijk.	 Deze	 doorklieft	
onder	andere	het	bijna	18	ha	grote,	in	1830	
nog	 onontgonnen,	 heideperceel	 met	 het	
kadastrale	nummer	C1166.	
Uit	het	huwelijk	Bergsma-Hummel	werden	in	
Marum	negen	kinderen	geboren:

1 Sijtse Bergsma,		
	 *	17-03-1829,	†	14-02-1897
2 Jetske Bergsma,		
	 *	30-05-1830,	†	23-09-1919
3 Drewes Bergsma,		
	 *	12-06-1832,	†	09-12-1894
4 Jan Bergsma,		
	 *	23-03-1834,	†	21-03-1863
5 Asselina Bergsma,		
	 *	31-01-1836,	†	13-04-1861
6 Hendrik Bergsma,		
	 *	06-12-1837,	†	28-05-1921
7 Aaltje Bergsma,		
	 *	12-04-1841,	†	22-10-1923
8 Wietske Bergsma,		
	 *	03-02-1843,	†	18-06-1866
9 Pieter Bergsma,		
	 *	04-03-1845,	†	29-05-1928

Op	 24	 januari	 1847	 overleed	 Lutske	 D.	
Hummel,	slechts	45	jaar	oud,	na	een	huwelijk	
van	 bijna	 19	 jaar.	 Pier	 en	 Derk	 Holtrop	
waren	inmiddels	beide	volwassen	en	wilden	
de	 boerderij	 overnemen.	 Wolter	 zag	 zich	
genoodzaakt	het	veld	te	ruimen.
Op	 18	 en	 19	 april	 1850	 vond	 de	 publieke	
verkoop7	 plaats	 ‘op de boerenplaats 
bewoond wordende door Wolter Sijtses 
Bergsma, van levende have boeren- en 
melkgereedschappen, huismeubelen en 
zoo voort, ten verzoeke van Wolter Sijtses 
Bergsma, landbouwer te Marum en de 
erven wijlen deszelfs echtgenoot Lutske 
Derks Hummel’.	De	publieke	verkoop	bracht	
een	 bedrag	 op	 van	 f	 3.070.-	 Een	 chaise,	
verkocht	aan	Melis	Jan	Melissen	uit	Tolbert	
werd	verkocht	 voor	 ruim	 f	 	 57.	Van	de	zes	
verkochte	paarden	varieerde	de	prijs	van
	f		63	tot	f		224.	

Groot gezin
Het	 bevolkingsregister	 van	 Marum	
uit	 de	 periode	 1850-1860	 laat	 zien	
dat	 het	 gezin	 Wolter	 Bergsma	 begin	
1850	 bestond	 uit	 18	 personen:	 Wolter	
Bergsma,	 weduwnaar;	 8	 kinderen	
(Drewes	 ontbreekt);	 3	 stiefkinderen;	 6	
werklieden,	waarvan	4	man	en	2	vrouw,	
allemaal	 woonachtig	 op	 de	 Frimaheerd	
(huisnummer	9).

6

Bewerking van een kadastrale hulpkaart uit 
1910. Het Malijksepad ligt boven. De con-
touren van de oude Frimaheerd zijn in blauw 
en de nieuwbouw uit 1911 in rood weerge-
geven. Hieruit blijkt dat de heerd in de tijd 
van Wolter Bergsma bestond uit de boerde-
rij, een losse schuur en mogelijk een stook-
hut. Bovendien was het woongedeelte naar 
het zuiden gericht en was de oude boerderij 
aanzienlijk groter van omvang dan de nieu-
we. De losstaande schuur is blijkbaar niet 
herbouwd.

5  www.hisgis.nl
6  www.hisgis.nl
7  RHCGA toegang 103, 
 inventarisnummer 64, akte 31



Huwelijk met Martje Renkema
Wolter	 Bergsma	 keerde	 terug	 naar	 de	
provinciale	weg,	echter	niet	naar	het	ouderlijk	
huis	 -	 	 waar	 z’n	 inmiddels	 hoogbejaarde	
moeder	nog	woonde	 -	maar	naar	 een	huis	
met	 huisnummer	 33,	 in	 bezit	 van	 Grietje	
Bakker	 (kadastraal	 perceel	 C1918).	 Dit	
huis	 stond	 schuin	 tegenover	 zijn	 ouderlijk	
huis	 met	 huisnummer	 35.	 Op	 de	 eerder	
genoemde	foto	van	omstreeks	1900	is	dit	het	
huis	 rechts	 met	 de	 markante	 schoorsteen.	
Hier	 hertrouwde	 hij	 op	 10	 december	 1852	
met	 Martje	 Hendriks	 Renkema	 (1799-
1881),	 weduwe	 van	 zijn	 volle	 neef	 Wolter	
Hendriks	 Smit.	 Op	 6	 december	 hieraan	
voorafgaand	 werd	 een	 huwelijkskontrakt9	
opgemaakt	 met	 de	 volgende	 bedingingen:	
‘Er zal ongemeenschap van goederen plaats 
hebben, behalve van winst en verlies. De 
langstlevende zal het vruchtgebruik genieten 
van de gehele nalatenschap van de eerst 
overledene, voor zover de wet dit toestaat, 
zonder tot het stellen van borgtocht verplicht 
te zijn. Het vruchtgebruik-beding vervalt bij 
hertrouw’.	 Inmiddels	 was	 Wolter	 Bergsma	
op	24	november	1851	opnieuw	beëdigd	als	
gemeenteontvanger10.

Pier en Derk Holtrop boeren op de 
Frimaheerd en de nieuwe boerderij
Pier	 en	 Derk	 Holtrop	 hadden	 inmiddels	
de	 boerderij	 overgenomen,	 maar	 de	
nalatenschap	 van	 hun	 ouders	 was	 voor	
de	 wet	 nog	 niet	 gescheiden	 en	 verdeeld.	
Bovendien	was	er	nog	een	zoon,	Wieger,	die	
ook	een	graantje	mee	wilde	pikken.	Het	werd	
de	 hoogste	 tijd	 om	 de	 boedel	 te	 verdelen.	
Op	26	oktober	1854	vond	de	scheiding	en	

deling11	 plaats	 van	 het	 onroerend	 goed,	
waarover	 Wolter	 Bergsma	 lange	 tijd	 de	
scepter	zwaaide	als	boer,	maar	dat	niet	zijn	
eigendom	werd.
Pier,	 Derk	 en	 Wieger	 erfden	 het	 onroerend	
goed	aan	het	Malijkse	pad,	bestaande	uit	een	
boerenbehuizing	met	schuur,	de	Frimaheerd,	
getekend	 nummer	 9,	 een	 nieuw	 gestichte	
boerenbehuizing	 met	 schuur,	 getekend	
nummer	8	en	ruim	60	bunder	bouw-,	weide-	
en	 heidegronden.	 De	 vastgestelde	 waarde	
bedroeg	f	38.672,	een	fors	bedrag	in	die	tijd.
De	broers	Pier	en	Derk	bestierden	samen,	in	
een	soort	van	maatschap	de	boerderij.	

Om aan alle onduidelijkheid rond het eigendom van de vaste goederen een eind te maken staat 
in de akte van scheiding en deling, na de opsomming van de onroerende percelen, het volgende 
vermeld: ‘staande deze goederen abusievelijk bij het kadaster op naam van der deelgenoten 
stiefvader Wolter Sijtses Bergsma, die tijdens de invoering van het kadaster met hunne moeder 
Lutske Derks Hummel was hertrouwd’

7

De Frimaheerd, daterend uit de tijd van het 
bewind van Wolter Bergsma, werd in 1911 
afgebroken.  Kort daarop verrees deze boer-
derij aan het Malijksepad 13

8  www.hisgis.nl
9  RHCGA, toegang 103, 
 inventarisnummer 71, akte 167
10 RHCGA, toegang 103, 
 inventarisnummer 68, akte 1
11 RHCGA, toegang 103, 
 inventarisnummer 76, akte 95



Pier Holtrop en Frouktje Posthuma
Pier	was	op	20	 juli	1850	zonder	huwelijkse	
voorwaarden	 getrouwd	 met	 Frouktje	
Fokkes	 Posthuma	 (1826-1894),	 de	 dochter	
van	 Fokke	 Roelfs	 Posthuma.	 Zij	 lieten	 een	
nieuwe	boerderij	bouwen	ten	oosten	van	de	
Frimaheerd.	In	deze	nieuwe	boerderij	kregen	
Pier	en	Frouktje	4	kinderen:

	1.	Lutske,		 *	16-12-1850,	†	15-02-1852
	2.	Lutske,		 *	23-12-1852,	†	28-06-1921
	3.	Fokke,			 *	12-11-1854,	†	07-03-1873
	4.	Ebeltje,		 *	31-12-1856,	†	30-04-1859

Van	 de	 kinderen	 bereikte	 alleen	 dochter	
Lutske	 de	 volwassen	 leeftijd.	 Ook	 vader	
Pier	 Holtrop	 stierf	 jong,	 op	 19	 juni	 1858,	
slechts	 34	 jaar	 oud.	 Hendrik	 Bergsma,	 de	
vierde	 zoon	 van	 Wolter	 Sijtses	 Bergsma,	
zou	hem	opvolgen	als	boer	en	echtgenoot.	
De	 geschiedenis	 zal	 zich	 herhalen.	
Hierover	 meer	 in	 een	 eventuele	 volgende	
bijdrage.	 Op	 23	 januari	 1865	 werden	 naar	
aanleiding	 van	 de	 dood	 van	 Pier	 Holtrop,	
de	 gemeenschappelijke	 onroerend	 goed	
bezittingen	 van	 Pier	 en	 Derk	 Holtrop	
gescheiden12.	 Het	 onroerend	 goed	 werd	
verdeeld	in	twee	ongeveer	gelijke	delen	van	
±	30	ha,	elk	met	een	waarde	van	f	15.000.
	
Derk Holtrop en Reina Renkema
Broer	 Derk,	 op	 25	 mei	 1861	 zonder	
huwelijkse	voorwaarden	getrouwd	met	Reina	
Renkema,	 was	 rechthebbende	 op	 het	 ene	
deel.	De	weduwe	van	Pier	Holtrop,	Frouktje	
Posthuma,	die	op	13	oktober	 1861	 zonder	

12 RHCGA, toegang 1869,
     inventarisnummer 466, akte 23

huwelijkse	 voorwaarden	 was	 hertrouwd	
met	 Hendrik	 Bergsma	 had	 recht	 op	 het	
andere	deel.	Derk	behield	en	bewoonde	de	
Frimaheerd.	 De	 bijbehorende	 landerijen	 in	
Malijk	 lagen	 ten	 westen	 van	 de	 Pierswijk.	
Derk	en	Reina	kregen	samen	tien	kinderen,	
waarvan	twee	jong	overleden:

	1.	Hendrik,		 	
		 *	13-06-1862,	†	07-01-1923
	2.	Bauktje,		 	
		 *	23-12-1863,	†	02-05-1914
	3.	Lukas,		 	
		 *	09-06-1865,	†	21-07-1922
	4.	Pier,		 	
		 *	11-08-1866,	†	12-04-1870
	5.	Lutske,		 	
		 *	21-10-1867,	†	02-11-1929
	6.	Henderika,		
		 *	24-03-1869,	†	20-12-1937
	7.	Pier,		 	
		 *	17-09-1870,	†	16-01-1945
	8.	Frouktje,		 	
		 *	25-01-1872,	†	08-05-1926

8

Geslacht Holtrop
Zo’n	 honderd	 jaar	 eerder,	 in	 de	 jaren	
zeventig	 van	 de	 18e	 	 eeuw,	 waren	 Pier	
Hendriks Holtrop	(1742-1780)	en	Grietje	
Jacobs (1744-1809)	 de	 eigenaren	 c.q.	
bewoners	 van	de	Frimaheerd.	Hun	drie	
kinderen:	 Hendrik	 (1773-1827),	 Janke	
(1777-1847)	 en	 Jakob	 (1780-1824)	
waren	 de	 wettige	 erfgenamen.	 Van	
deze	drie	kinderen	kreeg	alleen	Hendrik	
nakomelingen:	 de	 eerder	 genoemde	
Pier-,	Derk-,	en	Wieger	Hendriks	Holtrop.

Pier Holtrop en Frouktje Posthuma lieten de 
in de scheidingsakte genoemde ‘nieuw ge-
stichte boerenbehuizing getekend nummer 
8’ bouwen. Deze is gelegen ten oosten van 
de Frimaheerd en de Pierswijk en ten zuiden 
van het Malijkse pad. Bij het kadaster werd 
de bouw geregistreerd in 1852, maar het is 
waarschijnlijk dat Pier en Frouktje na hun hu-
welijk in 1850 (vrijwel) meteen in de nieuwe 
boerderij konden gaan wonen. Er zit meestal 
ongeveer een jaar ‘verschuiving’ tussen wer-
kelijkheid en notitie bij het kadaster. (Rond 
1970 had het perceel kadastraal nummer 
C5132 en het huidige adres is Malijksepad 15).



	9. Wieger,		 	
		 *	21-11-1875,	†	24-05-1954
10.	Jannes,		 	
		 *	05-04-1878,	†	18-01-1887

Na	het	overlijden	van	Derk	Holtrop	eisten	de	
kinderen	hun	deel	op.	De	scheiding	en	deling	
vond	 plaats	 op	 18	 september	 190113.	 De	
waarde	van	de	bezittingen	bedroeg	f	5.915,	
waarvan	de	helft	voor	de	kinderen	was.	De	
grootte	 van	 de	 landerijen	 was	 geslonken	
tot	 ruim	 10	 ha,	 omdat	 onder	 het	 bewind	
van	Derk	Holtrop	veel	onroerend	goed	werd	
verkocht.	Moeder	Reina	Renkema	kreeg	de	
boerderij	 in	 bezit,	 maar	 moest	 een	 lening	
aangaan	 om	 de	 kinderen	 uit	 te	 kunnen	
kopen14.	 Haar	 inwonende	 zonen	 Pier	 en	
Wieger	waren	nog	ongehuwd	en	bestierden	
de	boerderij.	Zij	werden	door	moeder	samen	
met	 hun	 jongste	 zus	 Frouktje	 testamentair	
tot	 enig	 wettige	 erfgenamen	 benoemd,	 de	
andere	kinderen	moesten	genoegen	nemen	
met	de	zogenaamde	legitieme	portie	(=	3/4	
deel	van	het	oorspronkelijk	erfdeel).	

Latere eigenaren en bewoners van de 
Frimaheerd 
Na	het	overlijden	van	Reina	Renkema	werd	
de	boerderij	publiek	geveild	en	op	4	februari	
1909	in	z’n	geheel	verkocht	aan	Luitje	Eringa,	
landbouwer	in	De	Wilp,	voor	een	bedrag	van	
f	 8.97015.	 Bij	 een	 volgende	 scheiding	
en	 deling,	 in	 1950,	 werd	 de	 boerderij	
toegescheiden	 aan	 zijn	 zoon	 Wiebrand	
Eringa,	 gehuwd	 met	 Bontje	 ten	 Hoor.	
Omstreeks	1977	werd	de	huidige	bewoner,	
Fokke	 Eringa,	 gehuwd	 met	 Anna	 Zuidema,	
eigenaar	van	het	bedrijf.	Rond	1970	had	het	
bebouwde	 perceel	 het	 kadastrale	 nummer	
C5613	en	was	het	adres	Malijksepad	13.

Wieger Holtrop en Frouktje Klatter Nieweg
Jongste	 broer	 Wieger	 werd	 in	 december	
1850	 uitgekocht,	 onder	 andere	 met	 de	
opbrengst	van	de	verkoop	van	levende	have	
en	ander	roerend	goed	en	de	opbrengst	van	
een	 publieke	 veiling	 van	 percelen	 veen16	

zonder	ondergrond.	

Pierswijk
De	 in	 1850	 verkochte	 percelen	 waren	
deelpercelen	 van	 het	 grote	 eerder	
genoemde	heideperceel,	met	kadastraal	
nummer	C116,	en	brachten	ruim	
f	6.696	op.	 Interessant	zijn	de	 ‘speciale	
voorwaarden’,	gesteld	in	deze	akte:	
De	 kopers	 waren	 verplicht	 om	 vanuit	
de	 wijk	 ten	 zuiden	 van	 de	 gekochte	
percelen	 tussen	 hun	 percelen	 door,	
noordwaarts	 een	 behoorlijke	 wijk	 te	
graven	met	dezelfde	wijdte	en	diepte	als	
de	wijk	ten	zuiden,	die	door	Deelstra	en	
consorten	gelegd	was.	Voor	1	november	
1862	moest	de	klus	geklaard	zijn	en	de	
gegraven	 wijken	 moesten	 bevaarbaar	
blijven,	gedurende	die	tijd.	De	te	graven	
wijk,	 zal	 onderdeel	 zijn	 van	 de	 latere	
Pierswijk,	 die	 het	 perceel	 C116	 geheel	
heeft	doorkliefd.

13  RHCGA, toegang 103,
  inventarisnummer 185, akte 348
14  RHCGA, toegang 103, 
 inventarisnummer 185, akte 395
15 RHCGA, toegang 103,
  inventarisnummer 212, akte 57 en 83.
16  RHCGA, toegang 103,
  inventarisnummer 65, akte 129
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Tekening van de ‘nieuwe boerderij’, die ten 
oosten van de Frimaheerd werd gebouwd 
door Pier Holtrop en Frouktje Posthuma. De 
Pierswijk was toen nog niet gereed. Perceel 
C1474, westelijk gelegen van de nieuwe 
boerderij, werd pas in 1854 verkaveld en een 
deel werd toegescheiden aan Fedde Tjeerds 
Posthumus, notaris te Beetsterzwaag (Leg-
gerartikel Marum 295). Dit deel werd be-
stempeld als water en was onderdeel van 
de Pierswijk, die door perceel C1474 werd 
gegraven.



Wieger	 trouwde	 op	 21	 april	 1852	 met	
Frouktje	 Klatter	 Nieweg.	 Zij	 kregen	 samen	
drie	 kinderen.	 Hij	 werd	 molenaar	 en	 kocht	
in	 augustus	 1854	 een	 rogge-	 en	 pelmolen	
in	Grootegast	voor	een	bedrag	van	 f	7.50017.	
In	 1856	 werd	 de	 molen	 al	 weer	 van	 de	
hand	 gedaan.	 Kennelijk	 had	 Wieger	
gezondheidsproblemen.	Hij	overleed	op	17	
februari	1862	op	35-jarige	leeftijd.
Misschien	 kampte	 de	 familie	 met	 een	
erfelijke	aandoening:	zowel	Pier,	alsook	zijn	
broer	Wieger	overleden	op	zeer	jonge	leeftijd	
en	 van	 de	 vier	 kinderen	 van	 Pier	 bereikte	
slechts	één	de	volwassen	leeftijd.

De laatste jaren van Wolter Bergsma
De	 eerste	 jaren	 na	 hun	 huwelijk	 woonde	
het	 gezin	 van	 Wolter	 Bergsma	 en	 Martje	
Renkema	nog	aan	de	provinciale	weg,	met	
huisnummer	33,	maar	er	waren	plannen	voor	
nieuwbouw.

Die	werden	gerealiseerd	in	1855,	toen	op	het	
perceel	met	het	kadastrale	nummer	C1734,	
dat	na	de	scheiding	en	deling	van	onroerend	
goed	 in	 1854	 in	 bezit	 was	 gekomen	 van	
de	 gebroeders	 Pier	 en	 Derk	 Holtrop,	 een	
nieuw	woonhuis,	met	huisnummer	12,	werd	
gebouwd.	De	grond	was	onder	beklemming	
aangekocht	van	Pier	en	Derk	en	de	jaarlijkse	
huur	bedroeg	f	10.	In	dit	huis	hebben	Wolter	
Bergsma	 en	 Martje	 Renkema	 nog	 enkele	
jaren	 gewoond,	 tot	 aan	 het	 overlijden	
van	 Bergsma	 op	 13	 augustus	 1857.	 Het	
bevolkingsregister	maakt	geen	melding	van	
deze	 laatste	 verhuizing,	 maar	 de	 akte	 van	
de	 boedelbeschrijving18,	 opgemaakt	 op	 31	
augustus	1857,	laat	geen	twijfel	mogelijk.

