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Samenstelling en eindredactie
Douwe de Graaf

Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, heeft betrekking op het gebied waarin onze dorpen liggen. De gegolfde lijnen onderin geven de vele
watertjes aan die in dit gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking op
Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een Typha Latifolia oftewel een
Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt
in ons gebied veel voor en is kenmerkend.
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Van de redactie   
Jawel, een nieuw gezicht in de redactie van ’t Olde Guet. Maar laat ik mij eerst eens voorstellen.
Mijn naam is Douwe de Graaf en ben in 1941 in Drachten geboren. Na mijn studie Scheikunde
heeft mijn werkzame leven zich afgespeeld in de internationale verfindustrie. Eén van mijn
hobby’s, al vanaf mijn jeugd, is de lokale geschiedenis, waar vooral het wel en wee van de mens
mijn belangstelling heeft.
Toen ik met pensioen ging, was de tijd daar om er meer aandacht aan te besteden. Ik ben
begonnen in Drachten, in het bijzonder de Noorderdwarsvaart waar ik ben opgegroeid, met
als logisch gevolg de publicatie van een boek over deze roemruchte Noorderdwarsvaart. Later
zijn er nog drie boeken, twee over Drachten en één over de gemeente Achtkarspelen, gevolgd.
Ook heb ik meegewerkt, als commissielid en als schrijver, aan de Canon van Smallingerland.
Natuurlijk trok, als inwoner, ook de geschiedenis van de gemeente Marum mijn belangstelling.
Er liggen hier verbanden in het verleden: mijn schoonfamilie komt uit De Wilp en mijn vrouw
en ik hebben er in het begin van ons trouwen een paar jaar gewoond.
De laatste jaren heb ik meegedaan aan een aantal activiteiten van onze vereniging. Toen ik
benaderd werd om als redactielid toe te treden, heb ik na enige aarzeling, besloten mij als
reactielid beschikbaar te stellen.
In dit nummer kunt u het afsluitende vervolg lezen van de Marumer familie Wolter Sijtses
Bergsma. Net als de vorige keer weet Arie te boeien met zeer gedetailleerde informatie over
deze familie door de jaren heen.
Koos Vos vervolgt zijn serie over de molens in de gemeente Marum. Koos draait in dit artikel
aan de wieken van de Nieberter molen.
Geert Braam is ook weer van de partij, hij heeft een zeer interessant artikel samengesteld over
wagen-, pomp- en grafkistenmaker Jacob de Mars uit De Wilp. In dit artikel laat Geert Jan de
Mars uitvoerig aan het woord.
Douwe de Graaf gaat in zijn artikel naar De Tippe, direct achter het kerkhof van De Wilp. Hij
beschrijft de bijzondere belevenissen van Haaije Tellinga die met zijn zwangere vrouw Geeske
naar Amerika vertrok maar binnen een jaar weer terug was.
Tenslotte doet Cobi Olijve verslag van de tocht ‘Van Bult naar Urn’ afgelopen oktober. Tevens
geeft zij haar indrukken weer over het boek ‘De Graaf, Burger, Elseman. Drie Marumer
Hervormde Dominees’ van dr. Jan Buitkamp dat postuum is uitgebracht.
Veel leesplezier!
Douwe de Graaf
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Wolter Sijtses Bergsma, gemeenteontvanger en boer – vervolg
Arie Buurma
In de vorige ’t Olde Guet zijn wij geëindigd met Wolter Sijtses Bergsma en zijn tweede
huwelijk met Martje Renkema. Wolter Sijtses overleed in 1857. Zijn vrouw, weduwe Martje
Bergsma-Renkema, kocht in 1860 het woonhuis Kruisweg 35 van Trientje Popkes Wagenaar. Zij overleed hier op 1 juli 1881.
Frouktje Posthuma, weduwe van Pier Holtrop, hertrouwde in 1861 met Hendrik Bergsma (1837-1921), zoon van Wolter Sijtses
Bergsma en Lutske Derks Hummel. Hendrik
was werkzaam als arbeider op haar bedrijf.
Op 10 oktober, kort voorafgaand aan hun
huwelijk, was een huwelijkscontract opgemaakt met de volgende voorwaarden: ‘Er zal
tussen de echtgenoten bestaan een algehele ongemeenschap van zowel roerende- als
onroerende goederen en schulden, maar gemeenschap van winst en verlies’. (red.: gelijkelijke verdeling van overblijvende schuld).
Bovendien werd Hendrik Bergsma benoemd
tot mede-erfgenaam, inhoudende het recht
op een kindsdeel. Bergsma bracht geen
bezittingen ten huwelijk aan, behalve zijn
lijfstoebehoren. Frouktje bracht huisraad,
vee, andere roerende zaken en een bedrag

van ongeveer 1500 gulden ten huwelijk aan.
Bovendien was zij door haar huwelijk met
Pier Holtrop voor de helft eigenaar van de
boerderij geworden.
Uit de roerende zaken die zij ten huwelijk
aanbracht kunnen we afleiden dat het boerenbedrijf het karakter van een gemengd
bedrijf had. Buiten huisraad en landbouwgereedschap bestond de inventaris o.a. uit:
5 melkkoeien, 3 schapen, 4 kalveren, 2 varkens, 1 blesmerrie, 30 mudden boekweit,
600 hokken haver, 800 hokken rogge. Ook
een gouden oorijzer met stiften ontbrak niet.
Opnieuw werd een Bergsma door aantrouwen boer. De eerste jaren werd nog een
maatschap gevormd met zijn stiefbroer Derk
Holtrop (broer van de overleden Pier Holtrop), maar op 23 januari 1865 werd het gemeenschappelijk bezit, met een geschatte