Deze bewerking van een kadastrale hulp-
kaart uit 1913, geeft de situatie ter plaatse 
duidelijk aan. Aan de noordzijde van de 
Kruisweg, links de herberg van Walvius en 
daarnaast het in 1908 gebouwde gemeente-
huis. Rechtsonder het door Wolter Bergsma 
en Martje Renkema in 1855 gebouwde huis 
nummer 12, waar Wolter Bergsma in 1857 
overleed.

17 RHCGA, toegang 102, 
 inventarisnummer 106, akte 122
18 RHCGA toegang 103, 
 inventarisnummer 86, akte 141
19 RHCGA toegang 1869, 
     inventarisnummer 542, akte 422
20  RHCGA toegang 102, 
 inventarisnummer 108, akte 23
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Walvius
Logementhouder	 Marten	 J.	 Dijkstra	
tekende	 als	 nabuur	 de	 overlijdensakte	
van	 Wolter	 Bergsma.	 	 Op	 12	 februari	
1855	had	hij	van	de	gebroeders	Derk	en	
Pier	 Holtrop	 gekocht:	 ’de	 vaste	 altoos	
durende	 en	 in	 alle	 liniën	 verervende	
beklemming	van	ongeveer	70	roeden	en	
40	ellen	 land,	uitmakende	de	westelijke	
helft	van	een	kamp	land	gelegen	te	Marum	
en	beswet	ten	westen	aan	de	Christelijke	
Afgescheiden	 kerk	 aldaar,	 behoorlijk	
afgebakend	 en	 bij	 het	 kadaster	 van		
gezegde	gemeente	in	zijn	geheel	bekend	
onder	sectie	F	nr.	9219’.	De	verkoopprijs	
bedroeg	 f	 300	 en	 de	 jaarlijkse	 vaste	
huur	 f	10.	Op	dit	perceel	bouwde	hij	 in	
1855	een	logement,	het	latere	‘Walvius’.	
De	 herberg	 lag	 ongeveer	 tegenover	 de	
nieuwe	 woning	 van	 Bergsma,	 aan	 de	
provinciale	weg.	Dat	de	Pierswijk	begin	
1855	 gereed	 en	 bevaarbaar	 was	 blijkt	
uit	 een	 deel	 van	 deze	 koopakte20:	 ‘De	
kooper	 zal	 hebben	 het	 recht	 van	 vrije	
uitvaart	door	het	land	van	verkoopers	in	
de	wijk	leidende	tot	die	van	Zevenhuizen	
en	 de	 vrije	 opslag	 en	 standplaats	 voor	
goederen	 op	 het	 land	 van	 verkoopers	
gelegen	 ten	 zuiden	 van	 de	 weg	 van	
Marum	 naar	 Niebert	 van	 goederen	 aan	
hem	persoonlijk	toebehorende’.	



Boedelbeschrijving
Dat	 Bergsma	 een	 actief	 bijenhouder	 was,	
blijkt	 uit	 het	 feit	 dat	 de	 boedelbeschrijving	
melding	maakt	van	maar	liefst	56	bijenkorven	
op	het	heem,	geschat	op	een	bedrag	van	
f	280.	
De	 boedelbeschrijving	 maakt	 ook	 melding	
van	 ‘een boekje met grauw papieren 
omslag waarin aanteekeningen worden 
gevonden nopens verschillende personen 
in de gemeente Marum, welke gelden in de 
gemeentelasten in 1855, 1856 en 1857 zijn 
verschuldigd’.	 Bergsma	 lijkt	 tot	 zijn	 dood	
als	 gemeenteontvanger	 werkzaam	 te	 zijn	
geweest.

Nalatenschap van Wolter Bergsma
De	 openbare	 veiling	 van	 roerend	 goed	
na	 het	 overlijden	 van	 Bergsma	 op	 12	
december	1857	bracht	een	bedrag	op,	van	
ruim	 f	 1.03821,	 waarvan	 de	 helft	 toekwam	
aan	 de	 weduwe	 Martje	 H.	 Renkema	 en	 de	
andere	helft	 aan	de	negen	kinderen	uit	het	
vorige	 huwelijk	 van	 Wolter	 Bergsma,	 met	
Lutske	 Derks	 Hummel.	 Het	 woonhuis	 met	
huisnummer	 12,	 waar	 Bergsma	 overleed	
werd	 aangemerkt	 als	 gemeenschappelijk	

Kadastraal ‘netteplan’ van het Malijksepad. Links de door Wolter Bergsma en Martje Renkema in 
1855 gebouwde woning, tegenwoordig Kruisweg 55; rechtsonder de Frimaheerd en rechtsbo-
ven de ‘nieuwe boerderij’, resp. Malijksepad 13 en 15
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bezit	 uit	 winst	 en	 verlies.	 Dit	 woonhuis	
met	 schuur	 werd	 op	 14	 januari	 1858	 door	
de	 erven	 Bergsma-Renkema	 openbaar	
verkocht22.

De woning met huisnummer 12
Bij	 de	 eerder	 genoemde	 boedelscheiding	
van	 oktober	 1854	 werd	 het	 door	 Wolter	
Bergsma	 en	 Martje	 Renkema	 gebouwde	
huis	 nog	 niet	 vermeld,	 maar	 op	 een	
hulpkaart	van	het	kadaster	van	1855	 is	het	
huis	wel	ingetekend.	Het	zal	omstreeks	1855	
opgeleverd	zijn.	
Na	 Wolters	 overlijden	 werd	 het	 gekocht	
door	 Klaas	 Abels	 Mulder,	 veldwachter	 en	
gemeentebode	 in	 Marum,	 voor	 f	 1.540	
gulden.	 Ook	 Mulder	 stierf	 in	 dit	 huis,	 op	
27	 juni	 1874.	 Hendrik	 Bergsma,	 eerder	
genoemd	 als	 vierde	 zoon	 van	 Wolter	
Bergsma	en	dan	inmiddels	gehuwd	met	de	
weduwe	van	Pier	Holtrop,	tekent	als	nabuur	
de	overlijdensakte.	

21 RHCGA toegang 103, 
 inventarisnummer 86, akte 173
22 RHCGA toegang 103, 
 inventarisnummer 87, akte 5



Op	23	december	187423	werd	het	woonhuis	
met	 schuur	 en	 de	 beklemming	 van	 de	
bijbehorende	percelen	voor	een	bedrag	van	
f	 2.055	 door	 de	 erven	 Klaas	 Abels	 Mulder	
verkocht	aan	Jannes	Veenstra	(1848-1922),	
die	 op	 10	 oktober	 1874	 was	 gehuwd	 met	
de	eerder	genoemde	Lutske	Holtrop	(1852-
1921),	dochter	van	Pier	Holtrop	en	Frouktje	
Posthuma.	 In	 een	 eventuele	 volgende	
aflevering	hierover	meer.
Rond	 1970	 had	 het	 bebouwde	 perceel	 het	
kadastrale	 nummer	 C7344.	 Het	 huis	 wordt	
thans	-	 in	2012	-	bewoond	door	de	 familie	
Ensing	en	heeft	het	adres	Kruisweg	55.		

Weduwe Martje Bergsma-Renkema
Wolters	 weduwe	 Martje	 Renkema,	 kocht	
omstreeks	 1860	 twee	 percelen	 grond,	
waarvan	één	met	woonhuis	(kadastraal	C192	
en	 C193)	 van	 Trientje	 Popkes	 Wagenaar,	
winkeliersche	 te	 Marum.	 De	 woning	 lag	
tegenover	 de	 ouderlijke	 woning	 van	 Wolter	
Bergsma	 aan	 de	 provinciale	 weg	 en	 had	
toen	huisnummer	35.	Het	is	het	meest	rechts	
gelegen	 huis	 op	 de	 eerder	 genoemde	 foto	
van	de	provinciale	weg.	Hier	overleed	zij	op	
1	juli	1881.	

23 RHCGA toegang 1869, 
 inventarisnummer 542, akte 422
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De ‘bult’ van Marum is een stinswier
Koos Vos

Enige tijd geleden1 beschreef ik in een uitgebreid artikel een aantal ontstaansmogelijkheden 
van de bult van Marum, gelegen ten westen van de Romaanse Kerk. Een achttal 
mogelijkheden werden daarin besproken, waaronder de bult als mogelijke stinswier. Uit 
onderzoek in maart 2012, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is 
nu gebleken dat de bult inderdaad een stinswier is. Een stinswier2 die uniek is door het 
praktisch ongeschonden voorterrein. Hieronder geef ik een algemene beschrijving van 
stinswieren met aansluitend een beschrijving van het onderzoek van de stinswier van 
Marum en de voorlopige resultaten.

stinswieren 
In	de	late	middeleeuwen	woonde	de	elite	van	
Groningen	en	Friesland	vaak	op	een	stinswi-
er,	compleet	met	gracht,	bakstenen	toren	en	
boerderij.	Stinswieren,	die	in	Friesland	hege	
wieren	worden	genoemd,	zijn	in	de	late	mid-
deleeuwen	 opgeworpen	 heuvels,	 waarop	
versterkte	woontorens	waren	gebouwd.	De	
gebouwen	 bestonden	 uit	 een	 kelder,	 een	
zolder	en	twee	of	drie	verdiepingen,	waarbij	
op	de	begane	grond	een	put	voor	drinkwater	
aanwezig	was.	Het	terrein	van	de	stins	werd	
in	onze	provincie	gescheiden	 in	een	 ‹inner-
heem›	en	een	‹uterheem›.	Op	het	uterheem	
stonden	meestal	een	boerderij,	stallen	voor	

paarden,	 een	 brouwhuis,	 enz.	 	 Op	 het	 in-
nerheem	stond	de	stins,	omgeven	door	een	
gracht.	 Elders	 in	 het	 land	 heten	 dergelijke	
heuvels	 met	 versterkte	 woontorens	 mot-
tekastelen;	 de	 motte	 is	 dan	 de	 heuvel.	 Te-
genwoordig	zijn	van	de	stinswieren	alleen	de	
heuvels	 overgebleven	 -	 in	 Zeeland	 worden	
deze	 (foutief)	 vliedbergen	 genoemd.	 Er	 zijn	
in	Friesland	en	Groningen	van	de	oorspron-
kelijk	meer	dan	108	exemplaren	officieel	nog	
slechts	enkele	summiere	resten	over.	In	Gro-
ningen	liggen	deze	onder	andere	bij	Zuurdijk	
en	 Garsthuizen	 en	 in	 Friesland	 bij	 Menal-
dum,	Sexbierum,	Jellum		en	op	Terschelling	
bij	Lies	en	Oosterend.	

Impressie van een stinswier met voorterrein
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Een	 stinswier	 werd	 vooral	 gebouwd	 als	
prestige	 object	 van	 de	 grondbezittende	
boerenklasse.	Slechts	 in	 tijden	van	conflic-
ten	werden	de	stinstorens	gebruikt	om	zich	
in	 te	 verschansen.	 De	 torens	 werden	 dus	
aanvankelijk	 niet	 bewoond.	 De	 in	 één	 keer	
opgeworpen	 kleine	 heuvels	 (basis	 30	 me-
ter	–	hoogte	5	tot	10	meter)	van	de	stinswi-
eren	 stammen	 zoals	 eerder	 gezegd	 uit	 de	
latere	middeleeuwen:	tussen	1200	en	1400.		
Dit	 is	 dezelfde	 periode	 waarin	 ook	 de	 Ro-
maanse	 kerk	 van	 Marum	 werd	 gebouwd.	
In	deze	periode	werden	de	verdedigingsto-
rens	meer	en	meer	voor	bewoning	gebruikt.	
Eerder	 verkoos	men	 liever	het	comfort	 van	
de	 herenboerderij,	 vlakbij	 op	 hetzelfde	 ter-
rein.	Aanvankelijk	dachten	wij	hierbij	aan	de	
Wijmaheerd	aan	de	Randel,	maar	het	onder-
zoek	in	maart	2012	zou	anders	uitwijzen.

	

Onderzoek door de Rijksdienst voor Cul-
tureel Erfgoed 
De	 Rijksdienst	 voor	 het	 Cultureel	 Erfgoed	
startte	op	maandag	5	maart	2012	het	onder-
zoek	rond	de	bult	van	Marum.	Onder	leiding	
van	 onderzoeker	 Jan	 van	 Doesburg	 begon	
men	 het	 speurwerk	 aan	 de	 westkant	 van	
de	kerk	met	een	inventariserend	veldonder-
zoek.	 Dit	 betekende	 dat	 er	 werd	 gewerkt	
met	 zogenaamde	 grondboringen.	 Afhan-
kelijk	 van	 de	 onderzoeksresultaten	 zou	 de	
Rijksdienst	 eventueel	 nog	 smalle	 proef-
sleuven	 op	 het	 terrein	 graven.	 Dit	 is	 alleen	
op	de	bult	uitgevoerd.	Tegelijk	is	het	terrein	
ook	met	een	metaaldetector	afgezocht	naar	
metaalresten.	Het	gehele	onderzoek	duurde	
een	week.	Er	waren	de	hele	week	vele	be-
langstellenden	en	plaatselijke	medewerkers,	
onder	 andere	 amateur-archeoloog	 Geert	
Venema	uit	Boerakker.	

Situatie te Marum
Al	gauw	werd	vermoed	dat	de	bult	nabij	de	
Romaanse	kerk	te	Marum,	op	een	voorheen	
omgracht	terrein,	inderdaad	een	restant	van	
een	 stinswier	 was,	 een	 zogenaamde	 op-
perhof,	 met	 een	 voorterrein,	 een	 neerhof.	
Volgens	Van	Doesburg	is	het	opvallend,	dat	
het	hele	terrein	nog	zo	onaangeroerd	is.	De	
situatie	in	Marum	is	nog	als	honderden	jaren	
geleden.	Men	komt	dit	zelden	of	nooit	tegen.
De	omstandigheden	te	Marum	komen	sterk	
overeen	 met	 de	 algemene	 beschrijvingen	
van	een	stinswier.	Een	vergelijkbare	situatie	
als	bij	Marum	wordt	ook	nu	nog	bijna	exact	
aangetroffen	bij	Menaldum	en	bij	Rauwerd	in	
Friesland.	Hier	ligt	eveneens	een	‘hege	wier’	

Schieringers en Vetkopers
Stinsen	 in	 hun	 algemeenheid,	 hebben	
vaak	een	grote	rol	gespeeld	in	de	twisten	
tussen	 de	 Schieringers	 -	 voornamelijk	
Friezen	-	en	de	Vetkopers	-	voornamelijk	
Groningers	-	tussen	1325	en	1496.		Later,	
in	 de	 80-jarige	 Oorlog,	 kwam	 het	 vaak	
voor	 dat	 bezitters	 van	 de	 stinsen	 door	
de	Staatse	 troepen	werden	gedwongen	
hun	versterkingen	af	te	breken,	zodat	de	
Spaanse	vijand	geen	gelegenheid	kreeg	
om	 zich	 te	 verschansen.	 Een	 stinswier	
te	 Marum	 bijvoorbeeld,	 zou	 aan	 de	
Spaansgezinde	 stad	 Groningen	 immers	
een	 voorpost	 kunnen	 bieden	 tegen	 de	
Staatse	schans	van	Frieschepalen.	

Doorsnede van een stinstoren met kelder-
gewelf



15

aan	de	 rand	van	een	oud	state-terrein	met	
een	 toegangspoort.	 Ook	 verkeersgeograf-
isch	gezien	komt	de	 ligging	van	het	stinse-
terrein	te	Marum	sterk	overeen	met	die	van	
overige	stinswieren:	vaak	gelegen	aan	door-
gaande	wegen	maar	vooral	aan	doorgaande	
handelsvaartroutes.	 Juist	 de	 rivieren	 waren	
belangrijke	verkeerswegen	in	de	middeleeu-
wen;	handel	en	vervoer	over	langere	afstand	
gingen	destijds	veel	over	water.	Het	stinse-
terrein	stond	zeer	waarschijnlijk	via	de	Lage	
Weg	 in	 verbinding	 met	 een	 doorwaadbare	
plaats	 -	een	voorde	 -	door	het	Oude	Diep,	
naar	de	gebieden	noordelijk	van	Marum.

De voorlopige resultaten
Hoewel	de	officiële	en	definitieve	uitkomsten	
pas	volgend	 jaar	worden	verwacht,	kunnen	
al	 een	 aantal	 duidelijke	 conclusies	 worden	
getrokken:	

De	 in	 De	 bult	 gegraven	 sleuven	 hebben	
kloostermoppen	 aan	 het	 licht	 gebracht,	
waarvan	sommige	nog	in	hoek-verband	zijn	
gemetseld.	 Verder	 naar	 onderen	 werd	 veel	
mortel	 aangetroffen.	 Vroeger	 bestond	 mor-
tel	voornamelijk	uit	zand	met	kalk,	hetgeen	
minder	sterk	was	dan	de	specie	van	tegen-
woordig.	 Hieruit	 wordt	 geconcludeerd	 dat	
ten	tijde	van	de	afbraak	van	de	stinstoren	de	
stenen	zijn	afgebikt	en	hergebruikt.	De	mor-
tel	heeft	men	in	de	stinswier	achtergelaten.

Nog	verder	naar	onderen	werden	de	restan-
ten	van	een	keldervloer	aangetroffen.	Hieruit	
wordt	geconcludeerd	dat	de	stinstoren	met	
de	 keldergewelven	 gedeeltelijk	 ín	 de	 bult	
heeft	gestaan	en	niet	slechts	op	de	top.

Op	 bepaalde	 plaatsen	 in	 De	 bult	 werden	
relatief	 veel	 houtskoolresten	 aangetrof-
fen.	 Dit	 geldt	 overigens	 voor	 het	 hele	 ter-
rein;	 zelfs	 prehistorische	 restanten	 werden	
gevonden.	 Hieruit	 wordt	 geconcludeerd	
dat	de	bult	werd	bewoond.	Dit	past	precies	
in	 het	 beeld	 van	 Stintorens	 uit	 het	 tijdvak	
1250-1450.	 In	 deze	 bouwperiode	 werden	
de	oorspronkelijke	verdedigingstorens	vaak	
in	gebruik	genomen	als	woontorens.	In	een	
nog	later	stadium	volgde	dan	vaak	nog	uit-
breiding	tot	‘states’.	Dit	was	echter	niet	het	
geval	 in	Marum.	Tussen	1250	en	1450	kre-
gen	de	 torens	een	gemiddelde	hoogte	 van	
rond	de	15	meter.	Tegelijk	bleef		de	neerhof	
-	het	erf	-	nog	wel	bestaan,	maar	dan	alleen	
nog	als	boerenbedrijf.	

Uit	grondboringen	rond	de	bult	bleek	verder,	
dat	om	de	stinswierde	een	gracht	heeft	gele-
gen	van	ongeveer	3	meter	diep	en	zeker	8	
meter	breed.	Deze	gracht	 liep	geleidelijk	af	
en	was	aan	de	kant	van	de	bult	het	diepst.	
Onder	 in	 de	 gracht	 werd	 klei	 aangetroffen,	
welke	 ook	 bovenaan	 in	 de	 bult	 aanwezig	
was.	Deze	klei	gaf	de	bult	dus	eeuwenlang	
zijn	sterke	structuur.

Uit	 verdere	 metingen	 bleek	 uiteindelijk,	 dat	
de	 gracht	 doorliep	 tot	 onder	 het	 huidige	
tracé	van	de	Lageweg.	Dit	rechtvaardigt	de	
gedachte,	 dat	 de	 wegenstructuur	 rond	 het	
terrein	vroeger	anders	heeft	gelopen.	

Schematische voorstelling van een stinswier. 
Stinswieren hadden een vaste opbouw: een 
opperhof - de berg - met toren en een neer-
hof met boerderijen, vaak ook met een kapel 
en werkplaatsen. 