De ingekleurde landerijen ten zuiden van de Kruisweg waren vóór de boedelscheiding van 1876
in bezit van Frouktje Posthuma, gehuwd met Hendrik Bergsma. In 1876 kreeg Lutske Holtrop,
gehuwd met Jannes Veenstra de okergeel gekleurde landerijen toebedeeld. Het woonhuis met
nr.1 hadden ze in 1874 gekocht van Klaas Abels Mulder. De rest van de bezittingen van Frouktje
Posthuma kwam in juni 1896 in bezit van haar 3 zonen Wolter, Fokke en Erenst Bergsma. de
dochters Ebeltje en Asseliena werden uitgeboedeld. Bij de laatste boedelscheiding in 1897
werd het onroerend goed verdeeld door de 3 genoemde broers: het mosgroene gedeelte met
huisnr. 3 was voor Wolter, Fokke kreeg het middendeel met huisnr. 4 (groen), terwijl het gele
deel met huisnr. 5 (en later 6) voor Erenst was. Het huis met nr. 7 is de afgebroken boerderij van
Pieter Poppinga. In het huis met nr.8 (Kruisweg 65) overleed zijn weduwe Antje Hulshoff, ook de
moeder van Frouktje Posthuma overleed hier. Het huis met nr. 2 is het renteniershuis van Wolter
en Etje Bergsma. Tussen de huisnrs. 1 en 8 vaag te zien, de huizen Kruisweg 57 t/m 63. Uiterst
links op de afbeelding ligt de Kruisweg.
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waarde van f 30.000.-, gescheiden en gedeeld. Ondertussen werden de laatste heidepercelen omgezet in weide- en bouwland.
De percelen, die bij de ‘nieuwe boerderij’,
’t Pad 15, hoorden lagen ten oosten van de
Pierswijk en vormden samen een opstrekkend perceel. Naar het zuiden toe ongeveer
tot aan de Willemstad en naar het noorden
tot voorbij de huidige Kruisweg. De totale
grootte bedroeg eind 1875 ruim 31 ha. Het
meest noordelijk gelegen perceel had het
kadastrale nummer F89.
Uit het huwelijk Bergsma-Posthuma werden
in Marum vijf kinderen geboren:
1. Ebeltje Bergsma, 1862-1949
2. Asseliena Bergsma, 1864-1903
3. Wolter Bergsma, 1867-1965
4. Erenst Bergsma, 1871-1952
5. Fokke Bergsma, 1874-1943
Begin 1870 bestond het gezin uit  acht personen: Hendrik Bergsma met zijn vrouw,
twee stiefkinderen, Lutske en Fokke Holtrop,
de jongste drie eigen kinderen en broer Pieter
Bergsma, de latere Marumse huisschilder, die
mogelijk een handje meehielp op het bedrijf.
Op 7 maart 1873 werd het gezin in rouw gedompeld: Fokke Holtrop, de enige zoon van
Pier Holtrop  en Frouktje Posthuma overleed
op 18-jarige leeftijd.

Boedelscheiding nalatenschap
Pier Holtrop
Intussen was Lutske Holtrop, de enige nog
in leven zijnde dochter van Pier Holtrop en
Frouktje Posthuma op 10 oktober 1874 getrouwd met de bouwkundige Jannes Veenstra (1849-1922) . Haar ouders waren in gemeenschap van goederen getrouwd geweest
en de nalatenschap van vader was nog onverdeeld. Lutske eiste haar aandeel op en
een boedelscheiding was onvermijdelijk.
Op 4 mei 1876 vond de scheiding en deling
plaats. Er was voor een bedrag van ruim
ƒ17.000 te verdelen. Lutske erfde een bedrag van ƒ5.536. Concreet erfde zij het huis
met erf en enige percelen land van ruim 4
ha. Deze percelen lagen ten noorden en zuiden van de Kruisweg rondom het woonhuis
van Lutske en haar man Jannes Veenstra. Zij
hadden het huis in 1874 gekocht van Klaas
Abels Mulder. De vier minderjarige kinderen
van Hendrik Bergsma erfden samen een
bedrag van ruim ƒ1.145. Het spreekt voor
zich dat deze scheiding en deling niet in het
belang van het bedrijf was. Om aan liquide
middelen te komen was in januari 1876 ruim
7 hectare van het grondbezit openbaar geveild. De opbrengst hiervan was ƒ3.490. De
bedrijfsgrootte na de scheiding was geslonken tot amper 20 ha. Frouktje en Hendrik
moesten een lening afsluiten om het hoofd
boven water te houden.

Kruisweg 65
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Kruisweg 71
Opvallend is de gelijkenis in bouw van Kruisweg 65 en 71, met name het patroon van de stenen
in de voorgevel, onder de dakgoot, is vrijwel identiek.
Zoon Jan van Pieter en Antje Poppinga, woonde tot zijn trouwen ook op Kruisweg 65, hij was
uitbater van café-hotel Van der Meer. Dit stond op de plaats waar nu de Welkoop is; het moest
wijken voor de aanleg van de trambaan. Jan kocht de boerderij, waarin een smederij was gevestigd en gelegen op de hoek van de Wendtsteinweg en de Kruisweg, van Ebelliena Smid,
dochter van Erenst Wieger Smid. De smederij was in gebruik door Wieger, broer van Ebelliena.
Bij de aanleg van de trambaan in 1911 werd de boerderij afgebroken. Jan Poppinga liet er het
café De Kruisweg bouwen.
Frouktje Posthuma overlijdt en Hendrik
Bergsma hetrouwt met zijn huishoudster
Frouktje Posthuma stierf in 1894 op 68-jarige leeftijd; samen met Hendrik had ze de
boerderij 33 jaar lang bestierd.Vanwege de
‘uitboedeling’ van Lutske Holtrop was de
grootte van het bedrijf geslonken van ruim
30 ha in 1875 naar amper 20 ha in 1894.
De boedelinventaris vond plaats op 16 februari 1895. Hendrik Bergsma was 57 jaar
oud en zijn jongste zoon Fokke was nog
minderjarig. Ze spraken daarom af dat de
boedel onverdeeld en in beheer zou blijven
van Hendrik Bergsma tot aan 1 januari 1900.
In de boedelinventaris was ook sprake van
een post achterstallig dienstbodeloon.
Rechthebbende hierop was Trientje Snip
(1866-1950).  Zij was in 1866 in Doezum geboren en had een zoon, Willem Snip (18881938), geboren uit een onbekende relatie.
Vermoedelijk was zij bij Bergsma in dienst
gekomen als huishoudster tijdens de ziekte-

periode van Frouktje Posthuma.  In de herfst
van 1895 bleek Trientje zwanger te zijn van
Hendrik Bergsma. Deze gebeurtenis werd
niet bepaald vreugdevol ontvangen in huize
Bergsma en de boedelscheiding werd versneld in gang gezet.
Het ambt van kerkvoogd van de Hervormde
gemeente, door Bergsma vele jaren bekleed,
werd in mei 1896 door hem, zonder opgaaf
van redenen, opgezegd.
Op 15 november 1895, een maand voordat
Bergsma opnieuw zou trouwen werd een
boeldag gehouden, waarbij vee, landbouwprodukten, gereedschap en huisraad werden geveild. Volgens overleveringsverhalen
van nabestaanden werden vader Hendrik
en zijn 29 jaar jongere nieuwe liefde daarna
door de kinderen uit huis gezet. Hoe het ook
zij, zij trouwden op 14 december 1895 in
Marum, waarna zij een huis betrokken aan
de Marktstraat 8 in Marum. Hier werden hun
vijf kinderen geboren:
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1.   Martje Bergsma, 1896-1989
2.   Jetske Bergsma, 1897-1987
3.   Aaltje Bergsma, 1900-1994
4.   Hendrik Bergsma, 1903-1993
5.   Jan Bergsma, 1906-1980
Openbare veiling onroerend goed
Frouktje Posthuma
Op 4 januari 1896 werd het onroerend goed
(gerechtelijk) openbaar geveild.
Het te veilen onroerend goed was verdeeld
in de percelen 1 tm 15 en een - buiten de
koop blijvend - perceel 2a met de volgende
omschrijving: ‘Een boerenplaats met hut en
stookhut, staande op het perceel kadastraal
Gem. Marum sectie C nr. 1473 om af te breken en van het perceel te vervoeren voor of
op den eersten november aanstaande’. Er
was ook een post roerende zaken: ‘eene
partij afbraak, afkomstig van een gebouw’.
Blijkbaar was men al bezig de (bouwvallige)
boerderij af te breken. Volgens het kadaster
vond er omstreeks 1898 een gedeeltelijke
sloop plaats, waarbij de schuur een stuk
kleiner werd herbouwd.
Het blijft onduidelijk of ook het woonhuis
gedeeltelijk werd herbouwd. Ook onduidelijk is of de kinderen in eerste instantie de
hele boerderij van de hand wilden doen. Vier
percelen, groot ongeveer 4 hectare, werden aan derden verkocht voor een bedrag