Hoogtekaart van het onderzoeksterrein. Met 
blauw is de huidige topografische situatie 
aangegeven en met rood de grachten, die 
op de kadastrale kaart van 1829 nog aanwe-
zig waren. De zwarte stippellijnen zijn de z.g. 
boorraaien, dit zijn lijnen waarop boringen 
plaatsvinden.
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Op	 basis	 van	 boringen,	 scherfvondsten	 en	
houtskoolresten	werden	in	de	nabijheid	van	
de	 bult	 de	 restanten	 van	 een	 boerenplaats	
aangetroffen.	Deze	valt	nog	steeds	als	een	
lichte	 verhoging	 in	 het	 terrein	 waar	 te	 ne-
men.	 Deze	 boerderij	 vormde	 waarschijn-
lijk	een	eenheid	met	de	stinswierde	en	mis-
schien	ook	met	een	vroege	kapel	uit	1150,	
de	voorloper	van	de	huidige	kerk.	Deze	ka-
pel	maakt	nu,	als	het	koorgedeelte,	nog	deel	
uit	van	de	kerk.

Monument van Europees niveau
Met	 de	 stinswierde	 hebben	 we	 in	 Marum	
een	zeldzaam	monument	 in	handen	gekre-
gen.	 Samen	 met	 de	 drie	 grafheuvels	 in	 de	
Haar,	 het	 esdorp	 Marum-West	 met	 de	 uni-
eke	 urn	 anno	 900	 na	 C.,	 de	 kloosters	 Tri-
munt	 en	 Lucaswolde,	 de	 wellicht	 oudste	
Romaanse	kerk	 in	de	provincie,	het	Steen-
huis	 te	Niebert,	de	Coendersborch	 in	Nuis,	
enzovoorts,	 verdient	 de	 gemeente	 Marum	
langzamerhand	 een	 bijzondere	 plek	 in	 de	
geschiedenis	 van	 de	 provincie	 Groningen.	
Tegelijk	 hebben	 we	 met	 deze	 stinswierde	
een	 monument	 van	 Europees	 niveau.	 Mot-

tekastelen	zoals	ze	landelijk	heten,	kwamen	
in	West	Europa	langs	de	hele	Noordzee	kust	
tot	in	Engeland	en	tot	aan	Polen	voor.	

Brief  Heemkundekring 
aan het College van B & W.
Op	 1	 december	 2011	 heeft	 de	 Heem-
kundekring	 een	 brief	 gestuurd	 aan	 het	 ge-
meentebestuur,	waarin	de	gemeente	 is	ge-
attendeerd	op	het	feit	dat	het	terrein	tussen	
de	 Romaanse	 Kerk	 in	 Marum-West	 en	 de	
Lageweg,	 naar	 alle	 waarschijnlijkheid	 heeft	
behoord	tot	een	groter	en	volledig	omgracht	
kerkhofcomplex.	
Iedereen	die	bodemverstorende	activiteiten	
wil	gaan	verrichten,	krijgt	door	wetgeving	te	
maken	 met	 verplicht	 archeologisch	 onder-
zoek.	 Deze	 wet	 op	 archeologische	 monu-
mentenzorg	 is	 gebaseerd	 op	 het	 ‘verdrag	
van	Malta’	uit	1992.	De	wet	geldt	voor	be-
drijven,	particulieren	én	overheid	en	is	sinds	
september	2007	van	kracht.	
Aangezien	 de	 gemeente	 Marum	 plannen	
ontwikkelt,	 om	de	Algemene	Begraafplaats	
ter	 plaatse	 uit	 te	 breiden,	 heeft	 de	 Heem-
kundekring	 Vredewold-West	 de	 gemeente	
verzocht	in	een	eventueel	toe	te	kennen	ver-
gunning	voor	deze	uitbreiding,	voorwaarden	
op	te	nemen	ter	bescherming	van	eventueel	
archeologische	 waarden.	 Daaronder	 valt	
ondermeer	het	uitvoeren	van	een	archeolo-
gisch	onderzoek	voor	het	volledige	terrein.	
Vervolgens	is	aan	de	gemeente	verzocht	om	

Voorlopige resultaten van het booronderzoek: een laatmiddeleeuwse omgrachte stinswier, met 
door sloot omgeven voorburcht.

Van	 de	 overige	 stinsvormen	 is	 er	 in	
Groningen	 nog	 alleen	 het	 steenhuis	 te	
Niebert	 overgebleven.	 Deze	 heeft	 dus	
wel	 een	 andere	 bouwhistorie	 dan	 een	
stinswier.
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een	procedure	tot	erkenning	als	gemeente-
lijk-	 of	 	 rijksmonument	 te	 willen	 starten	 in-
dien	na	archeologisch	onderzoek	de	waarde	
van	de	‘bult’	en	direct	omliggend	terrein	als	
archeologisch	monument	wordt	vastgesteld.	
In	dat	geval	pleit	de	Heemkundekring	voor	
een	 reconstructie	 van	 de	 stinswier	 en	 di-
recte	omgeving,	 inclusief	de	heraanleg	van	
de	vroegere	omgrachting.
Tenslotte	 heeft	 de	 Heemkundekring	 Vre-
dewold-West	 haar	 volledige	 medewerk-
ing	 binnen	 de	 bovengenoemde	 trajecten	
toegezegd.

Een compliment
Ten	 tijde	 van	 het	 versturen	 van	 de	 boven-
vermelde	brief	echter,	had	de	gemeente	zelf	
al	 een	 procedure	 opgestart	 om	 te	 komen	
tot	 het	bedoelde	archeologisch	onderzoek,	
mede	 door	 een	 samenvallend	 doctoraal	
historisch	 onderzoek	 vanuit	 de	 RUG.	 De	
uitkomsten	kennen	we	nu.	Een	pluim	op	de	
hoed	voor	onze	gemeente	èn	voor	de	Rijks-
dienst	voor	Cultureel	Erfgoed,	die	zich	beide	
werkelijk	hebben	ingezet	om	de	historische	
gegevens,	soms	in	letterlijke	zin,	boven	wa-
ter	te	krijgen	en	bij	de	pers	voor	het	voetlicht	
te	brengen!

1 In ’t Olde Guet, nummer 8, juli 2008
2 O.a. op pag. 216 en 225 uit ‘Terpen en 
Wierden in het Fries-Gronings kustgebied’  
werd onder redactie  van M. Bierma, A.T. 
Clason, E. Kramer en G. J. de Langen de 
stinswier bij Marum reeds in 1988 als zo-
danig aangegeven door medewerkers en 
studenten van het BAI der RUG en van het 
Fries Museum.

Grafurntje van Marum

Van bult tot Urn.

Op	 29	 september	 2012	 	 organiseert	
de	 gemeente	 Marum	 samen	 met	 de	
Heemkundekring	 Vredewold-West	 en	
de	 Rijksdienst	 voor	 Cultureel	 Erfgoed	
(RCE)	 een	 tocht	 langs	 geschiedkundig	
interessante	 plaatsen	 in	 de	 gemeente	
Marum.	 Er	 wordt	 gestart	 bij	 de	 bult	 /	
stinswier	 in	 Marum	 en	 vervolgens	 gaat	
het	 via	 museum	 ’t	 Rieuw	 in	 Nuis	 en	 ‘t	
Steenhuis	in	Niebert	naar	het	Noordelijk	
Archeologisch	 Depot	 te	 Nuis.	 Op	 elke	
pleisterplaats	 zal	 het	 nodige	 worden	
verteld	over	de	recent	bekend	geworden	
feiten	 maar	 ook	 andere	 historische	
gegevens	komen	aan	de	orde.
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De drieënnegentig dorpswinkels uit mijn jeugd

Dr.  Jan Buitkamp, † 29 december 2011                                           deel	2

Wendtsteinweg, van Lindsterlaan tot 
Molenstraat

44.	Naast	bakker	Hofstee	het	winkeltje	van	
vrouw	 Strikwerda.	 Vroeger	 was	 daar	 een	
stelmakerij.	Daar	is	Thies	Hiemstra	zijn	fiet-
senzaak	begonnen.	

44a.	Dan,	aan	dezelfde	kant	de	Sparwinkel,	
een	levensmiddelenbedrijf,	van	Veen.

45.	Daarnaast	de	winkel	in	huishoudelijke	ar-
tikelen	en	speelgoed	van	Jan	Renkema.

46.	 Vervolgens	 het	 bedrijf	 van	 aannemer	
Harm	Knoop.	Later	was	daar	het	bedrijf	van	
Joke	Wijkstra	gevestigd.

47.	En	dan	de	kruidenierswinkel	van	Wiebe	
van	Wijk,	getrouwd	met	Hiltje	Heys.	Ik	vond	
de	geur	van	zo’n	kruidenierswinkel	heel	bij-
zonder.	 De	 winkelinrichting	 was	 heel	 een-
voudig.	Tegen	de	wand,	achter	de	toonbank,	
stonden	 in	 een	 lange	 rij	 houten	 bakken	
–	 hele	 mooie	 –	 met	 suiker,	 koffiebonen,	
groene	 erwten,	 bruine	 bonen,	 kapucijners,	
gort,	rijst,	noem	maar	op.	Daarboven	houten	
planken	met	erop	trommels	en	stopflessen.	
Daarin	 zaten	 thee,	 koekjes,	 kandij,	 peper-
munten.	 Verder	 nog	 zakken,	 kisten,	 vaten	
en	trommels	met	van	alles	en	nog	wat;	zo-
als	 gedroogde	 pruimen,	 gedroogde	 ap-
peltjes,	rozijnen,	krenten,	vijgen,	gedroogde	
abrikozen.	 De	 meeste	 producten	 in	 een	

kruidenierswinkel	 waren	 niet	 verpakt.	 Die	
moest	de	winkelier	allemaal	afwegen	 in	die	
mooie,	blinkende,	koperen	weegschaal,	die	
op	 de	 toonbank	 stond.	 Wanneer	 iemand	
een	pond	suiker	wilde,	of	soda,	of	een	ons	
thee,	of	 kaneel,	dan	 trok	de	kruidenier	 van	
een	 hele	 bundel,	 boven	 de	 toonbank	 han-
gende,	 bruingekleurde	 papieren	 zakken	 er	
een	 af,	 plaatste	 die	 in	 een	 daarvoor	 op	 de	
weegschaal	 aangebrachte	 houder	 en	 vul-
de	 die,	 met	 een	 schep,	 met	 het	 verlangde	
product	 en	 het	 gevraagde	 gewicht.	 Het	
kostte	 allemaal	 veel	 tijd,	 vooral	 als	 iemand	
veel	 boodschappen	 nodig	 had.	 Want	 de	
kruidenier	 moest	 voor	 zijn	 klant	 niet	 alleen	
grutterswaren	 afwegen	 en	 inpakken,	 maar	
desgewenst	 ook	 de	 petroleumkan	 aanvul-
len,	of	met	een	houten	lepel	uit	een	emmer	
met	stroop	een	door	de	klant	meegebrachte	
stroopkan	vullen,	een	half	pond	koffie	voor	
een	klant	malen	en	noem	maar	op.	Je	moest	
dan	ook	meestal	lang	wachten	in	de	winkel.	
Maar	toen	hadden	de	mensen	tijd.	Ze	waren	
toen	 niet	 zo	 haastig	 en	 gejaagd	 als	 tegen-
woordig.	En	bovenal:	 al	 keuvelende	 tijdens	
het	wachten	in	de	winkel	hoorde	je	ook	nog	
wel	eens	een	nieuwtje.	En	dat	was	ook	mooi	
meegenomen.	Had	 je	weer	wat	 te	vertellen	
als	je	thuiskwam.	Van	de	buiten	de	kom	van	
het	dorp	wonende	klanten	werd	de	ene	dag	
de	 bestelling	 opgehaald,	 genoteerd	 in	 een	
winkelboekje,	en	de	volgende	dag	bezorgd.	
Ook	de	kruidenier	maakte	 lange	dagen.	En	
de	winkel	bleef	ook	’s	avonds	open,	meestal	

Jan Buitkamp werd geboren in 1929 en woonde in zijn jeugd aan de Postdijk, op Tri-
munt.  In het vorige nummer van ’t Olde Guet verscheen het eerste deel van zijn uit-
gebreide artikel over Marum in de eerste helft van de 20e eeuw. Toen ik hem en zijn 
vrouw, in november, thuis bezocht om ’t Olde Guet zoals gewoonlijk even zelf af te 
geven, trof ik Jan anders dan anders. Hij was ziek en zou niet meer beter worden. Mijn 
goede vriend Jan Buitkamp overleed op 29 december, in Marum, het dorp waarvan 
hij zo hield, maar dat enorm was veranderd sinds zijn jeugd.  “Er is zo veel weg dat 
er in mijn jonge jaren nog wel was, ook zo veel winkels en bedrijfjes zijn verdwenen”, 
schreef Jan in zijn inleiding bij het eerste deel. Gelukkig legde hij zijn jeugdherinne-
ringen vast en beschreef deze dorpswandeling door het Marum van zijn jeugd. Het 
tweede deel van de tocht, vanaf de Lindsterlaan, langs de Wendtsteinweg en de Kruis-
weg tot aan de grens van Nuis, lopen wij zonder Jan Buitkamp als gids. Wij prijzen ons 
gelukkig met wat hij ons naliet: de boeken, artikelen en verhalen die hij schreef over 
Marums historie. 	(Joke	de	Boer-Jager,	redactie	’t	Olde	Guet)
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wel	tot	een	uur	of	tien.	Allemaal	ten	gerieve	
van	 de	 klanten,	 want	 de	 concurrentie	 was	
hevig.	 En	 was	 de	 winkel	 dicht,	 dan	 kon	 je	
nog	altijd	achterom.	Ook	’s	zaterdags.

48.	 Aan	 de	 overkant	 van	 de	 weg,	 schuin	
tegenover	Van	Wijk	was	de	slagerij	van	Gaat-
ze	Rekker.	Let	op	de	gevel;	daarin	is	nu	nog	
steeds	een	afgebeelde	varkenshaak	te	zien.	
Want	een	slager	slachtte	zelf.	Hij	kocht	het	
vee	en	slachtte	het	ook.	

49.	Naast	de	kruidenierswinkel	van	Van	Wijk,	
op	nummer	73,	de	muziekwinkel	van	Pops.	
Later	was	daar	het	bekende	Marumer	Muz-
iekhuis	 van	 de	 familie	 Nikolaas	 gevestigd.	
Na	de	opheffing	van	het	muziekhuis	kwam	
er	een	tabakszaak	in.

50.	Daarnaast	vrachtrijder	Pieter	van	Dijken.

51.	 Naast	 boderijder	 Van	 Dijken	 weer	 een	
slager:	Jan	Wouda.	

52.	 Dan	 horlogerie	 Helmholt.	 In	 mijn	 jeugd	
was	dat	Teije	Helmholt,	die	ook	lid	was	van	
de	Marumer	gemeenteraad.	De	zaak	wordt	

nu	nog	steeds	gedreven	door	een	Helmholt.

53.	 Vervolgens	 brandstofhandel	 Sjoerd	 de	
Vries.	 In	 het	 ‘witte	 huis’,	 dat	 ook	 al	 is	 af-
gebroken.	 In	 de	 begintijd	 verkochten	 de	
Marumer	brandstofhandelaren	–	er	waren	er	
vijf	–	turf.	Later	zogenaamde	zwarte	brand-
stof.	 Dat	 waren	 eierkolen,	 cokes,	 briketten	
en	antraciet	 in	diverse	grootte,	aangevoerd	
uit	 de	 kolenmijnen	 in	 Limburg.	 Wij	 kenden	
die	verschillende	soorten	antraciet	als	‘noot-
jes	4’.	In	het	midden	van	de	jaren	zestig	liep	
de	brandstofhandel	terug	door	de	opkomst	
van	 het	 Slochter	 aardgas.	 Eerst	 bleven	 er	
wel	 klanten	 voor	 de	 brandstofhandelaren	
in	 de	 buitengebieden,	 die	 in	 de	 beginjaren	
nog	verstoken	waren	van	het	aardgas.	Later,	
toen	 ook	 die	 buitengebieden	 aangesloten	
werden	op	het	aardgasnet,	was	het	gebeurd	
met	 de	 hele	 brandstofhandel.	 Het	 tijdperk	
van	 de	 hardwerkende	 brandstofhandelaren	
was	definitief	voorbij.

54.	 Dan	 richten	 we	 nu	 onze	 blik	 naar	 de	
overzijde	 van	 de	 weg.	 Daar	 lag	 de	 boom-
kwekerij,	annex	fruithandel,	van	Aikema.	

Het witte huis op de hoek van de Raadhuisstraat werd ongeveer 10 jaar geleden afgebroken 
om plaats te maken voor winkels en appartementen in het centrum. Voorheen brandstofhandel 
Sjoerd de Vries, Fam. v. Dellen en Luut Zeeman, die op deze foto staat.
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55.	Buurman	van	Aikema	was	meubelmaker	
en	meubelhandelaar	Piet	de	Vries.	

56.	Daarnaast	schoenmaker	Krijgsheld.	
Omdat	deze	een	neiging	tot	weglopen	had,	
bond	zijn	dochter	hem	vast	aan	de	tafelpoot.

57.	Dan	een	zaak,	die	de	enige	in	zijn	soort	
was	in	de	hele	omgeving:	de	brei-inrichting	
van	Hofman	aan	de	Wendtsteinweg.	

Die	breierij	uit	mijn	jeugd	stond	waar	nu	de	
winkel	is	van	groenteboer	Hummel	en	door-
lopend	tot	ongeveer	halverwege	dat	winkel-
blok.	Ook	dit	pand	is,	zoals	zoveel	in	Marum,	
gesloopt.	Halverwege	de	dertiger	 jaren	van	
de	vorige	eeuw,	voordat	Hofman	er	de	brei-
erij	begon,	waren	hier	het	Warenhuis	Akker-
man,	een	Hema-achtig	bedrijf	gevestigd	en	
ook	rijwielhandelaar	Thies	Hiemstra	had	hier	
zijn	 zaak.	 Hofmans	 brei-inrichting	 had	 de	
beschikking	 over	 een	 aantal	 breimachines.	
Voor	iedere	specialisatie	was	er	een	andere	
machine.	De	producten:	truien,	borstrokken,	
hemdsrokken,	 jurken,	 onderbroeken	 en	
noem	maar	op,	werden	verkocht	in	de	win-
kel.	Daarnaast	werd	er	gevent	met	een	koffer	
vol	gebreide	spullen	op	de	fiets.

58.	 Aan	 dezelfde	 kant	 als	 de	 breierij	 was	
bakker	Heerema	gevestigd.	

59.	 Daarna	 kwam	 kleermaker	 Schriemer.	
Schriemer	reed	nog	op	een	driewieler.	

60.	Daartegenover	kapsalon	Jan	van	Houten,	
nu	kapsalon	Martha.	Van	Houten	wist	alles	
over	 de	 geschiedenis	 van	 de	 Drachtster	
tram	en	had	daarover	een	hele	verzameling.	
Hij	was	getrouwd	met	een	zuster	 van	krui-
denier	Wiebe	van	Wijk.	In	de	bezettingstijd,	
toen	de	brandstof	schaars	was,	moest	je	bij	

Kapsalon Jan van Houten, nu kapsalon Martha, elektricien Hendrik Berghuis, nu Hiemstra’s rij-
wielhandel en rechts de kruidenierszaak van Bolt, voorheen Klaas Reitsema.