Hendrik Bergsma en Trientje Snip
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van ƒ2.575, zodat de grootte van het bedrijf
slonk tot ongeveer 16 ha. De verkoop van de
overige percelen, waarop de drie zoons Wolter, Erenst  en Fokke gezamenlijk het hoogste bod uitbrachten van ƒ4.210, werd ingehouden: ‘Om later bij de akte van scheiding
voor de geboden sommen aan de hoogste
bieders te worden toegescheiden’.
Boedelscheiding nalatenschap Frouktje
Posthuma
Op 16 juni 1896 vond deze boedelscheiding plaats. Het te verdelen bedrag bedroeg
ƒ7.609, terwijl er zeven gerechtigden waren:
vijf kinderen Bergsma, stiefdochter Lutske
Holtrop en vader Hendrik Bergsma, die tot
mede-erfgenaam was benoemd in het huwelijkscontract. Ieder der deelgenoten had
zodoende recht op een bedrag van ƒ1.087.
De drie zoons kwamen gezamenlijk in bezit
van het bedrijfsgebouw en ruim 13 hectare
landbouwgrond. De beide zussen, Ebeltje
en Asseliena, werden uitgekocht o.a. met de
verkregen opbrengst uit de openbare veiling.
Zoals eerder vermeld was er in het huwelijkskontrakt alleen gemeenschap van winst
en verlies afgesproken. Er bleek een fors
verlies te zijn geleden van ruim ƒ4.700.
Uiteraard was Hendrik Bergsma niet in staat
dit verlies te compenseren. Zijn aandeel in
het verlies werd terug gebracht tot zijn erfaandeel. Hij erfde geen cent en bleef berooid
achter.
Vanaf 1918, Hendrik is dan al 81 jaar, heerste
er armoede in het gezin Bergsma-Snip.
De diaconie van de Hervormde gemeente
Marum springt regelmatig bij in de kosten
van levensonderhoud, hetzij in geld, hetzij in
natura. Op 28 mei 1921 stierf Hendrik Bergsma in Marum op 83-jarige leeftijd. Trientje
Snip stierf in 1950 in een bejaardenhuis in
Drachten.
Boedelscheiding Wolter, Fokke en Erenst
Bergsma
Op 19 augustus 1897 werd het gezamenlijk
bezit van de drie zoons Bergsma gescheiden en in drie ongeveer gelijke delen verdeeld. Wolter kwam in bezit van het meest
noordelijk gedeelte van het bedrijf inclusief
het bedrijfsgebouw. De grootte bedroeg
ruim 4 hectare. Fokke Bergsma verkreeg een

Omstreeks 1899 werd de “nieuwe boerderij”, inmiddels in bezit van Wolter Bergsma verbouwd.
De blauwe omlijning geeft de situatie voor 1899, de rode omlijning de situatie na 1899 weer.
Rechts staan de afmetingen van het verbouwde huis vermeld. (huidig adres Malijksepad 15)
ongeveer even groot gedeelte, gelegen ten
zuiden van Wolters aandeel. Erenst Bergsma
verkreeg het meest zuidelijk gelegen deel
van het bedrijf met een grootte van ongeveer
5 hectare.
Wolter Bergsma was in 1899 getrouwd met
Etje Wijkstra (1880-1949). Zij bewoonden de
rond 1897 verbouwde ouderlijke boerderij.
Mogelijk stamt het woonhuis hiervan nog uit
1851. Broer Fokke woonde tot zijn huwelijk
bij hen in.
Wolter en Etje kregen zes kinderen;
1. Hendrik Bergsma, 1899-1900
2. Hendrik Bergsma, 1901-1979
3. Roelfke Bergsma, 1902-1976
4. Berend Bergsma, 1904-1992
5. Froukje Bergsma, 1906-1969
6. Geert Bergsma, 1909-1985
Wolter Bergsma wordt rentenier en de zonen Geert en Hendrik boer
Na bijna 40 jaar boer te zijn geweest gingen
Wolter en Etje in 1937 rentenieren.

Zij lieten op eigen grond ten noorden van het
Malijksepad en schuin tegenover de ‘nieuwe
boerderij’ een woonhuis bouwen.
Hier konden ze in alle rust van hun oude dag
genieten en kon de jongste zoon, Geert de

Vlak voor zijn overlijden had Bergsma op
ludieke wijze testamentair laten vastleggen dat zijn hond Sitah na zijn dood op de
boerderij mocht blijven zolang hij leefde
en dat de boerderij gedurende die tijd
niet mocht worden verkocht. Op 26 februari 1986 na de dood Sitah haalde Geert
Bergsma postuum hiermee de landelijke
pers. Het verhaal stond breed uitgemeten
in de Telegraaf
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boerderij overnemen. Geert Bergsma (19091985) was in 1937 gehuwd met Sijtsche
Hijlkema (1913-). In 1949 kocht Geert het
ouderlijk bedrijf. Hij was de laatste generatie
Bergsma, die hier woonde en overleed op 17
april 1985.

houdster, Willemke Buitkamp (1894-1984).
Zij kregen samen ook vier kinderen:
1. Berend Bergsma, 1916-1937
2. Frouktje Bergsma, 1919-1995
3. Jan Bergsma, 1925-2008 tweeling
4. Wolter Bergsma, 1925-2012 tweeling

In 1951, nadat zijn vrouw was overleden,
verkocht Wolter Bergsma het renteniershuis aan de expediteur Klaas Alberts (19031986), die in 1925 getrouwd was met zijn
dochter Frouktje Bergsma (1906-1969).
Bergsma behield levenslang het recht van
bewoning. Hier stierf hij op 3 oktober 1965,
98 jaar oud.
De oudste zoon, Hendrik Bergsma (19011979), gehuwd met Berendje Stenekes
(1900-1998), kocht in 1930 een boerderij, nu
Bareveld 15, in De Wilp. Zij boerden hier tot
1966 en in de jaren 70 verhuisden ze naar de
Wulpstraat 14. In 1981 werd het woonhuis
verkocht aan Girbe Klooster.

Frouktje Bergsma trouwde in 1942  met Hillebrand Beerlings (1921-1995). Beerlings
was timmerman/aannemer. Zij woonden aan
de Wendtsteinweg 61 in Marum.