Ik	heb	een	keer	gezien	dat	een	slager,	het	
was	in	de	week	voor	Pasen,	met	een	heel	
vette	 koe	 door	 het	 dorp	 liep.	 De	 slager	
droeg	een	lange	witte	jas,	notitieboekje	in	
de	jaszak,	potlood	achter	’t	oor	en	touw	in	
de	hand.	Aan	dat	touw	zat	die	dikke	koe	
vast,	met	een	 rood	 lint	om	het	 lichaam.	
Zo	 ging	 de	 slager	 de	 huizen	 langs:	 ”Of	
mevrouw	nog	wat	van	de	Paaskoe	moest	
hebben!”	 Mevrouw	 kwam	 en	 bestelde	
iets.	Koe	keek	haar	even	aan	en	ik	dacht:	
”Dat	 dier	 eten	 ze	 in	 ’t	 dorp	 straks	 met	
elkaar	 op”.	 Trots	 stapte	 de	 slager	 naar	
de	volgende	klant.	’t	Was	geen	reus	van	
een	man.	Eén	stoot	van	de	koe	en	ze	had	
de	slager	op	de	grond,	met	z’n	witte	jas	
en	 potlood	 achter	 ’t	 oor.	 Maar	 het	 dier	
schommelde	 achter	 de	 slager	 aan,	 de	
ogen	half	dicht.
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een	 knip-	 of	 scheerbeurt	 een	 turf	 meene-
men.	 Anders	 kon	 de	 kachel	 uitbranden	 en	
dan	was	het	te	koud	in	de	zaak.	

61.	 Buurman	 van	 kapper	 Jan	 van	 Houten	
was	 elektricien	 Hendrik	 Berghuis	 met	 z’n	
zaak.	Berghuis	was	getrouwd	met	een	stief-
dochter	van	veldwachter	Boelens.	Het	is	het	
pand	waar	Hiemstra’s	rijwielhandel	in	is	ge-
vestigd	is	en	dat	destijds	door	Thies	Hiem-
stra	 werd	 gekocht.	 Hier	 zit	 nu	 al	 de	 derde	
generatie	van	Hiemstra’s	Rijwielzaak.

62.	Dan	kwam	de	kruidenierszaak	van	Bolt;	
daarvoor	 van	 Klaas	 Reitsema.	 Reitsema	
werd	later	bezorger	van	het	Vrije	Volk.

63.	 Aan	 de	 overkant	 van	 de	 weg	 was	 de	
drogisterij	van	Sip	Ausma.	Hij	dreef	ook	een	
leenbibliotheekje.	Sip	Ausma	was	later	post-
bode.	

64.	Tegenover	Ausma’s	drogisterij	stond	de	
molen	van	Nane	Benedictus.	In	Marum	was	

Benedictus	de	molenaar,	in	Niebert	was	dat	
Herbert	 Nanninga.	 Zij	 vermaalden	 granen,	
zodat	deze	als	voedsel	konden	dienen	voor	
mens	 en	 dier.	 Naar	 de	 molen	 kwamen	 de	
boeren	en	ook	de	bakkers	met	hun	zakken	
graan	 om	 het	 koren	 tussen	 de	 dikke	 mo-
lenstenen	 te	 laten	 vermalen.	 Ook	 het	 werk	
van	de	molenaar	was	weer	zwaar	 lichame-
lijk	 werk.	 Vooral	 met	 de	 zeilen	 van	 de	 mo-
lenwieken	was	nogal	eens	 iets	 te	doen.	En	
de	 molenstenen	 moesten	 van	 tijd	 tot	 tijd	
worden	 gescherpt.	 Dat	 vroeg	 uren	 arbeid.	
Daarenboven	werkte	een	molenaar	 altijd	 in	
een	stoffige	omgeving.	Mijn	oom	Geert	was	
molenaarsknecht	bij	Benedictus	en	die	zag	
er,	als	hij	aan	het	werk	was,	altijd	helemaal	
wit	bestoven	uit.	Molenaars	leden	vaak	aan	
bronchitis	 of	 astma.	 En	 een	 molenaar	 was	
toen	 helemaal	 afhankelijk	 van	 de	 wind.	
Zonder	wind	draaiden	de	wieken,	en	dus	de	
molen,	 niet	 en	 verdiende	 de	 molenaar	 ook	
niets.	In	mijn	jeugd	leefde	de	molenaar	dus	
nog	 ‘van	 de	 wind’.	 Nane	 Benedictus	 werd	
ook	vaak	gevraagd	samen	met	boer	Visser	

Vooruitgang door coöperaties
Tot	de	bloei	van	de	landbouw	en	veeteelt,	ook	in	onze	streken,	hebben	coöperatieve	land-
bouworganisaties	heel	veel	bijgedragen.	Zij	konden	risico’s	dragen,	die	voor	individuele	boe-
ren	veel	te	groot	waren.	Het	principe	ervan	was:	gemeenschappelijk	inkopen,	verwerken	en	
verkopen.	Dankzij	deze	coöperaties	konden	ook	de	kleinere	boeren	zaai-	en	pootgoed	en	
kunstmest	tegen	aantrekkelijke	prijzen	inkopen	èn	konden	ze	beter	en	tegen	hogere	prijzen	
hun	producten	afzetten.	Zo	kwamen	door	gemeenschappelijke	inspanning	ook	de	zuivelfa-
brieken	tot	stand.	
Tot	 de	 vooruitgang	 van	 een	 streek	 hebben	 ook	 de	 zuivelfabrieken	 veel	 bijgedragen.	 Heel	
eenvoudig	samengevat	is	dat	als	volgt	gegaan.	In	den	beginne	was	het	hier	één	grote	hei-
devlakte.	Door	noeste	arbeid	van	de	mensen	veranderden	stukken	dorre	heide	in	bouwland	
en	grasland.	Allemaal	door	werk	met	de	schop.	Door	 lichaamskracht	 van	 taaie	 zwoegers.	
Voor	mest	op	het	bouwland,	hielden	mensen	naast	een	big,	een	geit	of	een	schaap	ook	een	
koe.	Zo’n	stuk	rundvee	leverde	mest	op	en	dan	kon	men	weer	wat	uitbreiden.	Heel	langzaam	
breidde	de	rundveestapel	zich	uit,	de	melkproductie	nam	toe.	Maar	waar	de	melk	of	de	zelf	
van	melk	gekarnde	boter	te	verkopen?	Dat	was	niet	zo	gemakkelijk.	In	die	leemte	voorzagen	
de	zuivelfabrieken.	In	de	laatste	jaren	van	de	Eerste	Wereldoorlog	werd	de	coöperatieve	zui-
velfabriek		‘Zuidelijk	Westerkwartier’	in	Marum	gebouwd.	In	april	1918	verwerkte	de	nieuwe	
fabriek	de	eerste	melk.	Met	paard	en	wagen	haalden	de	melkrijders	de	melk	uit	de	omgeving	
bij	de	boeren	op.	’s	Winters	één	keer	per	dag,	’s	zomers	tweemaal.
De	zuivelfabrieken	–	Marum	had	(heeft)	er	één,	De	Wilp,	Noordwijk,	Frieschepalen	en	zo	meer	
–	waren	allemaal	coöperatieve	stoomzuivelfabrieken.	Bovendien	deed	de	kunstmest,	in	onze	
streek	vooral	gepromoot	door	meester	Westerhof,	wonderen.	De	opbrengst	van	 landerijen	
nam	daardoor	sterk	toe.	Meester	Westerhof	kocht	ook	heidevelden,	 liet	deze	ontginnen	en	
bouwrijp	maken,	vervolgens	goed	bemesten,	óók	met	kunstmest,	en	hij	gebruikte	zaaizaad	en	
pootgoed	van	goede	kwaliteit.	De	opbrengsten	waren	er	naar.	De	mensen	bezochten	mees-
ters	proefvelden	en	namen	de	resultaten	van	zijn	werkwijze	 in	ogenschouw.	Een	vorm	van	
aanschouwelijk	landbouwonderwijs.
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op	 scholen	 voor	 Sinterklaas	 te	 spelen.	 En	
dat	deden	ze	voortreffelijk.

Wendtsteinweg, 
van Molenstraat tot de Kruisweg

65.	 Naast	 Benedictus	 de	 slagerij	 van	 Jan	
Heuker.	Later	had	Jan	Kuiper	in	die	zaak	een	
bloemenhandel.	 In	 de	 bezettingsjaren	 was	
daar	het	gemeentelijk	distributiekantoor	ge-
vestigd.

66.	Daarnaast	bakker	Venekamp,	voorheen	
bakker	 Durk	 van	 Dellen.	 Die	 heeft	 de	 zaak	
laten	verbouwen.

67.	 Dan,	 aan	 dezelfde	 kant	 van	 de	 weg,	
smederij	 Smit,	 later	 Staal.	 Ook	 een	 onmis-
bare	 figuur	 voor	 de	 boeren	 en	 zoals	 we	 al	
gezien	 hebben	 was	 Marum	 in	 die	 tijd	 een	
agrarisch	dorp.	Bronnen	van	bestaan	waren	
het	boerenbedrijf	en	de	daarmee		verbonden	
ambachtelijke	 bedrijven,	 zoals	 met	 name	
de	smid.	Marum	had	er	een	stuk	of	wat.	 In	
Marum-West		Jan	Lenstra	en	Geert	Jansen.	
Ze	maakten	landbouwwerktuigen,	zoals	eg-
gen,	 ploegen,	 cultivators	 en	 allerlei	 andere	
landbouwmachines.	 En	 ze	 besloegen	 de-
paarden.	Paarden	beslaan,	vooral	als	ze	on-

handelbaar	waren,	was	zwaar	werk.	Hoefijz-
ers	maakten	smeden	nog	zelf.	

68.	 Naast	 smederij	 Smit,	 wagenmaker	 Van	
der	Haak.	Later	Albers.

Boerenleenbank
Initiatiefnemer	 tot	 het	 oprichten	 van	 de	
boerenleenbank	 was	 het	 hoofd	 van	 de	
openbare	lagere	school	in	Marum-West:	
meester	 Anne	 Westerhof.	 Deze	 man	
heeft	enorm	veel	werk	verzet	ten	dienste	
van	 de	 algehele	 vooruitgang	 van	 onze	
streek	 en	 zijn	 bevolking.	 In	 deze	 Boe-
renleenbank	 konden	 de	 mensen	 dicht	
bij	huis	krediet	krijgen	en	hun	overtollige	
kasgeld	deponeren.	Want	hun	geld	aan	
‘vreemden’	geven,	dat	deden	de	mensen	
niet	 zo	 gauw.	 De	 boerenleenbank	 was	
een	coöperatieve	bank,	dat	wil	 zeggen:	
gebaseerd	op	coöperatie,	op	samenwer-
king	 dus.	 Meester	 Van	 Valen	 is	 45	 jaar	
onderwijzer	 geweest	 aan	 de	 openbare	
lagere	 school	 in	 Marum-West	 en	 bijna	
30	 jaar	kassier	van	de	Boerenleenbank.	
Tot	zijn	82e	levensjaar.	In	mijn	ULO-jaren	
was	Fokke	Wiekel	de	kassier.
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69.	 Daarnaast	 de	 kledingzaak	 van	 de	 ge-
broeders	De	Vries:	Geert,	Durk	en	Karst.	Nu	
is	 daar	 een	 Chinees	 restaurant	 gevestigd.	
Bekende	 verkoper	 bij	 de	 zaak	 van	 de	 ge-
broeders	 De	 Vries	 was	 Ferdinand	 de	 Vries	
uit	 Noordwijk.	 Over	 hem	 zouden	 heel	 wat	
verhalen	 te	 vertellen	 zijn.	 Hij	 ging	 ook	 met	
een	koffer	met	kleding	de	boer	op	om	een	en	
ander	aan	de	man	te	brengen.	

Naast	 De	 Vries	 woonde	 de	 familie	 Winter.	
Meester	Winter	was	hoofd	van	de	openbare	
ULO-school,	die	naast	het	woonhuis	van	de	
familie	Winter	stond.	Nu	is	er	een	crèche	in	
gevestigd.	De	ULO	is	in	1971	voorgoed	dicht	
gegaan.	

70.	 Tegenover	 de	 ULO	 de	 brandstofhandel	
van	Piet	Notenbomer	 (Piet	Neut).	Piet	Neut	
lag	nogal	eens	in	de	clinch	met	de	Belastin-
gen.	Voor	zijn	regelmatige	bezoeken	ter	zake	
aan	de	belastinginspecteur	bezat	Piet	Neut	
een	apart	belastingpak.	Dat	oude,	versleten	
pak	droeg	hij	bij	zo’n	bezoek	aan	de	belas-
tinginspecteur.	Hij	gedroeg	zich	dan	wat	on-
nozel	en	noemde	de	inspecteur	te	pas	en	te	
onpas	 ‘edele	 heer’.	 Of	 het	 Piet	 Neut	 voor-
deel	opgeleverd	heeft	weet	ik	niet.	
71.	Achter	de	brandstofhandel	van	Piet	No-

tenbomer	 was	 de	 zaak	 van	 kleermaker	 Al-
bert	Hoving.	Hij	werkte	nog	in	de	ouderwet-

De levensmiddelenzaak van Okke Praam-
stra, nu Mulder elektro.
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se	 kleermakerszit:	 benen	 kruislings	 onder	
het	lichaam,	zittend	op	de	tafel.

72.	Naast	Notenbomer	was	het	kruideniers-
winkeltje	van	Jansonius,	later	Van	der	Velde.

We	 gaan	 verder	 en	 komen	 langs	 het	 huis	
van	 de	 veearts.	 Voor	 de	 boeren	 een	 heel	
belangrijke	 figuur.	 In	 mijn	 jeugd	 heette	 de	
Marumer	 veearts	 Wijma.	 Een	 heel	 vaar-
dige	man	en	ook	een	heel	sociaal	voelende	
man.	 Voor	 een	 zieke	 geit	 van	 een	 arbeider	
liep	veearts	Wijma	net	zo	hard	als	voor	het	
duurste	 stamboekvee	 van	 een	 rijke	 boer.	
Onze	veearts	had	maar	één	gebrek.	Z’n	hele	
leven	heeft	de	man	geleden	aan	een	onge-
neeslijke	vergeetachtigheid.	Een	bewuste	en	
een	 gerichte	 vergeetachtigheid	 dan	 wel	 te	
verstaan.	Zoals	 ik	al	vertelde	 liep	hij	net	zo	
hard	voor	een	arme	bliksem	als	voor	de	rijk-
ste	boer,	met	dat	verschil,	dat	de	eerste	van	
hem	 nooit	 een	 rekening	 kreeg.	 “Dat	 schrijf	
ik	dan	wel	op	bij	die	rijke	lui,	als	die	in	mijn	
vingers	belanden”,	placht	hij	 te	zeggen.	De	
veearts	was	overigens	een	man	van	weinig	
woorden,	behalve	wanneer	hij,	onder	het	ge-

not	van	een	alcoholische	versnapering,	aan	
de	stamtafel	zat	in	De	Kruisweg.

De Kruisweg

73.	 Hotel	 De	 Kruisweg	 werd	 gebouwd	 in	
1912	door	de	families	Poppinga	en	Van	der	
Meer,	als	herberg	en	boerderij.	In	mijn	jeugd	
was	Frans	Jonker	de	uitbater	van	De	Kruis-
weg.	Hij	had	in	het	pand	ook	een	hengsten-
houderij.	In	1948	nam	de	familie	Rudolphus	
De	Kruisweg	van	Jonker	over.	Ook	de	heng-
stenhouderij.	De	familie	Rudolphus	heeft	De	
Kruisweg	 enorm	 uitgebreid.	 Uit	 mijn	 ULO-
tijd	herinner	 ik	mij	nog	de	uitvoeringen	van	
onze	 vereniging	 van	 oud	 ULO-leerlingen	 in	
de	bovenzaal,	de	 toneelzaal,	van	De	Kruis-
weg.	Mevrouw	Rudolphus	was	dan	als	een	
moeder	voor	ons.	Hele	warme	herinneringen.	
De	Kruisweg	heeft	al	tientallen	jaren	tot	ver	

Rechts het pand waarin de kledingzaak van de gebroeders De Vries was gevestigd, dat er nog 
steeds staat, maar onherkenbaar is verbouwd tot Chinees Restaurant.

De	kracht	van	een	dorpscafé	is	de	stam-
tafel.	 Je	 schuift	 aan	bij	 de	 stamtafel	 en	
je	 moet	 het	 doen	 met	 de	 gasten	 die	 er	
al	zitten,	of	later	binnenkomen.	Dat	heeft	
iets.	 Zoveel	 hoofden,	 zoveel	 onderwer-
pen.	Mannen	onder	elkaar.	Mannenpraat.
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in	de	omtrek	een	beroemde	reputatie.	Min-
der	mooi	was,	dat	in	de	kleine	serre	van	De	
Kruisweg	in	het	voorjaar	van	1945	de	Land-
wacht	huisde.
Poppinga	 had	 ook	 een	 woning	 aan	 de	

Wendtsteinweg.	Hij	was	meelhandelaar.	De	
meelzaak	van	Jan	Poppinga	is	later	voortge-
zet	door	de	Aankoopcentrale	waar	de	zoon,	
Piet	Poppinga,	werkte.	

74.	Bij	de	rotonde,	waar	nu	het	café-restau-
rant	de	Heerlijkheid	staat	was	het	textielbe-
drijf	van	Pieter	Oostra.	Die	liep	ook	met	het		
‘pak’	bij	de	streek.

75.	Vervolgens	aan	de	linkerkant	brandstof-
handel	Praamstra.	Later	Jan	Panjer.	Ze	ver-
kochten	ook	veevoer,	meel.	Jan	Proem	was	
daar	chauffeur.

76.	 Daarnaast	 de	 levensmiddelenzaak	 van	
Okke	Praamstra.	In	die	zaak	zit	nu	de	winkel	
van	elektricien	Mulder.

77	en	78.	Dan	aan	de	overkant	meubelzaak	
Gjaltema	en	garage	Jansma.

79.	 Direct	 naast	 het	 postkantoor	 woonde	
kleermaker	Minkes.	

Naast	de	woning	van	kleermaker	Minkes,	in	

Links het voormalige postkantoor en direct daarnaast kleermaker Minkes, aan de overkant meu-
belzaak Gjaltema en garage Jansma. 