Fokke Bergsma, boer aan de Pierswijk
Rond 1903 liet Fokke Bergsma een huis
bouwen aan de Pierswijk op zijn geërfde
landerijen. In hetzelfde jaar trouwde hij met
Boelina Burema (1879-1912). Hier verdienden zij vele jaren de kost als boer en boerin.
Ook bestuurlijk droeg Fokke z’n steentje bij,
hij was van 1919 tot 1939 gemeenteraadslid
voor de SDAP.
Fokke en Boelina kregen vier kinderen:
1. Germ Bergsma, 1903-1903
2. Germ Bergsma, 1904-1972
3. Hendrik Bergsma, 1907-1968
4. Klaas Bergsma, 1908-1973

Fokke overleed in 1943. In 1955 werd het
bedrijf verkocht aan Hendrikje Ritsma. Zij  
verkocht in 1967 de landerijen aan de landbouwer (en buurman) Albertus Drost. Het
woonhuis werd rond 1970 verkocht aan de
timmerman Hesder van Veen.
Bergsma’s weduwe Willemke Buitkamp
kocht in 1954 het huis Hoornweg 29 in Marum, waar ze in 1984 stierf.
In 1974 waren de tweelingzoons Jan en Wolter eigenaar van dit woonhuis geworden, ze
zijn hier beiden overleden.

Germ Bergsma trouwde in 1934 met Jeltje
v.d. Velde (1908-1984). Germ werkte als
boerenarbeider; zij woonden na hun huwelijk
in Opende.
Hendrik Bergsma werd schilder. Hij trouwde
in 1934 met Antje Martha Melissen (19121996). Zij woonden aan de Lindsterlaan 42
in Marum.
Klaas Bergsma, in 1940 gehuwd met Fokje
Jongsma (1916-1994). Klaas was jarenlang
kruidenier aan de Marktstraat 2 in Marum.
Boelina stierf in 1912 slechts 33 jaar oud.
Fokke hertrouwde in 1916 met zijn huis8

De tweeling Jan en Wolter Bergsma

Erenst Bergsma boer aan de Pierswijk
Erenst Bergsma had in 1897 eveneens een
woonhuis laten bouwen op zijn geërfde landerijen. Hij trouwde in hetzelfde jaar met zijn
nicht Reina Bergsma (1873-1921), dochter van Pieter Bergsma en Trientje de Boer
(1849-1938). Ook zij moesten zien de kost te
verdienen met de opbrengst uit slechts 5 ha
grond. Erenst en Reina kregen vijf kinderen:
1. Hendrik Bergsma, 1898-1970
2. Pieter Bergsma, 1900-1951
3. Wolter Bergsma, 1901-1989
4. Trientje Bergsma, 1904-1993
5. Frouktje Bergsma, 1906-1906
Reina overleed in 1921 op 48-jarige leeftijd.
Om zijn kinderen uit te kunnen kopen verkocht Erenst in 1925 zijn woonhuis en   de

noordelijke helft van zijn grondbezit, ongeveer 2.5 ha,   aan de landgebruiker Sieds
Alma. Geert Boerema werd de nieuwe bewoner van het huis.
De zuidelijke helft, waarop in 1925 een nieuw
woonhuis Pierswijk 6, was gebouwd, bleef
in bezit van Erenst Bergsma. Na zijn overlijden in 1952 werd zoon Wolter (1901-1989),
in 1927 gehuwd met Rolina Hofstee (19071983), de nieuwe eigenaar en zij verhuisden
van de Willemstad 2 naar de Pierswijk. Rond
1966 werd het grondbezit verkocht aan de
landbouwer Albertus Drost, terwijl het woonhuis in bezit kwam van Roelf Vogelzang.
Wolter en Rolina verhuisden naar de Wulpstraat 1 in Marum.
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Jacob de Mars uit De Wilp; van wagen-, pomp – en
grafkistenmaker tot uitvaartverzorger
Geert Braam
In mijn artikelserie ‘Bijzondere beroepen uit het verleden’ gaat het ditmaal over het uitgestorven beroep van wagen- en pompmaker.
Dit onderwerp begon mij te boeien toen een bezoeker aan de balie van het Regionaal
Historisch Centrum Groninger Archieven om informatie vroeg over het maken van oude
waterpompen. Daarnaast was één van mijn voorvaderen, Jan Roelfs, wagenmaker in Marum West. Jan Roelfs is de vader van Roelf Jans Randel, die met zijn vrouw Trientje Eisses
Palsma een herberg aan het stroompje de Randel had.
In De Wilp werd het wagenmakersvak uitgeoefend door Jacob ‘Jappie’ de Mars. Hij combineerde dit met het maken van pompen en grafkisten. Ik herinnerde mij dat Jan de Mars
hier boeiend over kon vertellen. Om zijn verhalen voor de toekomst vast te leggen, heb
ik een afspraak met hem gemaakt voor een interview. Bij een kop koffie met ‘Grunniger
koek’ verhaalden Jan en zijn vrouw Imie over de lange historie in de familie De Mars van
het maken van wagens, waterpompen en grafkisten. Jan de Mars kwam na het plotselinge overlijden van zijn vader Jacob, getrouwd met Antje Jansma, in dit beroep terecht.
Hij heeft nog veel voorwerpen gerelateerd aan zijn vaders bezigheden in zijn bezit.
In Marum zijn nog levende herinneringen
aan het belangrijke beroep van wagenmaker. Op het huis Wendtsteinweg 21,
waar vroeger wagenmaker Alberts heeft
gewoond, staat op de schoorsteen een
windwijzer in de vorm van een boerenwagen. Ook de familie Strikwerda, wagenmakers van oudsher, is hier het levende
bewijs van. Er bestaan achternamen die
direct op het beroep van wagenmaker
duiden: Wagenmaker met en zonder ‘s en
Wagenaar. Een wagenmaker werd ook wel
stelmaker genoemd, resulterend in de familienaam Stelmaker. Iemand die pompen
maakte, nam in 1811 de naam Pompstra
aan.

Jan de Mars
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Jacob de Mars jr. werd op 6 februari 1915
in Oldeboorn geboren, nadat zijn vader ongeveer acht maanden daarvoor op 33-jarige
leeftijd plotseling was overleden. Jacob was
een zoon van Jan de Mars en Klaasje Berkenbosch. Bij het overlijden van Jan de Mars
in 1914, na bijna zeven jaar getrouwd te zijn
geweest, bleef zijn vrouw Klaasje Berkenbosch met vier kinderen achter, waaronder
Jacob.
Klaasje Berkenbosch leerde jaren later de
even oude schipper Jacob Zwaanstra uit De
Wilp kennen; mogelijk voer hij met vracht op
of door Oldeboorn en moeten ze zo elkaar
hebben leren kennen. Zij trouwden op 12 mei
1921 in Beetsterzwaag; vrij spoedig daarna
vestigden zij zich met twee zonen in De Wilp.
Er bleven twee kleine kinderen achter bij de
grootouders De Mars in Oldeboorn, dit moet
Klaasje veel verdriet hebben gedaan.
Jacob wilde, toen hij nog jong was, het wagen- en pompmakersvak in en het maken
van   boerengeriefmateriaal leren. Het was
zijn bedoeling om zich daarna als zelfstandig wagenmaker ergens te vestigen. Hij
wilde graag in de voetsporen van zijn vader
Jan treden, die toen stelmaker in Oldeboorn
was.