Tegenover	De	Kruisweg	lag	de	boerderij	
van	de	familie	Buning.	Daarover	een	mooi	
dorpsverhaal	uit	de	 ‘oude	doos’.	De	 fa-
milie	Buning	had	een	inwonende	dienst-
bode:	Zwaantje.	Ze	had	de	beschikking	
over	een	huissleutel,	die	ook	wel	eens	in	
bezit	kwam	van	haar	vrijer.	Eens	hadden	
de	Bunings	gasten.	De	oude	heer,	die	tot	
deze	 gasten	 behoorde,	 sliep	 die	 nacht	
op	het	kamertje	van	Zwaantje.	De	vrijer	
van	Zwaantje	was	van	deze	verandering	
van	slaapplaats	niet	op	de	hoogte.	Toen	
hij	die	nacht	in	huize	Buning,	waar	alles	
in	 diep	 slaap	 was,	 kwam,	 ging	 hij	 naar	
het	 kamertje	 van	 Zwaantje	 en	 daar	 ge-
arriveerd	sprak	hij	met	gedempte	stem:	
“Za’k	 dij	 eens	 lekker	 pak’n?”	 De	 oude	
man,	 die	 dat	 hoorde,	 dacht	 dat	 hij	 ver-
moord	zou	worden.	Hij	 schreeuwde	het	
uit	van	angst.	Het	hele	huis	op	stelten.
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villa	Gjaltema	en	in	huize	Berend	Jansma	er
naast,	huisde	in	de	bezettingsjaren	de	Duitse	
politie,	de	SD.	Duitse	politiemensen,	groene	
uniformen.	 Zij	 maakten	 jacht	 op	 onderdui-
kers	 en	 verzetsmensen	 en	 kregen	 daarbij	
veel	medewerking	van	de	Landwacht,	gewa-
pende	 NSB’ers.	 Toen	 de	 Canadese	 bevrij-
ders	op	vrijdagmiddag	13	april	1945	Marum,	
ter	 verkenning,	 met	 een	 paar	 gevechtswa-
gens	 binnenreden,	 zijn	 ze	 opgetrokken	 tot	
voor	deze	panden,	waarin	 toen	nog	enkele	
NSB’ers	zaten.	De	rest	was	er	al	vandoor	ge-
gaan,	richting	stad	Groningen.
De	Duitse	SD-man,	die	nog	in	villa	Gjaltema	
aanwezig	 was,	 wilde	 een	 daad	 stellen	 en	
gooide	een	handgranaat	richting	Canadese	
gevechtswagens.	 Dat	 projectiel	 miste	 doel	
en	ontplofte	op	straat.	Dat	veroorzaakte	een	
enorme	explosie.	Grote	winkelruiten	van	win-
kels	gelegen	aan	de	overkant	van	de	straat,	
van	schilder	Wierenga	en	van	manufacturier	
Top	sneuvelden	daarbij.	De	Canadezen	zijn	
toen	niet	verder	getrokken.	Ze	zijn	weer	te-
ruggegaan	 naar	 hun	 basis	 in	 Oosterwolde.	
Zondag	 15	 april	 kwamen	 ze	 terug.	 Toen	 is	
Marum	bevrijd.
80	en	81.	De	winkels	van	schilder	Wierenga	

Aan	 de	 Kruisweg	 stond	 het	 postkan-
toor.	 In	 mijn	 jeugd	 was	 Fokke	 Veenstra	
daar	postkantoorhouder	en	na	hem	zijn	
zoon	Arent	Veenstra.	 In	die	tijd	ging	het	
telefoneren	nog	niet	automatisch.	In	het	
postkantoor	 stond	 een	 grote	 tafel	 met	
daarboven,	aan	de	muur	bevestigd,	ge-
nummerde	 kastjes.	 Er	 waren	 nog	 niet	
veel	 mensen,	 die	 over	 een	 telefoontoe-
stel	 beschikten.	 Als	 er	 opgebeld	 werd	
rammelde	 het	 klepje	 en	 viel	 open.	 Dan	
kwam	de	telefonist	of	telefoniste	in	actie.	
Want	je	kon	alleen	verbinding	krijgen	met	
een	 ander	 telefoonnummer	 via	 de	 tele-
foniste.	 Die	 trok	 een	 pennetje	 aan	 een	
snoertje	uit	het	tafelblad	en	stak	dit	in	de	
opening	 achter	 het	 rammelende	 klepje.	
Vervolgens	stak	de	telefoniste	een	ander	
pennetje	in	het	vakje	met	het	gevraagde	
nummer	en	pas	dan	was	de	verbinding	
tot	 stand	 gekomen.	 Altijd	 door	 tussen-
komst	van	een	ambtenaar.	Het	gebouw	
staat	er	nog	wel,	maar	er	 is	geen	post-
kantoor	meer	in	gevestigd.

en	manufacturier	Top.

82.	Verderop	aan	dezelfde	kant	de	boekhan-
del	van	Petrus	de	Wit,	waar	ook	schrijfwaren	
en	kantoorbenodigdheden	werden	verkocht.	
Later	werd	dit	Lanting.	De	Wit	gaf	ook	lessen	
in	typen	en	steno.

83.	Dan	bakker	Heuker.	Die	was	vooral	za-
terdags	’s	avonds	nog	laat	in	de	weer.	Zater-
dagavond	kwam	bakker	Heuker	rond	elf	uur	
bij	zijn	verst	weg	wonende	klant	in	Boerak-
ker.	Die	mensen	waren	dan	al	lang	naar	bed.	
Maar	bakker	Heuker	wist	waar	de	huissleutel	
lag	en	ook	dat	de	koffie	voor	hem	op	een	pe-
troleumstelletje	 warm	 stond.	 Daar	 deed	 de	
bakker	in	z’n	eentje	dan	eerst	op	z’n	gemak	
een	bakje.	Vervolgens	legde	hij	het	bestelde	
brood,	 de	 koek	 en	 de	 koekjes	 neer	 en	 re-
kende	af	wat	de	vrouw	des	huizes	de	afge-
lopen	week	bij	hem	gekocht	had.	Het	geld	
lag	al	klaar.	Dan	sloot	bakker	Heuker	het	huis	
af,	 legde	de	sleutel	weer	op	z’n	plek	bij	de	
regenwaterbak	 en	 ging	 door	 de	 nacht	 met	
z’n	bakkerskar	op	huis	aan,	een	ritje	van	een	
goede	zes	kilometer.

Aan	dezelfde	kant	de	timmerfabriek	‘De	Vol-
harding’	van	Taeke	Gjaltema,	een	onderne-
mende	 man.	 Achter	 de	 timmerfabriek	 was	
de	haven	in	de	Pierswijk.

84.	 Naast	 de	 timmerfabriek	 schoenmaker	
Sikke	 Haan.	 Een	 schoenmaker,	 zoals	 ook	
schoenmaker	Dijk	 in	Marum-West,	verzool-
de	 en	 repareerde	 niet	 alleen	 schoenen	 en	
laarzen,	maar	vervaardigde	zelf	ook	schoei-
sel.	 Veel	 dorpelingen	 kwamen	 niet	 zo	 dik-
wijls	bij	een	schoenmaker,	want	zij	liepen	het	
grootste	deel	van	het	 jaar	op	klompen.	Wij	
ook.	Alleen	in	de	zomermaanden	gingen	we	
geschoeid	naar	school.	De	overige	tijd	altijd	
op	klompen.

85.	 Aan	 de	 overkant	 van	 de	 weg	 kapper	
Roelf	Jager.	Had	ook	een	sigarenzaak.	

86.	 Naast	 het	 gemeentehuis	 –	 nu	 brand-
weerkazerne	–	de	slagerij	van	Gaatse	Rek-
ker.

87.	Aan	de	overkant	van	de	weg	het	admi-



nistratiekantoor	 van	 Faber.	 Daar	 tegenover	
de	marechausseekazerne.

88.	Verderop	aan	dezelfde	kant	bakkerij	Ve-
nema.	Later	Lubbe	Renkema.	

89.	 Dan	 taxibedrijf	 Sikkema.	 Sikkema	 was	
ook	 uitvaartleider	 en	 die	 taak	 vervulde	 hij	
nauwgezet	 en	 met	 grote	 waardigheid.	 Zijn	

uniform	 bestond	 uit	 een	 prachtig	 zwart	
pak,	 behangen	 met	 zilveren	 tressen.	 Een	
begrafenisstoet	 vond	 ik	 als	 kind	 een	 bijna	
angstaanjagend	gebeuren.	De	 lijkkist	stond	
in	een	met	grote	zwarte	draperieën	behan-
gen	 zwarte	 lijkwagen,	 getrokken	 door	 één	
of	 twee	 paarden,	 die	 een	 heel	 groot	 zwart	
kleed	over	zich	hadden.	Ook	hun	oren	droe-
gen	 zwarte	 pluimen.	 Het	 was	 toen	 in	 mijn	
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Een	hoofdstuk	apart	was	hoefsmid	Mollema.	Hij	had	geen	eigen	zaak,	maar	trok	op	
de	fiets	langs	de	boeren	om	paarden	te	beslaan,	z’n	gereedschap	op	de	bagage-
drager.	Mollema	was	rijksgediplomeerd	hoefsmid	en	daar	was	hij	trots	op.	Hij	deed	
zogenaamd	koud	beslag.	De		hoefijzers	werden	thuis	gesmeed	op	de	veldsmidse	
en	het	paard	werd	bij	de	boer	beslagen.	Mollema	had	veel	verstand	van	paarden.	
Als	een	paard	kreupel	was	en	de	veearts	kwam	er	niet	uit,	dan	adviseerde	de	vee-
arts	meestal	aan	de	boer:	”Vraag	Mollema	eens”.	Inderdaad	heeft	Mollema	in	zulke	
gevallen	meermalen	met	succes	ingegrepen.	Na	een	paar	dagen	liep	het	paard	dan	
weer.	Nog	een	mooi	verhaaltje	over	Mollema.	Mollema	droeg	altijd	een	hoed.	Op	de	
lagere	school	in	Marum-West	vroeg	de	juffrouw	eens	aan	de	kinderen	uit	de	eerste	
klas	wie	dat	mannetje	met	een	hoed	op	was,	op	de	grote	aap-noot-mies-leesplank	
voor	de	klas.	Een	van	de	kinderen	zei,	wijzend	op	de	oudere	Gijs:	”Juffrouw,	dat	is	
smid	Mollema”.

De laatste winkel in de bebouwde kom van Marum, was de kruidenierswinkel van Henderikus 
Feringa en zijn vrouw Aukje Posthumus. Zij hadden vier kinderen, Jaap, Grietje, Evert en Joop. 
Tegenwoordig is in dit pand Splint Parket gevestigd. 



jeugd	 nog	 een	 standenmaatschappij,	 dus	
werd	 een	 rijk	 persoon	 begraven	 dan	 werd	
de	lijkwagen	getrokken	door	twee	paarden.	
Was	de	dode	arm	–	in	geld	en	goederen	al-
thans	–	dan	was	één	paard	voldoende.	Op	
de	bok	van	de	lijkwagen	een	koetsier,	ook	in	
deftig	zwart,	met	een	hoge	hoed	op.	Achter	
de	lijkwagen	volgden	dan	eerst	alle	mannen,	
met	voorop	de	dominee	en	achter	de	man-
nen	de	vrouwen.	Die	droegen	 lange	zwarte	
sluiers,	vastgemaakt	aan	hun	hoeden.	Hele-
maal	vooraan	liep	Sikkema,	uiteraard	 in	vol	
ornaat.	Dat	was	Sikkema.	Na	hem	werd	me-
neer	Pater	voorganger	van	de	coöperatieve	
(!)	begrafenisvereniging.

90.	Verderop	de	drogisterij,	annex	fotozaak,	
van	 Karel	 van	 Wijk.	 Later	 Herman	 van	 der	
Schaaf.

91.	Daarnaast	boderijder	Germ	Dijkstra.	Hij	
transporteerde	 goederen,	 van	 heel	 diverse	
aard,	 van	 Groningen	 naar	 Marum	 en	 wijde	
omgeving.	 Eerst	 met	 een	 schip,	 later	 met	
een	vrachtauto.	In	Marum	zijn	we	reeds	een	
boderijder	 tegengekomen:	 Piet	 van	 Dijken.	

Job	Renkema	was	knecht	bij	Van	Dijken.	La-
ter	 deed	 Van	 Dijken	 de	 zaak	 over	 aan	 Job	
Renkema	en	 toen	werden	Dijkstra	en	Ren-
kema	compagnons.	Maar	die	samenwerking	
is	later	ook	weer	verbroken.	

92.	Aan	dezelfde	kant	van	de	weg	loodgieter	
Wobbe	Jansma,	later	Benno	Jansma.

93.	 En	 tenslotte	 de	 kruidenierswinkel	 van	
Feringa	en	daarmee	zijn	we	aan	het	eind	van	
Marum-Kruisweg.	Verderop	begint	Nuis.	

Dit	 zijn	 de	 winkels	 en	 bedrijfjes	 in	 Marum-
West	 en	 in	Marum-Kruisweg,	die	 ik	 in	mijn	
jeugd	gekend	heb.	We	zijn	begonnen	bij	de	
hoek	Haarsterweg-Postdijk	en	geëindigd	bij	
de	grens	met	het	dorp	Nuis.	Het	zijn	er	drie-
ennegentig	geweest.	Het	 resultaat	 van	ons	
werk	heb	ik	vastgelegd	in	dit	artikel.	Om	het	
te	behouden	voor	het	nageslacht	en	ook	als	
herinnering	en	eerbewijs	aan	al	die	oud-Ma-
rumers,	die	eens	leefden	en	werkten	in	ons	
dorp.

28
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Het echtpaar Van Iddekinge-Pccardt

Sineke de Groot-Jager

Begraafplaatsen zijn interessante bronnen van historische informatie. Grafstenen tonen 
ons de volledige namen van overledenen, plaatsen en data van geboorte en sterven.  
We kunnen berekenen welke leeftijd de overledene heeft bereikt, stellen ons voor dat 
er verdriet is geweest, dat hij of zij wordt gemist. Als de sterfdatum lang geleden is, 
proberen we ons in te denken hoe het leven van de overledene er uit kan hebben gezien. 
Hoe was het om toen te leven, je brood te verdienen, een gezin te stichten, kinderen te 
krijgen, oud te worden, of jong te sterven?  Zo kunnen op begraafplaatsen bijzondere 
levensgeschiedenissen worden ontdekt. Zoals die van het	echtpaar Wilhelmina en Arnold 
van Iddekinge: De één is begraven in Nuis, de ander in ....... Rusland. 

Het graf van Willemina Catharina Adriana 
Piccardt
Op	het	kerkhof	in	Nuis	vinden	we	ten	noorden	
van	de	kerk	een	grafsteen	ter	nagedachtenis	
aan	 Willemina	 Catharina	 Adriana	 Piccardt,	
gedoopt	 te	 Groningen	 op	 14	 juni	 1780	 -	
waarschijnlijk	 werd	 het	 meisje	 direct	 na	 de	
geboorte	gedoopt	-	en	overleden	te	Nuis	op	
11	maart	1857.	
De	zerk	vermeldt	verder	dat	zij	weduwe	was	
van	 	 A.H.	 (Arnold	 Hendrik)	 van	 Iddekinge,	
gesneuveld	 in	 1812	 als	 kapitein	 bij	 ’t	
Fransche	leger	in	Rusland.	
De	 zerk	 werd	 circa	 100	 jaar	 geleden	
geplaatst	 door	 hun	 kleinkinderen.	 Achter	
dit	 monumentje	 op	 het	 kerkhof	 gaat	 een	

opmerkelijk	verhaal	schuil,	over	een	man	die	
in	 Rusland	 sneuvelt	 en	 een	 jonge	 weduwe	
met	 kinderen	 achterlaat,	 die	 46	 jaar	 later	
overlijdt	in	Nuis	en	daar	wordt	begraven.

De familie Van Iddekinge 
Bij	 Grietje	 Hijmersma-Hofkamp	 haalde	 ik	
enige	 tijd	 geleden	 drie	 groene	 mappen,	
bevattende	 informatie	 over	 haar	
voorgeslacht,	alles	keurig	gedocumenteerd.	
Deze	 drie	 mappen	 zouden	 gegevens	
bevatten	voor	een	artikel	over	een	lid	van	de	
familie	 Van	 Iddekinge,	 die	 veel	 belangrijke,	
adellijke	 personen	 heeft	 voortgebracht	 en	

De grafmonumenten op het kerkhof van 
Nuis, van Willemina Catharina Adriana Pic-
cardt, weduwe van Arnold Hendrik van Id-
dekinge en hun dochter Johanna Hendrika 
Louise, die trouwde met dominee Klaas Hof-
kamp.

Familiewapen Van Iddekinge



30

waarvan	 ook	 Arnold	 Hendrik,	 genoemd	 op	
het	 grafmonument	 in	 Nuis,	 deel	 uitmaakte.	
De	vooraanstaande,	gezaghebbende	familie	
Van	Iddekinge	had	een	eigen	wapen	met	o.a.	
imposante	 leeuwen	 en	 het	 motto	 ‘fide	 sed	
cui	 vide’,	 wat	 betekent:	 ‘Heb	 vertrouwen,	
maar	let	op	wie	je	vertrouwt’.	

Arnold Hendrik van Iddekinge 
Arnold	 Hendrik	 van	 Iddekinge	 werd	 op	
26	 juli	 1781	 in	 Berum,	 Oost	 Friesland,	
geboren	 en	 overleed	 in	 november	 1813	 in	
Mglin,	 Rusland;	 hij	 was	 toen	 pas	 32	 jaar	
oud.	 Arnold	 was	 een	 zoon	 van	 Jan	 Albert	
Sichterman	van	Iddekinge	en	Rindelt	Reems	
Bakker	van	Mariënhoeve.	Van	Arnolds	vader	
weten	 we	 niet	 welk	 beroep	 hij	 uitoefende,	
maar	zijn	grootvader,	Berent	van	Iddekinge,	
was	 luitenant-kolonel.	 Heeft	 hij	 de	 jonge	
Arnold	 geïnspireerd	 om	 volk	 en	 vaderland	
te	 verdedigen,	 of	 was	 het	 gewoon	 het	
opkomen	 voor	 je	 nummer,	 waardoor	 hij	 de	
wapenrok	diende	aan	te	trekken.	Dat	laatste	
is	 in	 dit	 geval	 niet	 zo	 waarschijnlijk.	 Men	
kon	 onder	 de	 dienstplicht	 uit	 komen	 door	
een	 remplaçant	 voor	 zich	 te	 laten	 dienen	
en	aangezien	Arnold	Hendrik	van	Iddekinge	
uit	een	bemiddelde	 familie	kwam,	had	hij	 -	
desgewenst	 -	 vast	 gebruik	 kunnen	 maken	
van	deze	mogelijkheid.	Dat	dit	niet	gebeurde	
wijst	erop	dat	Arnold	bewust	koos	voor	een	
militaire	carrière.

Militair in dienst van Napoleon Bonaparte
Als	Arnold	in	oktober	1803	in	dienst	gaat,	is	
hij	22	jaar.	Hij	wordt	gekeurd	en	zijn	‘rang-,	
stam-	 en	 conduitelijst	 infanterie’	 wordt	
opgemaakt,	 waarna	 hij	 wordt	 aangesteld	
in	 Delfzijl.	 Hij	 doet	 het	 goed	 bij	 zijn	 eerste	
bataljon,	want	op	15	juli	1804	wordt	over	hem	
gerapporteerd	dat	hij	 zijn	post	met	ambitie	
waarneemt	en	een	zeer	goed	gedrag	heeft.	
Hij	verdient	het	om	geavanceerd	(bevorderd)	
te	worden.	Hij	wordt	dan	luitenant	en	in	zijn	
officiële	aanstelling	van	maart	1805	kunnen	
we	 het	 signalement	 lezen	 van	 de	 jonge	
Arnold,	 die	 dan	 23	 jaar	 is.	 Zijn	 taille	 is	 5	
voet	 6	 duim,	 zijn	 voorhoofd	 smal,	 hij	 heeft	
donkerblauwe	 ogen,	 een	 kromme	 neus	 en	
een	middelmatige	mond.	Verder	heeft	hij	een	
ronde	 kin,	 is	 hij	 blozend	 van	 wezen,	 heeft	
hij	blond	haar	en	blonde	wenkbrauwen.	Hij	

is	 lid	 van	 de	 gereformeerde	 kerk,	 spreekt	
Hollands	en	Hoogduits.	

Huwelijk
In	 januari	 1805	 trouwt	 Arnold	 Hendrik	 van	
Iddekinge	met	Willemina	Catherina	Adriana	
Piccardt,	 een	 dochter	 van	 J.H.L.	 Piccardt,	
heer	 van	 Harkstede	 en	 Raadsheer	 van	 het	
Hof	 van	 Justitie	 te	 Groningen.	 Het	 paar	
treedt	 in	Harkstede	in	het	huwelijk.	 In	1805	
wordt	 hun	 zoon	 Jan	 Albert	 van	 Iddekinge	
geboren.	
In	 datzelfde	 jaar	 bereikte	 Napoleon	 het	
hoogtepunt	van	zijn	militaire	roem	in	de	slag	
bij	 Austerlitz,	 waar	 hij	 de	 verenigde	 legers	
van	Oostenrijk	en	Rusland	versloeg.	Arnold	
deed	 in	 de	 rang	 van	 luitenant	 mee	 aan	 de	
veldtocht	naar	Hannover	van	1806	tot	1808.
	In	1811	wordt	het	tweede	kind,	een	meisje,	
Johanna	 Henriette	 Louise	 van	 Iddekinge,	
geboren.	