Jacob en Antje de Mars en hun zoon Jan
De jonge Jacob leerde vanaf 1927 toen hij
twaalf, dertien jaar was het vak in het Drentse Vries. Op maandagmorgen vertrok hij op
de fiets naar Vries, na een week hard werken keerde hij met de opgedane kennis terug naar De Wilp. Dit hield hij wekenlang vol.
Het schijnt dat hij ook nog intern is geweest.
Het is bij Jan niet bekend bij wie zijn, niet
zo spraakzame en mededeelzame, vader
het vak heeft geleerd. In Vries waren in die
Roelf Stoel werd in 1877 geboren als zoon
van kuiper/wagenmaker Gerardus Stoel
en Grietien Brink. Hij trouwde met Jantje
Vedder uit Norg.
Jan Lieuwes werd in Roden in 1894 geboren. Zijn ouders waren grofsmid/wagenmaker Albert Lieuwes en Alina Henderika
Ananias.
tijd twee wagenmakers: de in Vries geboren
Roelf Stoel en Jan Lieuwes uit Roden.
Tijdens zijn leerperiode in Vries woonde
Jacob in de weekenden bij zijn moeder
Klaasje en zijn stiefvader aan het Langpaed
in Siegerswoude. Na deze periode heeft de
aspirant-wagenmaker zijn kennis verder opgedaan bij wagenmaker Menno Strikwerda
in De Wilp.
Vestiging van De Mars in De Wilp
Eind jaren dertig vestigde Jacob de Mars
zich als kleine zelfstandige in de Wilp. Hij
nam de wagenmakerij van Willem Geert
Berghuis over. Als beginnend zelfstandige
begon hij  aan de toenmalige Noordersingel,

nu meester Nennstiehlweg 59, in De Wilp.
Het inmiddels afgebroken huis stond aan de
westzijde van de huidige vijver. In het pand
waar Willem Berghuis een wagenmakerbedrijf had, was in het voorhuis een postkantoor gevestigd, waar Willem tevens postkantoorhouder was. Later verhuisde Berghuis
een paar huizen verderop, waar ook weer
het postkantoor in gevestigd werd.
In 1940 trouwde Jacob met Antje Jansma
(1909-1992).
De stille en ingetogen, maar zeer betrouwbare en geziene Jacob de Mars, verstond
zijn vak als geen ander. Hij werkte van ‘s
morgens vroeg tot ‘s avonds laat; tevens
verzorgde hij zijn eigen boekhouding die hij
tot in de puntjes bijhield.
Er werd van alles en nog wat gemaakt in de
werkplaats van de Mars. Later werd ook het
maken en het boren van pompen ter hand
genomen. Deze werkzaamheden had hij
overgenomen van de Wilpster wagenmaker
Menno Strikwerda. De benodigde kennis
had hij opgedaan bij Strikwerda, de wagenmaker in Marum.
Jacob de Mars had een druk beklante zaak
en al snel kwam er een knecht in het bedrijf.
De eerste knecht was Gosse Huisman, die
daarvoor bij Strikwerda werkte. Hij werd afgelost door Tjalling de Vries, afkomstig van
de Scheiding, die daarvoor ook bij  Strikwerda in dienst was.
Na het overlijden van Strikwerda in 1951
nam De Mars zijn zaak van Strikwerda over.
De klantenkring voor de fabricage van boerenwagens en boerengeriefmateriaal werd
tevens overgenomen. Jacob was zeer bedreven in het maken van houten schaatsen
van beukenhout; het was winterwerk, omdat
het boerenwerk dan op een laag pitje stond.
Alles wat van hout gemaakt kon worden
werd dan ook door hem gemaakt.
In de oorlog werd er veel hout gezaagd voor
brandhout. De boeren leverden boomstammen aan die vervolgens op de lintzaag in
hapklare brokken werden gezaagd; dit leverde enige verdienste op.
Tevens werden er afrasteringspalen van de
stammen gezaagd, al naar gelang de dikte
van de stam in drieën of in vieren, met een
geschikte lengte en voorzien van een punt.
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De vervaardiging van houten pompen
Vóór de aanleg van de waterleiding werden
er nog volop houten pompen gemaakt in en
rond De Wilp. In Marum, dat zal in De Wilp

de wel geen water aanvoerde, de pomp
stond dan droog. De put was over het algemeen ongeveer twee meter diep, al naar
gelang de diepte van de wel. Bij het boren
van de pompbuis werd er aan de boven
(afvoer) en de onderkant (invoer) een tuit in
aangebracht. De onderkant van de pomp
werd dicht gespijkerd met een plankje om te
voorkomen dat er modder opgepompt werd.
Een vijftigtal centimeters daarboven zat de
waterinlaat. De onderkant van de pompbalk
(pomphuis) rustte op de bodem van de put.
Voordat de pompbalken geboord werden
moesten ze eerst, om de levensduur te verlengen, gewaterd worden, dus een tijd in het
water van de vaart door De Wilp liggen. Er
lagen vaak meerdere pompbalken in de wijk.
De Wilpster jeugd bouwde er tot ergernis
van de pompmaker vlotten van.
Op zich was het geen probleem dat de jeugd
met de pompbalken speelde, maar er werden latten overheen gespijkerd om er een
vlot van te maken. Dit kon later een lekkende
pomp tot gevolg hebben. De Mars stond het
maken van een vlot wel toe als de stammen

Het huis van Jacob de Mars aan de Mr.
Nennstiehlweg
niet anders zijn geweest, werd midden jaren vijftig waterleiding aangelegd. Voor die
tijd gebruikte men grondwater uit de pomp
of uit de regenbak. Regenwater kwam van
de dakgoten via een filterbak in de regenbak
terecht; van daaruit werd het in de keuken
opgepompt.
De aanleg van een waterpomp werd door
een boer of een particulier aangevraagd.
Eerst kwam een wichelroedeloper om een
wel te zoeken. Was er een wel gevonden,
dan werd er een diep gat gegraven waar een
houten put in werd aangebracht. Het uiteinde van de pomp werd op de bodem geplaatst. Rond de houten put werd een aantal
turven in lagen tot het maaiveld opgestapeld. De put vulde zich met het grondwater
wat kon worden opgepompt.
Tijdens warme zomers kwam het voor dat
12