Nederland in die dagen
Eeuwenlang	was	de	Nederlandse	Republiek	
een	 federatieve	 staat	 geweest	 van	 bijna	
onafhankelijke	 provincies.	 De	 Franse	
tijd	 begon	 met	 de	 Bataafse	 Revolutie	
in	 1795	 waarbij	 Nederlandse	 patriotten,	
met	 steun	 van	 een	 Frans	 leger,	 het	 land	

Woning van Arnold Hendrik van Iddekinge 
aan de Visserstraat te Groningen
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binnentrokken	 en	 de	 Bataafse	 Republiek	
(1795-1801)	 uitriepen.	 Stadhouder	 Willem	
V	 vertrok	 naar	 Engeland,	 in	 ballingschap.	
Na	 een	 grondwetswijziging	 in	 1801	 werd	
de	 Bataafse	 Republiek	 vervangen	 door	
het	 Bataafs	 Gemenebest.	 Napoleon,	 die	
zichzelf	 in	 1804	 tot	 keizer	 van	 Frankrijk	
had	gekroond,	 verving	 in	1806	het	Bataafs	
Gemenebest	door	het	Koninkrijk	Holland	en	
zette	 zijn	 broer	 Lodewijk	 op	 de	 troon.	 Het	
koninkrijk	omvatte	naast	Nederland	ook	het	
tegenwoordig	 Duitse	 Oost-Friesland.	 Vanaf	
1810	tot	eind	1813	tenslotte,	was	Nederland	
volledig	geannexeerd	door	Frankrijk.

De Grande Armée
Napoleons	 Grande	 Armée	 bestond	
oorspronkelijk	 uit	 200.000	 militairen	 uit	
verschillende	 landen,	 verdeeld	 over	 zes	
korpsen	onder	het	bevel	van	maarschalken.	
Naarmate	de	macht	van	Napoleon	in	Europa	
groeide,	groeide	ook	de	Grande	Armée.	Toen	
Napoleon	 in	 1812	 Rusland	 binnentrok	 om	
Tsaar	 Alexander	 I	 van	 Rusland	 te	 dwingen	
in	 het	 Continentaal	 Stelsel	 blijven,	 had	 zijn	
grote	 multinationale	 leger	 de	 maximale	
omvang	bereikt.	Het	bestond	uit	meer	dan	
600.000	 man:	 270.000	 Fransen	 en	 vele	
troepen	 van	 bondgenoten	 of	 vazalstaten,	
waaronder	 14.000	 Nederlanders.	 De	 grote	
meerderheid	 van	 deze	 soldaten	 kwam	 om;	
slechts	zeer	weinigen	keerden	terug.	Onder	
de	 slachtoffers	 was	 Arnold	 Hendrik	 van	
Iddekinge.

Brieven aan moeder
Op	17	november	1811	stuurt	Arnold	vanuit	
Lüneburg	-	op	weg	naar	Rusland	-	een	brief	
aan	zijn	moeder.	Hij	is	dan	al	van	Straatsburg	
via	 Mannheim,	 Mainz,	 Koblenz,	 Keulen,	
Düsseldorf	 naar	 Wesel	 gelopen,	 onderweg	
het	landschap	in	zich	opnemend.	Hij	schrijft	
hierover	 in	zijn	brief,	maar	nog	meer	 indruk	
maakte	zijn	ontmoeting	met	Napoleon.
‘In Wesel hadden wij de eer en het geluk den 
grootste monarch, onzen allergenadigsten 
Keizer en Koning Napoleon in ons midden 
te zien. Hierbij had ik niet alleen het geluk 
Zijne Majesteit te zien, maar daar ik op den 
rechtervleugel van mijn detachement stond, 
steeg Zijne Majesteit van het paard en kwam 
recht op mij toe en sprak mij zeer vriendelijk 

aan, waarop ik zoo goed als ik kon in ’t Fransch 
antwoordde. Toen ik echter zeide, dat ik 
Hollander was en mij eerst sedert korten tijd 
in ’t Fransch had laten onderwijzen, begon 
Zijne Majesteit te lachen en voegde er bij, 
dat ik, wanneer ik zo voortging, in een jaar 
deze taal wel goed machtig zou zijn. Daar 
Zijne Majesteit lachte begon ik eveneens te 
lachen; ja moeder, geen generaal heeft mij 
nog ooit zo vriendelijk aangesproken als 
deze monarch en ik voelde dus ook niet de 
minste vrees; het was even zoo alsof ik met 
U sprak.’
De	tocht	zal	worden	vervolgd	naar	Stettin	en	
uit	de	brief	blijkt	dat	Arnold	er	vanuit	gaat	dat	
het	leger	dan	teruggaat	naar	Straatsburg.	Hij	
bidt	 zijn	 moeder,	 broer	 en	 zusters	 om	 zijn	

Zo ongeveer zal Arnold Hendrik van Iddekin-
ge er in 1812, als luitenant in het 38ste Regi-
ment Infanterie de Ligne, hebben uitgezien.
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vrouw	en	kinderen	bij	te	staan.	Aan	het	einde	
van	de	brief	valt	te	lezen,	dat	het	hem	zwaar	
valt	steeds	 in	den	vreemde	rond	te	dwalen	
en	alle	dagen	8	à	9	uur	te	marcheren	in	regen	
en	kou,	 terwijl	de	 familie	 thuis	bij	elkaar	zit	
en	’s	nachts	in	een	goed	bed	rust;	als	hij	zijn	
vermoeide	 leden	 op	 een	 beetje	 stro	 mag	
uitstrekken.
In	 een	 volgende	 brief,	 nu	 aan	 zijn	
schoonmoeder	 Jacoba	 Aletta	 Francina	
Pickardt-van	 Dam,	 hier	 ‘Mama’	 genoemd,	
smeekt	 hij	 deze,	 om	 ten	 spoedigsten	 te	
schrijven.	 ‘Waarom is het dog dat Gij mij 
niet meer schrijft. Deze stilzwijgendheid is 
voor mij onbegrijpelijk, dan zo waard Gij nog 
nimmer……’.	Zijn	postadres	is	dan	in	Berlijn.

Slachtoffer van de desastreuze terugtocht
Op	 24	 juni	 1812	 stak	 Napoleons	 Grande	
Armee	 de	 rivier	 de	 Memel	 over	 en	 startte	
zijn	 veldtocht	 naar	 Rusland.	 De	 oorlog	 die	
volgde	werd	door	Rusland	de	‘Vaderlandse	
Oorlog’	 genoemd,	 terwijl	 Napoleon	 sprak	
over	 de	 ‘Tweede	 Poolse	 Oorlog’.	 	 Rusland	
paste	 de	 strategie	 van	 de	 verschroeide	
aarde	 toe.	 De	 troepen	 trokken	 zich	 steeds	

verder	terug	en	vernietigden	of	verbrandden	
in	 de	 verlaten	 gebieden	 alles	 waarvan	 de	
Fransen	 profijt	 hadden	 kunnen	 hebben.	
Uiteindelijk	trachtten	de	Russen	de	Fransen	
te	 stoppen	 bij	 Borodino,	 waar	 het	 tot	 een	
veldslag	kwam.	Deze	had	geen	succes,	en	
in	 september	 bereikte	 Napoleon	 Moskou,	
dat	 door	 de	 Russen	 grotendeels	 was	
platgebrand.	 Tsaar	 Alexander	 weigerde	
zich	 over	 te	 geven	 en	 Napoleon,	 die	 zijn	
politieke	 doelen	 niet	 kon	 bereiken,	 begon	
noodgedwongen	aan	zijn	desastreuze	Grote	
Terugtocht,	achtervolgd	door	de	Russen.	De	
winter	was	vroeg	ingevallen	en	tijdens	deze	
barre,	 koude	 tocht	 kwamen	 275.000	 man	
om	 en	 werden	 er	 zo’n	 200.000	 gevangen	
genomen.	Het	regiment	waartoe	Arnold	van	
Iddekinge	behoorde,	werd	in	november	1812	
bij	 Krasnoi,	 zo’n	 370	 km	 ten	 zuidwesten	
van	 Moskou,	 zo	 goed	 als	 vernietigd.	 De	
overlevenden,	 waaronder	 Arnold,	 werden	
vrijwel	allemaal	krijgsgevangen	gemaakt	en	
naar	 Mglin	 gevoerd.	 Hier	 eindigt	 ook	 het	
verhaal	van	de	reis	en	het	leven	van	Arnold	
Hendrik	van	Iddekinge.

Overzicht van het terrein van de strijd bij Krasnoi op 17 november 1812
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Uit de Provinciale Groninger Courant
In	 de	 Provinciale	 Groninger	 Courant	 van	
vrijdag	19	augustus	1914	lezen	we;	

“Na dat ik meer dan een jaar lang in de 
smertelijjkste onzekerheid tusschen hoop en 
vrees hebbe doorgebracht, worde ik als nu, 
door eene bekendmakinge op hooger gezag 
in de Couranten geplaatst, in het zekere 
geïnformeerd, dat mijne waarde Eheman 
de Wel Edele Gestrenge Heer, ARNOLD 
HENDRIK VAN IDDEKINGE, lieutenant in 
het 38ste Regiment Infanterie van Ligne, in 
de maand November van den jaren 1812, te 
Mglin in Rusland is overleden. 
De overledene hadde slechts den jeugdigen 
ouderdom van 32 jaren bereikt, en wij waren 
ruim 10 jaren door een zeer gelukkige echt 
verbonden.
Ik vinde mij verpligt, langs dezen thans 
gebruikelijken weg, van dit voor mij en mijne 
2 kinderen zoo treffend verlies, waar door ik 
van een tederhartig en zorgdragend Man, zij 
van de beste Vader zijn beroofd, kennis te 
geven aan vrienden en bekenden, mij van 
derzelver deelneming verzekerd houdende.
Groningen,    
Den 18 augustus 1814
  
  W.C.A. PICCARD  
  Wedw. Van Iddekinge

Pensioen
De	weduwe	Willemina	van	Iddekinge-Piccard	
bleef	achter	met	twee	kleine	kinderen.	Zoon	
Jan	Albert	van	Iddekinge	was	8	jaar	toen	zijn	
vader	omkwam	en	dochter	Johanna	2	 jaar,	
bijna	nog	een	baby.
In	 een	 brief	 van	 Generale	 Thesaurie	
Pensioenen,	van	5	juni	1816,	wordt	mevrouw	
W.C.A.	 Piccard	 geïnformeerd	 dat	 het	 aan	
Zijne	 Majesteit	 bij	 ‘hoogstdezelfs’	 besluit	
van	5	december	1815	heeft	behaagd	om	aan	
haar	een	 jaarlijks	pensioen	van	150	gulden	
te	verlenen,	ingaande	januari	1815.
Willemina	 trekt	 in	 bij	 haar	 oom	 Pieter	 Jan	
Willem	Adriaan	van	Dam,	een	ongetrouwde	
broer	van	haar	moeder,	te	Hoogezand.	Deze	
heer	 was	 advocaat	 en	 gezworene1	 van	 de	
stad	Groningen.	In	1822	wordt	in	Windeweer	
nog	een	dochter	Klaassien	Piccardt	geboren,	
waarvan	de	vader	formeel	niet	bekend	is.	

Het grafmonument in Nuis
Vanaf	1852	woonde	Willemina	van	Iddekinge-
Piccardt	 bij	 haar	 dochter	 Johanna	 en	
schoonzoon	dominee	Klaas	Hofkamp	in	de	
pastorie	van	Nuis,	waar	zij	overleed	in	maart	
1857.	Zij	ligt	begraven	aan	de	noordzijde	van	
de	 kerk.	 Dochter	 Johanna	 overleed	 in	 juli	
van	hetzelfde	 jaar	en	 is	naast	haar	moeder	
begraven.	De	steen	op	Willemina’s	graf	werd	
in	 1900	 geplaatst	 door	 haar	 kleinkinderen	
Hofkamp.	

Nazaten van Van Iddekinge en Hofkamp
Voor	het	tot	stand	komen	van	dit	artikel	is	het	
nageslacht	 van	 Johanna	 van	 Iddekinge	 en	
dominee	Klaas	Hofkamp	van	bijzonder	belang	
geweest.	Hun	zoon	Claas,	had	namelijk	een	
zoon	Dirk,	die	samen	met	zijn	vrouw	Jantje	
Oosterbeek	 weer	 een	 zoon	 had,	 Trienko	
Harmannus	Hofkamp.	Deze	werd,	hoe	is	het	
mogelijk,	de	vader	van	Grietje	Hofkamp.	Zij	
trouwde	met	Hendrik	Hijmersma	en	zie	daar	
Grietje	 Hijmersma-Hofkamp,	 achter-achter-
achter-kleinkind	 van	 Arnold	 Hendrik	 van	

Johanna Hendrika Louise van Iddekinge, 
echtgenote van dominee Klaas Hofkamp. 



Iddekinge,	heden	ten	dage	penningmeester	
van	 de	 Heemkundekring	 Vredewold-West.	
Generaties	 lang	 al,	 bestaat	 er	 in	 de	 familie	
Hofkamp	interesse	in	de	familiegeschiedenis	
en	 door	 de	 jaren	 heen	 werd	 een	 enorm	
familiearchief	opgebouwd.	De	drie	mappen,	
die	 ik	haalde	bij	Grietje	en	waaruit	 is	geput	
voor	 dit	 artikel,	 vormen	 slechts	 een	 heel		
klein	deel	hiervan.	

1 gezworenen zijn ingezetenen die na 
beëdiging geroepen worden aan bestuur of 
rechtspraak deel te nemen.

Mensen	 die	 de	 naam	 Van	 Iddekinge	
horen	denken	vaak	meteen	aan	de	Van	
Iddekingeweg	in	Groningen.	Is	deze	weg	
genoemd	naar	onze	Arnold	Hendrik?	
Nee,	de	Van	 Iddekingeweg	 is	genoemd	
naar	 Mr.	 Jean	 François	 van	 Iddekinge	
(1765-1848),	 burgemeester	 van	
Groningen	tussen	1820	en	1842	en	een	
neef	 van	 Arnold	 Hendriks	 vader.	 	 Mr.	
Jean	François	werd	 in	1816/1817	 in	de	
adelstand	 verheven,	 met	 het	 predicaat	
Jonkheer.	 Zijn	 tak	 is	 in	 Nederland	
uitgestorven	 in	 1992,	 maar	 leeft	 voort	
in	 Zuid-Afrika.	 Overigens	 bekleedden	
nog	zeker	6	andere	Van	 Iddekinges	het	
Groninger	burgemeestersambt.

34
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Handelaren, muzikanten en andere kleurrijke figuren

Geert W. Braam

In mijn kinderjaren zag ik regelmatig allerlei kleurrijke figuren rondtrekken door het dorp. 
Handelaren, zoals Jan Kuik met z’n houten been, uit Lippenhuizen, maar ook muziekma-
kers en andere vreemde figuren. Ik wilde wel eens wat meer over hen te weten komen, 
maar hoe? Op de laatste gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst in de Kruisweg, kwam 
ik in gesprek met Kees Tuinstra, die jarenlang op het gemeentehuis van Marum werkte, 
eerst op de Kruisweg en later aan de Molenstraat. Tot mijn grote verrassing wist hij heel 
wat te vertellen over deze kooplui en muzikanten. Hij kende mensen waar ik vage herinne-
ringen aan had en hij wist ook waar ze vandaan kwamen. Zo werd bij mij het idee geboren 
om op een ander tijdstip nog eens een gesprek met Tuinstra te hebben en zijn informatie 
vast te leggen. 
Om een gedegen artikel te kunnen schrijven moesten er meer feiten boven tafel komen 
en daarom zocht ik - via-via - contact met bekenden of familie van bijvoorbeeld de Friese 
handelaar met zijn houten been, wiens beeld nog steeds in mijn geheugen gegrift staat. 
Door bemiddeling van mijn kennis Jasper (Joop) Visser, van de Hemrik, kreeg ik het hele 
verhaal uiteindelijk goed ‘op de rails’.

Joop Visser en zijn vrouw kwam ik op het spoor, doordat zij wonen op de plek waar eens mijn 
overgrootouders Roel Braam en Geeske Taekema met hun 9 kinderen woonden, aan de tegen-
woordige Tjalling Harkeswei. Het huis staat aan de zuidzijde van de Opsterlandse Compagnons-
vaart, in de buurt van het smalle fietsbruggetje waar Jan Kuik ooit te water raakte.  Op deze foto 
van het bruggetje, gemaakt in mei 2012, gaat het huis van Visser schuil achter de bossages.

Hannekemaaiers, 
kiepkerels en linnenwevers
Zo	 rond	 het	 midden	 van	 de	 20e	 eeuw	 za-
gen	 allerlei	 personages	 wel	 handel	 in	 en	
rond	 Marum,	 en	 zij	 brachten	 vol	 overgave	
hun	 waar	 of	 ‘muziektalent’	 aan	 de	 man.	
Maar	al	 lang	daarvoor	trokken	uit	Duitsland	
afkomstige	 hannekemaaiers,	 kiepkerels	 en	

linnenwevers	 door	 onze	 streek.	 Hanneke-
maaiers	waren	mannen	die	hun	brood	ver-
dienden	met	het	maaien	van	gras	bij	Friese	
en	 Groninger	 boeren.	 Gewapend	 met	 zeis,	
proviand	en	wat	extra	kleding	kwamen	ze	bij	
duizenden	over	de	grens	om	in	Nederland	te	
gaan	werken,	ver	van	hun	woonplaats	in	het	
Duitse	Westfalen.	 	Zo	kon	de	armoede	van	
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het	 achtergebleven	 gezin	 een	 beetje	 wor-
den	 verzacht.	 Kiepkerels	 droegen	 een	 kiep	
-	mand	-	op	de	rug,	met	daarin	handelswaar	
zoals	 lapjes,	 veters,	 schoensmeer,	 enz.	 De	
linnenwevers	brachten	de	linnen	stoffen	aan	
de	 man,	 die	 zij	 tijdens	 de	 wintermaanden	
in	 hun	 werkplaats	 hadden	 geweven.	 Soms	
bleef	er	door	omstandigheden	hier	wel	eens	
een	 linnenwever	 achter.	 Zo	 kennen	 wij	 in	
Marum	allemaal	de	familie	Buitkamp,	nako-
melingen	van	de	wever	Gerrit	 (ook	Gerard)	
Harms	 Buitkamp,	 afkomstig	 uit	 het	 Duitse	
Nordhorn	 in	 het	 graafschap	 Bentheim.	 Hij	
trouwde	 in	 1816	 in	 de	 gemeente	 Achtkar-
spelen	met	Janke	Berends	Barkmeijer	en	zij	
vestigden	 zich	 in	 Marum,	 waar	 een	 aantal	

kinderen	 geboren	 werd.	 Een	 van	 hun	 zo-
nen	 werd	 eveneens	 wever	 in	 Marum.	 Ook	
de	kortgeleden	overleden	Dr.	Jan	Buitkamp	
was	 een	 nakomeling	 van	 deze	 Bentheimer	
wever.				

Vergunning van de gemeente
Een	hele	rij	kleurrijke	figuren	zal	in	dit	artikel	
de	 revue	 passeren.	 Zo	 kennen	 de	 ouderen	
bijvoorbeeld	 de	 legendarische	 kapper	 van	
Een,	 die	 deed	 voorkomen	 dat	 hij	 een	 mid-
deltje	had	om	kaalhoofdigen	het	haar	weer	
te	laten	groeien,	tegen	een	fikse	betaling	na-
tuurlijk	en	Jan	de	Roos	die	Marum	aandeed	
om	zijn	‘zangkunsten’	te	vertonen.	En	Jelke	
Alkema,	 alias	 de	 zwerver,	 de	 zwervende	
bloemist	uit	Tolbert,	maar	ook	een	muzikant	

uit	Groningen	en	een	troubadour,	die	wij	als	
jonge	jongens	naar	Tolbert	brachten,	of	gele-
genheidsfotografen	voor	thuis	en	op	straat,	
zoals	 OLFO	 uit	 Oldekerk.	 Verder	 natuurlijk	
de	handelaren	die	met	een	koffer	 langs	de	
deuren	 kwamen	 om	 kleding	 en	 andere	 ne-
gotie	 te	 verkopen.	 Het	 was	 een	 komen	 en	
gaan	van	allerlei	types	die	brood	zagen	in	de	
mobiele	handel	en	die	één	ding	met	elkaar	
gemeen	 hadden:	 ze	 moesten	 allemaal	 een	
vergunning	aanvragen	op	het	gemeentehuis.

Kees Tuinstra, ambtenaar ter secretarie
Kees	is	geboren	in	de	gemeente	Grootegast	
op	 4	 oktober	 1936.	 In	 1943	 verhuisde	 het	
gezin	 Tuinstra	 naar	 Lucaswolde	 en	 Kees	
ging	naar	de	lagere	school	in	Boerakker,	die	
HBS	werd	genoemd,	‘Hoge	bultste	School’.	
Van	1950	tot	1954	ging	hij	naar	de	openbare	
ULO	in	Marum,	waar	hij	in	1954	het	diploma	
haalde.	De	directeur	van	de	ULO		vroeg	hem	
toen,	of	hij	belangstelling	had	voor	een	be-
trekking	bij	de	gemeente.	Tuinstra	vermoedt	
dat	de	gemeente	zich	bij	de	school	had	ge-
meld	voor	een	 jonge	arbeidskracht	en	het-
zelfde	gebeurde	bij	de	Christelijke	ULO.		Zo	
kwam	 het	 dat	 Kees	 Tuinstra	 van	 de	 open-
bare	 en	 Wobbe	 Meter	 van	 de	 Christelijke	
ULO		gezamenlijk	als	jongste	bediende	aan	
het	 werk	 gingen	 bij	 de	 gemeente	 Marum.	
Op	 1	 augustus	 1954	 meldden	 de	 beide	
jonge	 mannen	 zich	 op	 het	 gemeentehuis	
aan	de	Kruisweg	en	werden	aangesteld	als	
volontair	 op	 de	 gemeentesecretarie.	 (Een	
volontair	werkt	op	een	kantoor	als	 leerling,	
zonder	 salaris	 te	ontvangen).	De	secretarie	
was	op	de	begane	grond	van	het	gemeen-
tehuis	en	bereikbaar	via	de	achterzijde.	De	
voordeur	 kwam	 alleen	 open	 voor	 bruid-
sparen.	 De	 trouwzaal	 -	 tevens	 raadszaal	 -	
bevond	zich	op	de	eerste	etage	en	was	via	
een	 trap	bereikbaar.	Ernaast	was	een	klein	
typekamertje	afgetimmerd,	de	werkplek	van	
Kees	 Tuinstra.	 In	 die	 tijd	 werkten	 er	 geen	
vrouwen	op	het	gemeentehuis	en	de	 typist	
Gerrit	 Duursma	 was	 zijn	 leermeester.	 Een	
week	 lang	 liep	 Kees	 met	 hem	 mee	 en	 de	
week	daarna	kwam	Wobbe	Meter	bij	Duurs-
ma	 in	 opleiding.	 Vervolgens	 gingen	 Kees	
en	 Wobbe	 samen	 op	 cursus	 in	 Groningen.	
Kees	kwam	op	het	secretarie	terecht	bij	de	
afdeling	 waar	 bouwvergunningen	 werden	

Kees Tuinstra
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uitgegeven	en	tevens	ventvergunningen.	Zo	
kwam	hij	via	het	loket	in	contact	met	allerlei	
ambulante	 handelaren	 die	 negotie	 aan	 de	
man	wilden	brengen	in	de	gemeente	Marum	
en	vandaar	zijn	kennis	over	dit	onderwerp.	
Er	 zijn	 veel	 meer	 verhalen	 over	 het	 oude	
Gemeentehuis	 te	 vertellen,	 maar	 daarover	
misschien	een	volgende	keer.	

Accordeonist Pieter Jacobus Koningers 
(1914- 1985)
Koningers,	 afkomstig	 uit	 Groningen,	 was	
een	 straatmuzikant,	 of	 liever	 gezegd	 een	
huis-aan-huismuzikant.	 Hij	 was	 een	 man	
van	weinig	-	of	zelfs	geen	-	woorden.	Tuin-
stra	herinnert	zich	een	voorval	uit	1958;	alvo-
rens	langs	te	komen,	stuurde	Koningers	een	
briefkaartje	 naar	 het	 gemeentehuis	 waarop	
niets	 anders	 geschreven	 stond	 dan	 het	
woord	 ‘Muziekvergunning’.	 De	 gemeente	
stuurde	 een	 kaartje	 terug	 met	 de	 melding	
dat	 de	 vergunning	 kon	 worden	 afgehaald	
tegen	betaling	van	twee	kwartjes.	Een	paar	
dagen	 later	 hoorde	 Tuinstra	 een	 tik	 op	 het	
loket.	 Het	 was	 Koningers,	 die	 hem	 zonder	
een	woord	te	spreken	het	kaartje	toeschoof.	
Tuinstra	haalde	de	vergunning	er	bij,	waar-
op	Koningers	betaalde	en	 vertrok,	met	 zijn	
bruine	 tas	waarin	de	accordeon	zat.	Vanuit	
het	nieuwe	gemeentehuis	zag	Kees	Tuinstra	
hem	naar	de	huizen	aan	de	overkant	gaan.	
Hij	pakte	de	accordeon	uit	de	tas	en	nam	die	
voor	de	borst,	belde	aan,	trok	de	accordeon	
wijd	open	en	hield	de	hand	op	voor	een	kleine	
bijdrage.	Zonder	dat	er	muziek	uitgekomen	
was	vertrok	hij	met	geopende	accordeon	en	
belde	bij	 de	buren	aan	met	geopend	muz-
iekinstrument.	 De	 deur	 werd	 opengedaan,	
de	muzikant	sloot	de	geopende	accordeon	
en	hield	de	hand	weer	op.	Zo	vervolgde	hij	
zijn	weg	door	het	dorp.				
Blijkens	 zijn	 persoonskaart	 werd	 Pieter	 Ja-
cobus	 Koningers	 geboren	 in	 Smilde	 en	
vestigde	hij	zich	in		1931	in	Groningen,	ko-
mende	van	Assen.	Hij	was	een	zoon	van	Pe-
trus	Paulus	Koningers	en	Emilis	van	Gelder.	
In	Groningen	had	hij	verschillende	adressen	
en	 woonde	 o.a.	 aan	 boord	 van	 een	 schip.	
Rond	 1940	 verbleef	 Koningers	 in	 Geleen,	
maar	 hij	 kwam	 terug	 en	 woonde,	 volgens	
het	adresboek	van	Groningen,	 in	1950	aan	
het	Winschoterdiep	en	in	1958	aan	de	Grote	

Leliestraat.	Als	beroep	werd	in	die	tijd	‘musi-
cus’	vermeld.	In	1964	stond	hij	ingeschreven	
in	het	Friese	Moddergat,	maar	in	1965	weer	
in	 Groningen.	 Toen	 hij	 in	 1968	 verhuisde	
naar	 de	 Nieuwe	 Ebbingestraat	 stond	 hij	 te	
boek	 als	 venter	 in	 galanterieën,	 daarvoor	
was	 hij	 bediende	 in	 een	 boekhandel.	 Kon-
ingers	overleed	in	1985	op	71-jarige	leeftijd.	
Hij	was	ongehuwd.

Jan Kuik  (1910-1983) 
Kees	 Tuinstra	 herinnert	 zich	 een	 man	 uit	
Lippenhuizen,	 die	 een	 houten	 been	 had.	
Meer	dan	dat	houten	 rechterbeen,	of	 liever	
gezegd	 een	 blankhouten	 stok,	 wist	 hij	 niet	
over	 hem,	 ook	 de	 exacte	 naam	 niet,	 maar	
dat	zou	zoiets	als	Kuit	of	Spruit	kunnen	zijn.	
Deze	 informatie	 was	 voor	 mij	 voldoende	
om	meer	te	weten	te	komen.	Het	bleek	Jan	
Kuik	te	zijn.	Kees	vertelt	dat	je	hem	van	ver	
al	hoorde	aankomen	door	het	getik	van	het	
stalen	 dopje	 onder	 zijn	 houten	 been.	 Dat	
houten	 been	 was	 ook	 helemaal	 zichtbaar,	
dus	 zonder	 broekspijp.	 Of	 dat	 een	 kwes-

tie	was	van	medelijden	opwekken	of	om	te	
voorkomen	dat	de	broekspijp	 in	de	ketting	
zou	komen,	is	niet	bekend.	Dit	beeld	had	ik	
ook	 zelf	 van	 deze	 koopman,	 die	 vaak	 een	
praatje	 met	 ons	 maakte	 bij	 het	 bankje	 aan	
het	 begin	 van	 de	 Lindsterlaan.	 Dit	 bankje	
stond	 naast	 een	 klein	 metalen	 transforma-
torhuisje	en	was	eigenlijk	een	soort	‘leugen-
bankje’	 waar	 veel	 sterke	 verhalen	 werden	
verteld.	Ik	hoorde	dat	hij	bij	gelegenheid	ook	
wel	eens	mocht	aanschuiven	voor	een	hapje	
eten	bij	de	brandstofhandelaar	Notenbomer,	
op	de	hoek	van	de	Lindsterlaan	en	de	door-
gaande	weg.	

Jelkje Kuik-de Jong en Klaas Kuik
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Eerst	kwam	hij	hier	helemaal	op	een	trans-
portfiets	 met	 een	 korfje	 of	 een	 bakje	 erop	
voor	 zijn	 handel.	 In	 Bakkeveen	 werd	 hij	
daarom	‘Jan	Bakje’	genoemd.	Later	trok	hij	
toerend	op	zijn	brommertje	met	zijn	negotie	
door	 zijn	 werkgebied.	 Het	 griezelde	 mij	 en	
anderen	 toe	 hoe	 hij	 op	 die	 brommer	 reed.	
Zijn	houten	been,	een	ronde	stok	met	op	het	
uiteinde	een	stalen	dop	ter	voorkoming	van	
slijtage,	rustte	op	de	vastgezette	trapper	en	
raakte	 bij	 het	 rijden	 bijna	 de	 weg,	 wat	 ons	
heel	gevaarlijk	leek.	Het	been,	oorspronkelijk	
vervaardigd	 van	 blank	 hout	 was	 door	 het	
veelvuldig	gebruik	in	weer	en	wind,	tamelijk	
vuil	geworden.

Meer over Jan Kuik
Over	deze	kleurrijke	figuur	moest	ik	meer	te	
weten	 komen,	 dus	 ik	 nam	 contact	 op	 met	
een	 bekende	 uit	 de	 Hemrik,	 die	 mij	 ver-
wees	naar	een	schoonzus	van	de	inmiddels	
overleden	Jan	Kuik.	De	weduwe	Jelkje	Kuik-
de	Jong	was	getrouwd	met	Jans	14	jaar	jon-
gere	 broer	 Hendrik.	 Samen	 met	 haar	 zoon	
Klaas	verhaalt	ze	over	Jan	Kuik	die	ze	beide	
goed	gekend	hebben.		
De	 in	Holwerd	geboren	Jan	kwam	met	zijn	
ouders	rond	1911	naar	Duurswoude	en	rond	
1915	naar	de	Hemrik,	waar	ze	een	boerderij	
betrokken.	Tot	1919	ging	Jan,	die	van	gere-

formeerde	huize	was,	naar	de	openbare	la-
gere	school,	maar	na	de	oprichting	van	een	
nieuwe	Christelijke	school,	bezocht	hij	deze.
Natuurlijk	ging	één	van	de	eerste	vragen	die	
ik	 stelde	 over	 het	 gemis	 van	 Jans	 rechter	
been.	Zoals	ik	ook	al	van	Visser	had	gehoord,	
bleek	het	dat	hij	een	ongeluk	had	gehad	met	
de	lokale	tram,	die	door	de	Hemrik	reed.	De	
tramlijn	lag	voor	de	school.	Een	klein	citaat	
uit	 een	 regionale	 krant	 meldt	 iets	 uit	 een	
veel	eerder	schoolverslag:		“…..	Een	andere	
mede	 leerling	was	onder	de	tram	gekomen	
en	had	daar	een	houten	been	aan	over	ge-
houden	…..”.	Dat	kind	was	Jan	Kuik	en	het	
moet	gebeurd	zijn	rond	1918-1919,	toen	hij	
nog	maar	8	of	9	jaar	was.	Jan	werd	vaak	ge-
plaagd	met	zijn	houten	been.	Als	deze	pla-
gerijen	te	erg	werden,	haalde	hij	dat	houten	
been	eraf	en	sloeg	ermee	om	zich	heen.
Het	was	voor	 Jan	 later	onmogelijk	om	een	
‘normaal’	beroep	uit	te	oefenen	en	zo	kwam	
hij	 in	 de	 handel	 terecht.	 Vlak	 na	 de	 oorlog	
kwam	hij	al	langs	de	deuren	met	koeken	en	
broden.		
De	oud-kapper	Gerrit	van	der	Meulen	uit	Ma-
rum	kent	hem	al	uit	de	tijd	dat	hij	kapper	was	
in	Friesland,	voordat	hij	naar	Marum	kwam.	
Gerrit	 vertelt	dat	Jan	de	 ‘k’	uitsprak	als	 ‘t’.	
Dus	 hij	 noemde	 zich	 Jan	 Tuit	 en	 vertelde:	
“Jan	Tuit	reed	met	zijn	batfiets	op	de	top	in	

Chr. lagere school in De Hemrik, met de trambaan.
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de	 vaart.	 De	 hele	 batfiets	 verdween	 onder	
water.	Alle	 toeten	en	 toetsjes	hartstitte	nat.	
Jan	 troop	uit	de	vaart	en	zei:	 “Wa	my	wiet	
mattet	hat,	mattet	my	et	wol	wer	droech”1.		
Klaas	 Kuik	 vertelde	 een	 dergelijk	 verhaal	
over	een	voorval	 in	de	Hemrik	op	de	 fiets-	
en	loopbrug	over	de	Opsterlandse	Compag-
nonsvaart.	Oom	Jan	zou	met	z’n	transport-
fiets	met	de	korf	met	broden	er	voorop,	de	
brug	oversteken.	Maar	het	 fietsen	met	een	
houten	 been	 viel	 niet	 mee	 en	 hij	 kwam	 op	
ongelukkige	wijze	naast	de	brug	in	het	water	
terecht.	“Alle	toeten	en	trentebollen	wienen	
wiet”2,	sprak	Jan	zelf.	
In	1941,	toen	Jan	Kuik	al	uit	huis	en	getrouwd	
was,	kwam	zijn	vader	op	zeer	tragische	wijze	
om	het	leven.	Hij	reed,	samen	met	zijn	14-ja-
rige	zoon	Hendrik,	met	paard	en	wagen	door	
de	 Hemrik.	 Door	 toedoen	 van	 jongelui	 uit	
het	werkkamp	van	de	Nederlandse	Arbeids	
Dienst	 (NAD)	 te	 Sparjebird/Sparjeburd,	 ge-
beurde	er	het	volgende.	Marcherend	en	ge-
wapend	met	scheppen	waren	deze	werklui	
onder	 begeleiding	 op	 weg	 naar	 hun	 werk-
plek.	Tijdens	het	marcheren	maakten	ze	veel	

lawaai,	door	met	de	scheppen	tegen	elkaar	
te	slaan.	Het	paard	schrok	hiervan	en	maak-
te	 een	 onverwachte	 beweging,	 waardoor	
Kuik	Sr.	van	de	wagen	viel.	Hij	kwam	daarbij	
met	het	hoofd	onder	een	van	de	wielen	en	
dit	onder	het	oog	van	zijn	zoon.	Het	paard	
sloeg	vervolgens	op	hol.	Als	14	jarig	jongetje	
runde	Hendrik	daarna	de	boerderij.	
Later	 schafte	 Jan	 Kuik	 de	 brommer	 af	 en	
kocht	hij	een	klein	Dafje.	Deze	auto,	een	‘au-
tomaat’	die	geen	koppeling	en	versnellingen	
had,	 was	 voor	 hem	 ideaal	 omdat	 hij	 maar	
over	een	goed	been	beschikte.	Zijn	houten	
been	legde	hij	naast	zich,	op	de	zitting	van	
de	passagiersstoel.	Hij	ventte	toen	 in	aard-
appelschilmesjes,	sokken	en	kleding.	
Schoonzus	mevrouw	Kuik-de	Jong	en	haar	
zoon	 Klaas	 spraken	 met	 veel	 respect	 over	
de	hard	werkende	Jan	Kuik	die	het	in	zijn	le-
ven	niet	altijd	even	gemakkelijk	had.	

Jan	Kuik	was	drie	keer	getrouwd,	met	 res-
pectievelijk	de	4	jaar	oudere	Bregtje	Dijkstra,	
daarna	de	12	 jarig	 jongere	Maaike	Smit	en	
tenslotte	de	21	jaar	 jongere	Albertje	Boers-
ma.	Hij	 laat	uit	die	verschillende	huwelijken	
een	tiental	kinderen	na.	In	Wirdum,	waar	hij	
na	 twee	 scheidingen	 met	 zijn	 derde	 vrouw	
woonde,	had	hij	ook	een	pony,	de	buren	die	
vanwege	die	pony	 last	 van	 vliegen	kregen,	
noemde	 deze	 ‘Kuikvliegen’.	 Zijn	 persoons-
kaart	vermeldt	de	beroepen:	venter	en	krui-
denier.
Vanuit	Wirdum	trok	hij	Friesland	door	en	zo	
kwam	hij,	eind	jaren	‘50	van	de	vorige	eeuw	
ook	 in	 Blija,	 bij	 de	 afgelegen	 boerderij	 van	
mevrouw	 Sjoerdje	 de	 Jong-Eisma,	 die	 ik	
onlangs	 sprak	 op	 een	 verjaardagsvisite	 in	
Birdaard.	 Als	 Jan	 Kuik	 voor	 de	 deur	 stond	
riepen	haar	 kinderen:	 “Mem	der	 is	dy	man	
mei	de	stok	ût	de	broek”3.	Volgens	mevrouw	
De	 Jong	 werd	 hij	 overal	 waargenomen	 en	
verkocht	hij	elastiek,	spelden,	pleisters,	knij-
pers	en		-	wat	heel	bijzonder	was	-	de	zoge-
naamde	dunschillers.			
Op	16	november	1983	overleed	Jan	Kuik	in	
Leeuwarden.	 Mijn	 herinneringen	 aan	 hem	
zitten	 in	mijn	geheugen	gegrift,	alhoewel	 ik	
nog	maar	een	jaar	of	zeven	was,	in	die	tijd.	In	
1955	vertrok	Jan	Kuik	namelijk	al	naar	War-
tena,	daarna	naar	Leeuwarden	en	 tenslotte	
naar	Wirdum.		

Helaas beschikte mevrouw Kuik-de Jong 
niet over een foto van Jan Kuik en is er geen 
contact meer met zijn kinderen. Omdat hij 
volgens zijn schoonzus een echt ‘Kuik-ge-
zicht’ had en op zijn vader leek heb ik, ter 
illustratie van dit artikel, deze foto gemaakt 
van een portret van Kuik Sr. 
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Sybe Veenstra (1884-1966)
Sybe	 Veenstra,	 bijgenaamd	 ‘Sybe	 snor’,	
kwam	uit	Surhuisterveen,	van	het	Wildveld.	
Hij	had	een	bakfiets	met	een	robuuste	bou-
vier	ervoor	of	ernaast,	maar	 trapte	zelf	ook	
mee.	 Hij	 verkocht	 schrobbers,	 stalbezems.	
Sybe	 kwam	 wat	 moeilijk	 uit	 zijn	 woorden	
omdat	hij	stotterde,	maar	hij	spetterde	ook	
behoorlijk	als	hij	praatte.	Kees	Tuinstra	ver-
telt	dat	Sybe	bij	een	buurman	van	hem	voor	
het	raam	stond	om	zijn	waar	aan	te	prijzen,	
met	de	woorden:	“Moeten	jou	ok	nog	sssss-
ch..…..robbers		hemmen?”.	Later	ontdekten	
de	buren	dat	de	ruit	door	‘Sybe	snor’	danig	
was	 bespetterd.	 De	 Marumer	 jeugd	 uit	 de	
jaren	‘50	van	de	vorige	eeuw	kent	Sybe	ze-
ker	nog	wel.	Ook	hem	troffen	wij	op	de	ont-
moetingsplaats	bij	het	bankje	aan	de	Lind-
sterlaan.	 Ik	 herinner	 mij	 dat	 hij	 daar	 zong	
over	‘de	appeltjes	van	oranje’,	de	laatste	zin	
van	het	lied	De	Zilvervloot.	Douwe	de	Graaf	
vertelt	 in	 zijn	prachtige	 	 boek	 ‘Achtkarspe-
len,	mensen	door	de	tijd’	ook	over	Sybe.	(Dit	
boek	kan	ik	u	zeer	aanbevelen).	