Jacob de Mars aan het werk

In de negentiende eeuw werd in Nederland, door de groei van de bevolking als
gevolg van de Industriële Revolutie, de
drinkwatervoorziening een probleem. De
eerste waterleiding werd rond 1850 in
Haarlem aangelegd voor een tappunt bij
de Haarlemmerpoort. In die tijd waren er
in vele steden en dorpen openbare waterpompen. Door de uitbraak van besmettelijke ziekten door vuil drinkwater werd in
de negentiende eeuw begonnen met de
aanleg van drinkwaterleidingen.
door de jeugd aan elkaar gebonden werden
met touwen.
De ontwaterde pompbalken werden om de
pompschacht te boren heel secuur op een
verrijdbare lorrie gelegd. Eerst werd er met
een slangenboor en later met een lepelboor
geboord. De pompmaker beschikte over vijf
à zes verschillende boren. Om te controleren
of de schacht wel in het hart van de pompbalk werd geboord, werd het boorsel beoordeeld op kleur: een bruine kleur van het
boorsel gaf aan dat er in het hart geboord
was.
Als het boren niet nauwkeurig gebeurde,
kwam het voor dat de boor aan de zijkant
van de pompbalk naar buiten kwam; een

behoorlijke schadepost, want het proces
moest worden overgedaan met een nieuwe
pompbalk. Als de stam langer was dan de
boor, dan werd de balk halverwege het boorproces omgedraaid en werd er van de andere kant een gat ingeboord. Er moest exact
uitgelijnd worden om in de juiste richting te
boren.
Langer dan 2,5 meter waren de pompbalken eigenlijk nooit. Het spreekt vanzelf dat
het boren vroeger uitsluitend handwerk was;
de pompbalk lag dan op een paar stevige
schragen. Later werd er een lorrie die op
spoorrails stond gebruikt.  
Het onderste en bovenste deel werden verfraaid door ze zeskantig te maken. Er werd
een knecht (scharnierpunt) aangebracht,
waar de wipstok of zwengel met daaraan de
zuiger in de pompschacht op en neer kon
gaan en zodoende kon pompen.
Tussen De Mars en zijn collega Strikwerda
uit Marum was een goede verstandhouding,
er werd op een sociale wijze samengewerkt.
De mensen van Strikwerda kwamen ook wel
naar De Wilp om De Mars in drukke tijden
te helpen.
De fabricage van pompen ging na de aanleg
van de waterleiding in De Wilp nog tot mid-

De werkplaats van De Mars, er wordt aan een pompbalk gewerkt
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den jaren zestig van de vorige eeuw door. De
reden was dat de buitengebieden nog lang
verstoken bleven van waterleiding; daarnaast werden er ook pompen geplaatst in
weilanden op hoger gelegen plaatsen, waar
geen dobben waren. Op deze wijze voorzag
de boer zijn vee van drinkwater.
Boerenwagens, kuipen, wastobben, gierbakken, enzovoort
De Mars maakte zogenaamde wipkarren,
driewielige boerenkarren en echte vierwielige boerenwagens met zijschotten en kromdussel.
De door de wagenmaker vervaardigde houten wagenwielen werden naar de smid gebracht om te worden voorzien van stalen
hoepels. Na de fabricage werd de hoepel
in het smidsvuur verhit en gloeiend heet om
het houten wiel geslagen. Door afkoeling
kromp de hoepel muurvast om het wiel. Om
te voorkomen dat het roodgloeiende ijzer
het hout zou doen ontbranden werd het ijzer
onmiddellijk met veel water overgoten. Het
houten wiel lag voor al die handelingen op
een molensteen met de naaf van het wiel in
het gat van de molensteen. Het kwam zelden voor dat de stalen hoepel later los om
het wiel kwam te zitten. In zo’n geval werd
er een gaatje in het ijzer geboord en werd
de hoepel met een flinke schroef vastgezet.
De naaf van het wiel werd door De Mars op
een draaibank gemaakt. De gaten voor de
spaken werden in de naaf gehakt. Om de
naaf bracht hij voor de stevigheid eveneens
een stalen hoepeltje aan.
De Mars maakte ook houten gierbakken, die
op een slee gemonteerd werden. De sleden
met brede glijders, om diepe sporen in de
natte grond te vermijden, werden door een
paard voortgetrokken. De gierbak werd gevuld met gier, dunne, vloeibare koemest, die
met een putemmer uit de gierkelder werd
gehaald. De gier werd handmatig, met behulp van een grote houten schep, over het
land verspreid om zo het land te bemesten.
In de jaren vijftig werd het bemesten gemakkelijker, omdat er giertanks van staal verkrijgbaar waren.
Verder maakte De Mars voor huishoudelijk
gebruik wastobben en voor het vee produceerde hij houten drinkwaterbakken.
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De boekhouder Jacob de Mars
Alles wat binnenkwam of de deur uitging
werd nauwkeurig en netjes bijgehouden in
een kasboek. Er is nog een goed exemplaar
uit de jaren 1939-1940 bewaard gebleven.
Het was van groot belang om het kasboek
tot in de puntjes bij te houden om zo de vinger aan de pols te houden en mogelijke verliezen te beperken. Op deze wijze wist De
Mars er een bloeiend bedrijf van te maken.
Zoon Jan de Mars aan het woord: ”Een naaf
van een houten wiel kostte ongeveer ƒ2,84,
plus 16 spaken voor ƒ4.80 en vier vellingen
ƒ3.20. Dat kwam voor een compleet houten
wiel neer op ƒ10,85”.
Een andere post uit het kasboek ‘R. Nabring
kocht een strijkel voor 12 cent’ (een ‘strijkel’
werd gebruikt om een zeis mee te scherpen).
Ook kocht Nabring nog een wipstok voor
een pomp voor ƒ1,25. Jan vertelde dat het
slijpen van schaatsen maar 20 cent kostte.
Werkelijk een kasboek vol verrassingen,
heel bijzonder dat het bewaard is gebleven.
De schrijver van dit artikel heeft er alle vertrouwen in dat het kasboek bij de familie De
Mars in goede handen is. Naast het kasboek
bezit Jan de Mars nog meer uit de administratie uit de tijd dat zijn vader de zaak had.
Het winkelpand aan de mr. Nennstiehlweg
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw begon
de moeder van Jan de Mars een winkeltje in
het voorhuis van het wagenmakerpand aan
de Nennstiehlweg. Zij verkocht gebruiksvoorwerpen zoals handzagen, nijptangen en
sloten. Ook spijkers en houtschroeven door
De Mars zelf verpakt in pakjes van een kilo.
De modernere tijd
Toen de vraag naar houten boerenwagens
terugliep, ging De Mars langzamerhand over
op meer moderne boerenwagens op luchtbanden. De stalen onderbouw werd aangeleverd door carrosseriebouwer Miedema,
De Mars bouwde ze verder af. Er werden
een houten bodem en daarna houten zij-,
voor- en achterschotten aangebracht. Tevens werd er een zitplaats op de voorkant
gemaakt. En zo werd de wagen bij de klant
afgeleverd. Het timmerwerk op een stalen
onderbouw was minder arbeidsintensief. De
Mars vond in de jaren zestig aanvullend werk

De werkplaats met machines
en inkomsten in de lijkbezorging en de productie van grafkisten. Het maken van grafkisten had hij als jong gezel in Vries geleerd.
Aangezien hij de houtzagerij nog had, zaagde hij nog steeds bomen voor de boeren. De
zaaginstallatie werd aangedreven door een
elektrische motor, waar hij veel mee te stellen heeft gehad.
Jacob de Mars was ’s morgens al om vijf uur
aan het werk. Het geluid van de draaiende
machines klonk zoon Jan als kleine jongen
als muziek in de oren. Voor de buren was dit
anders.
Later heeft hij de fabricage van grafkisten,
houten pompen en andere producten afgebouwd. De reden hiervoor was dat er in
de regio een behoorlijke productie was. Bij
Strikwerda in Marum en De Wilp werden ook
grafkisten gemaakt.
De moderne begrafenisondernemer
Begin jaren vijftig verdwenen houten lijkkoetsen, getrokken door paarden uit het
straatbeeld. De Mars speelde hierop in en
schafte een lijkauto, een Opel, aan en bood
zijn diensten in de wijde omgeving aan.
Ook het materiaal van de grafkisten veranderde van massief naar spaanplaat, met
een fineerlaag van hardhout. Er werden ook

goedkopere kisten van stevig karton vervaardigd.
Met het oog op de verbranding in een crematorium werd het glas in het kijkgat vervangen door plastic glaasjes.
Vóór aflevering werd de kist, naar de wensen
van de familie van de overledene, bekleed.
De man van de begrafenisvereniging meldde
bij De Mars wie er was overleden, een baby,
een kind, of een volwassene. Bij volwassenen werd er ook nog verteld hoe lang, breed
en zwaar de overledene was. Er moest overal rekening mee gehouden worden. Binnen
twee uur kon er een kist door De Mars afgeleverd worden.

De lijkwagen
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Jan de Mars heeft al deze zaken ook mee
geregeld en heeft tevens met de lijkauto gereden. Ook heeft Jan meermalen personen
gekist, nadat ze afgelegd waren door de
voorganger met zijn of haar medewerkers.
Het viel Jan, die ondertussen meehielp in
het bedrijf, zwaar om telkens maar weer in
gezinnen te komen waar veel verdriet was.
Het kisten was voor hem een te zware, lichamelijke belasting. Hij was meer bekend
met het timmervak, waarvoor hij een opleiding in Drachten had gevolgd. Als jonge
jongen kwam hij aan het werk bij aannemer
Mint Veenstra. De langste tijd werkte Jan bij
Weijer de Jong in De Wilp. Bij Ale Metzelaar
bekwaamde hij zich in de schurenbouw. Verder was hij nog in dienst bij Riekele de Boer
in Marum en een nog aantal andere aannemers.
Het einde van de zaak
Jacob de Mars overleed plotseling in 1972
op 57-jarige leeftijd. Jan heeft de zaak nog
een half jaar zo goed en zo kwaad als het
ging draaiende gehouden. Er moest na het
overlijden zakelijk veel geregeld worden. Er
moesten rekeningen rond worden gebracht.
Hierbij kreeg Jan veel steun van zijn oom,
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Jan de Mars, uit Groningen. Jan zelf kon het
niet opbrengen; het was voor hem te emotioneel om met de rekeningen op pad te gaan.
Alles werd door zijn oom geregeld.
De weduwe De Mars-Jansma verhuisde al
snel, omdat Hans Deelstra de zaak overnam. Het bedrijf moest door de overname
gelijk in volle vaart verder, het mocht niet
verlopen. Jacob de Mars had al in zijn hoofd
het bedrijf af te bouwen en te verhuizen naar
een nieuw te bouwen huis. Daartoe had hij
al een bouwterrein gekocht in de oostelijke
hoek Acacialaan/Sportlaan in Marum. Zelfs
het hout voor de kozijnen stond al klaar. Architect Lautenbach uit Leek had de bouwtekeningen al gemaakt. De weduwe wilde
alleen niet meer naar Marum. Ze liet door
Weijer de Jong   een nieuw huis zetten aan
de Veenweg. Al vrij gauw na de overname
stopte Deelstra met het rijden van de lijkwagen. Hij hield zich daarna hoofdzakelijk bezig met de vervaardiging van grafkisten en
grafkelders. Deelstra bleef wel op de oude
locatie van het bedrijf De Mars.
Antje de Mars-Jansma overleed op 3 september 1992. Met haar overlijden kwam er
een einde aan een generatie van wagenmakers in De Wilp.

Publicaties over Marum en omgeving
Cobi Olijve
In deze uitgave van ’t Olde Guet is er weer aandacht voor de rubriek Publicaties over Marum en omgeving. (zie eerdere nummers van ‘t Olde Guet). Het boek dat deze keer onze
interesse heeft, is geschreven door dr. Jan Buitkamp. Het is postuum uitgebracht en heeft
als titel: ‘De Graaf, Burger, Elseman. Drie Marumer Hervormde Dominees’.
In december 2011 besefte Jan Buitkamp
dat hij dit boek niet zelf meer zou kunnen
afmaken en uitbrengen. Hij vroeg daarom
Emmy Morren, Joke de Boer-Jager en Roel
Huisman dit voor hem te doen. Zij hebben,
zoals ze zelf aangeven, hun best gedaan er
een uitgave van te maken die Jan Buitkamp
waardig is.
Als blijk van genegenheid wilde Jan Buitkamp iets op papier zetten over de drie
vrijzinnig-hervormde dominees, De Graaf,
Burger en Elseman.
Buitkamp heeft dominee De Graaf niet
persoonlijk meegemaakt. Zijn informatie
verkreeg hij van zijn vader en twee schoolmeesters van de Openbare Lagere school in
Marum-West. Daarnaast deed hij aanvullend
archiefonderzoek.
De dominees Burger en Elseman heeft Jan
Buitkamp wél persoonlijk meegemaakt. Burger omschrijft hij als iemand die geloofde

schreef Dr. Jan
over de oude kerk
eplaats Marum en de
, De Graaf, Burger en
zeer bewonderde.

wat hij zei en deed wat hij zei. Dominee Elseman was een man die te midden van het
volk stond.
Daarnaast vertelt het boek beknopt over de
oude hervormde kerk van Marum, het oudste bouwwerk binnen de gemeente. Buitkamp koesterde veel goede herinneringen
aan het kerkje. Tevens worden vele ontwikkelingen rond de kerk aangeroerd.
Achterin staat een namenlijst van predikanten die de hervormde kerk van Marum hebben gediend tussen 1604 en 2009.
Zelfs op hoge leeftijd en bij een afnemende
gezondheid, behield Jan Buitkamp een grote
drang om te schrijven. Er waren veel zaken
waaraan hij belang hechtte en die hij wilde
vastleggen. Dit laatste oeuvre van zijn hand
is een handig formaat boek geworden, prettig om te lezen, opgesierd met sprekende
zwart-wit foto’s.