Jelke Alkema (1926-2006)
Jelke	Alkema,	alias	‘de	Zwerver’,	uit	Tolbert	
was	 eveneens	 een	 karakteristieke	 figuur	 in	
Marum	 en	 de	 wijde	 omgeving.	 Hij	 bracht	
met	zijn	gemotoriseerde	voertuig	-	een	soort	
overdekte	bakfiets	 -	 	 kamerplanten	aan	de	

man.	 Hij	 was	 een	 bijzondere	 verschijning,	
die	ik	vaak	zag	bij	mijn	lagere	school	aan	de	
Kruisweg.	Hij	stopte	dan	een	tijdje	ter	hoog-
te	van	de	timmerfabriek	van	Gjaltema.	Later	
breidde	 Alkema	 zijn	 handel	 uit	 en	 deed	 hij	
zelfs	 in	antiek.	De	zwervende	bloemist	had	
een	enorme	haardos	en	een	flinke	snor	met	
‘uit	de	hand	gelopen’	bakkebaarden.	Op	het	
laatst	 liep	 zijn	 hele	 handel	 volledig	 uit	 de	
hand	en	 lagen	er	bergen	opgekochte	spul-
len	voor	en	naast	zijn	huis.	Toen	de	tram	niet	
meer	reed,	beschouwde	hij	ook	de	trambaan	
als	een	locatie	bij	uitstek	voor	zijn	handel.	Hij	
werd	meermalen	door	de	gemeente	gesom-
meerd	 om	 de	 boel	 op	 te	 ruimen,	 maar	 gaf	
daaraan	 geen	 gehoor.	 Uiteindelijk	 heeft	 de	
gemeente	het	op	zijn	kosten	verwijderd.

Auke Alkema  	
Een	 tijdje	geleden	sprak	 ik	met	de	heer	en	
mevrouw	Ensing	van	de	Kruisweg.	Zij	wonen	
tegenover	 het	 vroegere	 gemeentehuis	 aan	
de	Kruisweg.	Nu	staat	op	die	plek	de	brand-
weerkazerne.	 Mevrouw	 Ensing,	 herinnert	
zich	weinig	van	het	bovenstaande.	Ze	kende	
wel	 iemand	 die	 met	 koffie	 en	 thee	 langs	
de	deuren	 kwam,	ene	Auke	Alkema,	bijge-
naamd	 ‘malle	 Auke’,	 uit	 Tolbert.	 Er	 waren	
trouwens	wel	meer	mensen	die	met	koffie	en	
thee	ventten,	zoals	Eringa	uit	Nuis	en	Sjoerd	
Postema	uit	Marum.

Bruidsfotograaf Oenes uit Leek.	
Een	bekende	verschijning	in	Marum	was	de	
fotograaf	 van	 bruidsparen	 Oenes	 uit	 Leek.	
De	 eerder	 genoemde	 mevrouw	 Ensing	 zag	
hem	 veelvuldig,	 gewapend	 met	 zijn	 im-
posante	fotocamera	op	een	driepoot	en	de	
fotograaf	verscholen	onder	een	zwarte	doek.	
Hij	 stond	 buiten	 opgesteld	 om	 het	 bruids-
paar	te	vereeuwigen.	

Straatartiest Jan de Roos (1896-1979)
Jan	de	Roos	uit	Groningen,	maar	geboortig	
van	 Ureterp,	 noemde	 zichzelf	 volkszanger.	
Hij	 kwam	 graag	 naar	 de	 gemeente	 Marum	
en	bezocht	dan	in	Nuis	o.a.	zijn	nicht	Geertje	
Boonstra-de	 Jong,	 waar	 hij	 een	 hapje	 kon	
mee-eten.	Geertjes	moeder	was	een	zus	van	
Jan	 de	 Roos.	 Als	 schoolkinderen	 lachten	
wij	 De	 Roos	 wel	 eens	 uit,	 maar	 we	 bleven	
op	veilige	afstand	om	te	voorkomen	dat	we	

Jelke Alkema
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een	tik	met	de	stok	zouden	krijgen	van	deze	
zonderlinge,	norse	man,	die	zijn	uniform	met	
zilver-	 en	 goudkleurige	 knopen,	 helemaal	
had	behangen	met	allerhande	medailles	en	
onderscheidingstekens.	 Als	 hij	 in	 zijn	 ogen	
te	 weinig	 geld	 kreeg	 voor	 zijn	 zangkun-
sten,	 dan	 was	 de	 boot	 aan	 en	 hij	 stak	 zijn	
ongenoegen	niet	onder	stoelen	en	banken,	
als	er	geen	respect	was	voor	zijn	‘uitzonder-
lijke	 zangkwaliteiten’.	 Kees	 Tuinstra	 had	
weinig	contact	met	Jan	de	Roos,	maar	han-
delde	 de	 jaarlijkse	 	 eenmalige	 zangvergun-
ning	zakelijk	af.	Ook	zijn	ervaring	was:	één	
verkeerd	woord	en	hij	werd	boos.	

Straatfotograaf Hazenberg Oldekerk
(OLFO) 
Eveneens	 een	 bekende	 verschijning	 in	 het	
midden	 van	 de	 20e	 eeuw,	 was	 de	 straat-
fotograaf	Hazenberg	(OLFO)	uit	Oldekerk.	In	
de	meeste	familie	albums	komen	de	straat-
foto’s	van	Hazenberg	wel	voor,	twee	fo-
tootjes	van	6	bij	8	cm,	tezamen	afgedrukt	op	
ansichtformaat.	 Jarenlang	 werden	 deze	 fo-
to’s,	nadat	ze	vanuit	Hazenbergs	 ‘donkere-
kamer’	weer	het	licht	zagen,	opgehangen	in	

een	etalage	in	Marum,	waarna	dan	de	kaart	
of	 een	 enkele	 foto	 kon	 worden	 gekocht.	
Toen	mijn	kameraad	Catrinus	Heijs	en	ik	een	
jaar	of	12,	13	waren,	vroeg	Hazenberg	ons	
om	 die	 foto’s	 voor	 hem	 te	 verkopen,	 voor	
de	door	hem	bepaalde	prijs.	Wij	kregen	dan	
provisie	en	gratis	de	foto’s	waar	we	zelf	op	
stonden.	 Onze	 contacten	 met	 Hazenberg	
gingen	 zo	 ver,	 dat	 wij	 hem	 tipten	 als	 de	
‘ouden	van	dagen‘	uit	Marum	hun	jaarlijkse	
uitstapje	maakten.	Mijn	pake,	Halbe	Braam,	
zat	 in	de	organisatie	 van	die	 reizen	en	van	
hem	hoorde	 ik	waar	en	wanneer	ze	plaats-
vonden.	Een	 fotograaf	van	Hazenberg	ging	
daar	op	mijn	 aanwijzing	dan	heen,	bijvoor-
beeld	naar	Norg	of	Appelscha,	om	iedereen	
te	fotograferen.	
Wij	kenden	natuurlijk	alle	mensen	die	er	op	
voorkwamen	 en	 daarna	 weer	 de	 boer	 op	
om	de	foto’s	 	 te	verkopen.	We	 leverden	de	
overgebleven	foto’s	af	in	Oldekerk	en	incas-
seerden	 onze	 beloning.	 Als	 wij	 dat	 wilden	
maakte	Hazenberg	tevens	pasfoto’s	van	ons.	
Overigens	gaf	Hazenberg	er	de	voorkeur	aan	
om	onze	provisie	om	te	zetten	in	een	prod-
uct	 uit	 zijn	 winkel,	 bijvoorbeeld	 een	 simpel	
cameraatje	waar	 je	4	bij	4	centimeter	grote	
fotootjes	 mee	 kon	 maken.	 Maar	 wij	 kozen	
voor	het	geld.	

De Troubadour 
Rond	 het	 jaar	 1960	 verscheen	 een	 andere	
kleurrijke	figuur	in	het	Marumer	straatbeeld.	
Het	was	een	troubadour	die	zong	en	speel-
de	 op	 zijn	 gitaar.	 Een	 troubadour	 was	 van	
oorsprong	 een	 middeleeuwse	 kunstenaar,	
vooral	 begaafd	 als	 muzikant	 en	 dichter.	
Onze	troubadour	was	een	enigszins	zuidelijk	
of	 zigeuner	 type,	die	ons	aantrok	door	 zijn	
avontuurlijk	 bestaan.	 Nadat	 hij	 zijn	 zang-	
en	 muziekkunst	 in	 Marum	 had	 laten	 horen	
moest	hij	naar	Tolbert,	waar	mijn	kameraad	
en	ik	hem	naar	toe	brachten.

De kapper van Een (1901- ……)
De	 kapper	 van	 Een	 werd	 beroemd	 -	 en	
berucht	 -	 met	 zijn	 haargroeimiddel.	 Zijn	
naam	 was	 Marinus	 Johannes	 van	 Rooi-
jen,		geboren	op	24	november	1901.	In	het	
verleden	werd	ook	 hier	 vaak	 verhaald	over	
de	kapper	van	Een,	die	naar	hij	zei,	een	haar-
groeimiddel	had,	dat	kaalhoofdigen	het	haar	

Straatzanger Jan de Roos, geschilderd 
door Geke Buist.
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weer	zou	laten	groeien.	Van	heinde	er	verre	
kwamen	er	mensen	naar	hem	toe,	in	de	hoop	
weer	een	aardige	haardos	te	krijgen.	Enkele	
kaalhoofdige	kinderen	waren	wekenlang	on-
dergebracht	 in	 een	 gastgezin	 in	 Een,	 waar	
ze	die	tijd	ook	naar	school	gingen.	Het	resul-
taat	was	echter	slecht	en	het	haargroeimid-
del	 spekte	 alleen	 de	 portemonnee	 van	 de	
kapper.	 Naar	 het	 schijnt	 puilden	 de	 kasten	
in	zijn	huis	uit	van	het	papiergeld.	Het	hele	
dorp	liftte	mee	met	zijn	welvaart.	De	hoogste	
klas	van	de	openbare	lagere	school	ging	op	
zijn	 kosten	 een	 week	 op	 zomerkamp.	 Ook	
het	 vervoer	 regelde	hij.	De	 zondagse	voet-
balclub	van	Een	draaide	eveneens	voor	een	
groot	 deel	 op	 kosten	 van	 Van	 Rooijen.	 Na	
verloop	 van	 tijd	 raakte	 de	 kapper	 van	 Een	
behoorlijk	 in	 opspraak,	 door	 zijn	 zwendel-
praktijken.	 In	 1951	 werd	 zijn	 faillissement	
uitgesproken,	 maar	 toen	 was	 de	 kapper	 al	
met	de	noorderzon	vetrokken.							

Zwerfster Geesien Snakenborg  (1866-
1924)
Een	 bijzondere	 verschijning	 in	 het	 eerste	
kwart	 van	 de	 20e	 eeuw,	 in	 ons	 gebied	 en	
ver	 daar	 buiten,	 was	 Geesien	 Snakenborg.	
Eigenlijk	heette	ze	Geesien	Lutmers.	Zij	was	
letterlijk	 en	 figuurlijk	 een	 kleurrijke	 vrouw,	
die	altijd	allerlei	 kledingstukken	over	elkaar	
droeg.	Geesien	was	getrouwd	geweest	met	
een	smid	uit	Aduard,	maar	ze	raakte	aan	de	
drank	en	 ‘sloeg	met	 feestvierende	mannen	
om’	in	Aduard.	Het	resultaat	was	een	schei-
ding	 en	 een	 zwervend	 bestaan.	 Ze	 zocht	
haar	slaapplaatsen	uit	 in	een	hooikiep	of	 in	
een	 droge	 sloot	 en	 deed	 op	 veel	 plaatsen	
haar	 natje	 en	 haar	 droogje	 op.	 Ter	 nage-
dachtenis	 aan	 haar	 is	 aan	 de	 Hoge	 Tilweg	
in	Boerakker	een	kunstwerk,	gemaakt	door	
Jan	 Bouma,	 geplaatst.	 	 Meer	 over	 Vrouw	
Snakenborg	kunt	u	lezen	in	‘Jonge	verhalen	
van	 oude	 mensen’,	 geschreven	 door	 Mar-
tje	 Grondsma	 op	 initiatief	 van	 	 woonzorg-

Het gemeentehuis aan de Kruisweg in volle glorie vastgelegd op de gevoelige plaat, met op 
de voorgrond de veldwachter van Marum. De foto werd gemaakt vanuit de tuin van de familie 
Ensing. 



centrum	Vredewold	te	Leek.	Op	de	website	
‘Loket	voor	Lief	en	Leed’	is	een	filmpje	over	
haar	te	zien.

Kleurrijke figuren
Tot	 zover	 een	 lang	 verhaal	 over	 een	 groot	
aantal	 karakteristieke	 figuren.	 Weer	 heb	 ik	
geprobeerd	 een	 brok	 Marumer	 dorpsge-
schiedenis	 uit	 vervlogen	 jaren	 vast	 te	 leg-
gen.	 Toch	 is	 dit	 relaas	 waarschijnlijk	 niet	
compleet,	want	er	zijn	er	vast	nog	veel	meer	
geweest.	Bovendien	heb	 ik	 in	dit	artikel	al-
leen	de	handelaren	 van	buiten	belicht,	dus	
niet	 de	 plaatselijke	 winkeliers	 die	 het	 dorp	
doorkruisten,	 zoals	groenteboeren,	slagers,	
kruideniers,	 petroleumventers,	 brandstof-
handelaren	 en	 ga	 zo	 maar	 door.	 Het	 dorp	
bruiste	 van	 de	 kleine	 middenstanders,	 die	
hard	moesten	werken	om	het	hoofd	boven	

water	 te	 houden.	 Al	 die	 vreemde	 kooplui	
bij	 de	 weg,	 zullen	 hen	 mogelijk	 wel	 eens	
een	doorn	 in	het	oog	geweest	zijn	en	zelfs	
als	 een	 stukje	 broodroof	 zijn	 ervaren.	 Toch	
hadden	ook	deze	ambulante	handelaren	en	
muzikanten,	die	het	straatbeeld	van	Marum	
kleurden,	 het	 volste	 recht	 hier	 hun	 werk	 te	
doen.	 Zij	 hadden	 immers	 een	 door	 Kees	
Tuinstra,	namens	de	gemeente	Marum,	ver-
leende	ventvergunning!	

Recente	foto’s:	Geert	W.	Braam.
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1 Kuik, die een gelovig mens was, sprak 
deze historische woorden in het Fries. Ver-
taling: Wie mij nat gemaakt heeft, maakt mij 
ook wel weer droog. 
2 Alle koeken en krentenbollen waren nat.
3 Moeder, daar is die man met een stok uit 
zijn broek.
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Reacties op ‘Beeldenstorm in Nuis’ 

Op het artikel ‘Beeldenstorm in Nuis’, dat verscheen in het vorige nummer van ’t Olde 
Guet, ontving de redactie twee uiterst waardevolle reacties, van de heren Wieger de Boer 
en Sietse Dijk. Er is voor gekozen om beide reacties volledig en zonder redactionele inter-
pretatie te publiceren, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan de inhoud en intentie ervan.  

De heer Wieger de Boer, uit Niebert
heeft	het	vermoeden	dat	het	 in	deze	getui-
genverklaring	niet	om	de	kerk	van	Nuis	gaat,	
maar	om	de	kerk	van	Marum.	

“In	een	artikelenreeks	in	de	Leekster	Courant	
van	1975	gaat	W.T.	Vleer	uitgebreid	in	op	het	
leven	van	Christoffel	van	Ewsum	(Grys).	Hij	
verhaalt	 dat	 Christoffel	 de	 doopsgezinden	
een	goed	hart	toedroeg.	In	het	zwart	gedrukt	
is	de	volgende	passage:	
‘Christoffel wordt er van beschuldigd de 
beeldenstorm in Marum te hebben gewild. 
Het lijkt waarschijnlijker dat hij uit voorzorg 
voor de beeldenstorm de kerk van Marum 
van beelden ontdeed. Hij wist immers, dat, 
indien de rollen zouden omkeren, hij de 
dupe van de schending zou worden. Maar 
Alva heeft hem er toch van beschuldigd. 
Zijn goederen werden verbeurd verklaard 
en Christoffel verdween als balling naar Jen-
nelt (Ostfriesland, WdB). ‘De Linde’ kwam 
onder toezicht van een commissaris. Pas na 
de Pacificatie van Gent keerde Christoffel 
terug’.
Als	ik	dit	lees	dan	vermoed	ik	toch,	dat	ook	
ons	 stuk	 met	 de	 getuigenverklaring	 van	
Tryne,	de	kerk	van	Marum	betreft.	Over	deze	
kerk	had	Christoffel	als	collator	de	zeggen-
schap	 en	 niet	 in	 Nuis.	 Ook	 trad	 de	 buur-
rechter	van	Marum	op,	terwijl	er	 in	Nuis	en	
Niebert	 ook	 buurrechters	 waren.	 Over	 de	
Nuismer	kerk	wordt	niet	gesproken.

Vleer	 geeft	 geen	 bronnen	 weer,	 maar	
waarschijnlijk	 heeft	 hij	 zijn	 informatie	 uit	
processtukken	over	de	Marumer	kerk.	Ook	
kunnen	we	uit	het	stuk	niet	opmaken	of	de	
beelden	 wel	 of	 niet	 zijn	 vernield.	 Er	 is	 uit-
gebroken	en	derhalve	zou	er	 iets	stuk	kun-
nen	zijn	gegaan.	Het	was	natuurlijk	voor	de	
mensen	 in	 die	 tijd	 ingrijpend	 en	 een	 soort	
heiligschennis.	De	verhalen	van	de	getuigen	
zouden	dan	gekleurd	kunnen	zijn.”

De heer Sietse Dijk schrijft:
“In	 ’t	 Olde	 Guet,	 nummer	 15,	 over	 de	
Beeldenstorm	 in	 Nuis,	 staat	 een	 prachtig	
stuk	 tekst	uit	1568,	met	een	verklaring	van	
Gese	 Holters	 van	 Weert	 uit	 Limburg.	 Lam-
mert	 Wyema	 wordt	 in	 1551	 genoemd	 als	
kerkvoogd	 (Huisarchief	Nienoord,	64).	Grys	
is	hier	wel	erg	vrij	vertaald,	er	staat	Geũys.	
Christoffel	van	Ewsum	wordt	niet	met	naam	
genoemd.	Zijn	eigenlijke	woonplaats	was	de	
Oost-Friese	heerlijkheid	Jennelt	in	Duitsland.	
Deze	 Christoffel	 van	 Ewsum	 verbleef	 vaak	
en	 langdurig	 op	 de	 Linde	 (Familiearchief	
Ewsum,	 132	 F	 XXXV).	 Maria	 Hartgerink-
Koomans	geeft	uitkomst	in	haar	Proefschrift	
van	 1938	 over	 ‘Het	 geslacht	 Ewsum’.	 Vol-
gens	 haar	 heeft	 Hertog	 Alva	 hem	 hiervoor	
veroordeeld	tot	verbanning	en	verbeurdverk-
laring	van	goederen.	Sententiën	en	indagin-
gen	van	den	Hertog	van	Alva,	uitgesproken	
en	 geslagen	 in	 zijnen	 bloedraedt…..	 1567-
1572	(Amsterdam	1735)”.	
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