De Graaf, Burger, Elseman

Drie Marumer Hervormde Dominees

eertig jaar vrijzinnig
erdam en werkzaam
t onderwijs. Zestig jaar
de godsdiensten, de
de talen van het Nabije
hand verschenen
dsdienst, geschiedenis
alen. Daarnaast
ver de Tweede
zijn geboortestreek,
terkwartier.

um verschenen.

mp bij de hervormde

Dr. Jan Buitkamp

17

De stellingmolen van Niebert
Koos Vos
In 1899 werd deze molen in Niebert gebouwd met onderdelen van een zaagmolen (de molen data base spreekt van een olie- en pelmolen ) uit Zandeweer. De molen heeft bovenin
twee koppels maalstenen en beneden nog een koppel, aangedreven door een elektromotor. Hij is achtereenvolgens de hoogste zeskante molen van Nederland, de enige zeskante
korenmolen van de provincie Groningen en is tegelijk de enige overgebleven molen in de
gemeente Marum
Door de hoge onderbouw is de Nieberter Molen een echt herkenningspunt aan de A7.
Momenteel is hij in het bezit van de Stichting Het Groninger Landschap. De molen is maalvaardig. Het malen van graan gebeurt door vrijwilligers; er wordt gemalen voor enkele
bakkers en particulieren.

De enige zeskante korenmolen van de provincie Groningen in de gemeente Marum
( Foto Bert Hofman)
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Historie van de Nieberter molen(s)
De stellingmolen te Zandeweer
De molen van Niebert komt van oorsprong
uit Zandeweer, een plaatsje ten zuiden van
Uithuizen - richting Eppenhuizen.
Harm Mekkes ter Borgh, geboren in 1792
te Losdorp (zuidelijk van Spijk), was olieslager van beroep. In 1816 kocht hij van ene
Reinder Cornelis Smit de standerdmolen ‘De
Welvaart’ in Zandeweer. Deze molen was in
1714 gebouwd als roggemolen. Later werd
deze molen uitgebreid met een olieslagerij.
Ter vervanging van deze voorganger liet molenaar Harm Mekkes ter Borgh in 1818 in
Zandeweer een zeskante met riet gedekte
stellingmolen bouwen, met een stenen onderbouw in de vorm van een achtkant en
een vlucht van 75 voet. Deze nieuwe molen
werd ingericht als olie- en pelmolen, met
twee pelstenen en een olieslagerij met twee
oliekelders.
Deze zeskante molen bleef tot 1832 eigendom van Ter Borgh. In dat jaar volgde na-

melijk de overdracht van de molen aan het
echtpaar Kolverschoten - MacDonald.
In 1893 werd C. Ausema uit Uithuizermeeden eigenaar, die op zijn beurt de molen op
26 januari 1899 verkocht aan de heren J.H.
Nanninga en C. van der Veen uit Niebert.
Nanninga was naast molenaar ook bakker
van beroep, een combinatie die we vaker in
onze molenserie zijn tegengekomen.
De oude standerdmolen van Niebert:
1668 - 1895
De voorloper van de huidige, houten stellingmolen van Niebert was een houten stellingmolen die uit 1628 stamde.
Volgens de gegevens van B. van der Veen
Czn. stond deze molen er al vóór 1628. Deze
oudste Nieberter molen wordt in het jaar
1618 al in een Provinciale Resolutie aangeduid. Door het aannemen van deze Provinciale Resolutie op de belasting van het
gemaal ( lees verderop onder ‘Sarrieshut’).

De Nieberter molen met sarrieshut in Zandeweer anno 1895
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Een standerdmolen als in Niebert, die eerst ten noorden van de molenaarswoning stond
In dat jaar mochten van de 110 bestaande
molens in de provincie Groningen er slechts
73 blijven bestaan. De Nieberter molen bleef
volgens deze resolutie gespaard.
De standerdmolen had een vlucht van 62
voet, (ongeveer 20,5 meter) en stond ten
nóórden van het oude muldershuis, richting
de huidige A7 dus.
Volgens de beschikbare gegevens was Geert
Menses Mulder in 1825 mulder/pachter van
deze standerdmolen. Later, rond 1832/1833,
zal hij ook deze molen aankopen.

De omgeving van de Nieberter Standerdmolen anno 1832
De drie gebouwen, op rij achter elkaar op
de kaart op de volgende pagina, vormen het
huidige molencomplex. Rond 1825 was de
kavelindeling en het eigendom over het molenterrein totaal anders verdeeld:
1.  Huis en erf van de molen van Geert Menses Muller (n.b. in de verschillende officiele
papieren wordt zowel van Muller als Mulder
gesproken). De direct achter- en naastliggende percelen horen toe aan resp. koop-

Onder nr. 376 de kadastrale inschrijving van de ‘windkoornmolen’ van Geert Menses Muller
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man Oente Jans Huizinga en landbouwer
Jan Hendrik Schuurman.
2.   De in HisGis aangeduide molenplaats
van de oude standerdmolen. Het perceel
land waarop de molen is aangeduid behoort
ook aan molenaar Geert Menses Muller. Molenaar Geert Menses Muller moest in deze
situatie beschikken over recht van overpad
over het voor hem achterliggende weiland
van zijn voorbuurman Oente Jans Huizinga.
Ik heb over deze situatie echter mijn twijfels!
3.  Huis met erf en schuur en nog twee perceeltjes tuin van koopman en vóórbuurman
Oente Jans Huizinga. Deze kavels lagen dus
alle vóór het toenmalige molenhuis.
4.  Vanuit de lezer gezien links van koopman
Oente Jans Huizinga woonde Abel Roelfs
Grutter, ook grutter van beroep! Zijn perceel
was opgedeeld in huis en erf, een tuin (lila)
en een boomgaard (groen). Deze situatie
verklaart ook de vraagstelling rond 1965 of
er in Niebert misschien twee molens tegelijk
hebben gestaan. Een gruttermolen is vaak
niet meer dan een handmolen of een (paarden-)tractiemolen.

Aankoop van de Nieberter standerdmolen.
Op 8 december 1833 wordt in het archief
van notaris Wichers beschreven, dat de roggemolen te Niebert door Auktje Alles Bakker
(vrouw van Kornelis Pieter Hoekstra), Iemkje
Alles Bakker (vrouw van Roelf Cornelis Hazenberg te Drachten) en Kunje Alles Bakker,
voor ƒ4.472,- wordt verkocht aan Abraham
Santee Leuringh te Leek en Geert Menses
Muller. Muller zal als molenaar met behulp
van Leuringh de korenmolen aangekocht
hebben.

Vreemd genoeg wordt hij in HisGis in 1832 al
als eigenaar beschreven.
Voor een definitieve plaatsbepaling van de
molen op de kadasterkaart gaat de nummering helaas niet ver genoeg door. Een aansluitende kadasterkaart nummert door vanaf
kadaster nr. 378. Er is dus t.a.v. de standerdmolen, op de kadastrale kaart nr. 376, geen
‘dubbelcheck’ mogelijk. ‘Koornmolen nummer 376’ moet dus lager gezocht worden,
richting het molenhuis!       
Zoeken we op de kleurige HisGis kaart dezelfde schuine lijn op, dan moet de molen
zich inderdaad naar onderen op het molenterrein bevinden. Aangegeven wordt hij er
echter niet!
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In maart 1895 verkocht Ebe Hendriks van
Veen de standerdmolen uiteindelijk aan Jan
Harm Nanninga en C. van der Veen. In hetzelfde jaar werd er nog een dieselmotor van
13 PK in geplaatst als aandrijving voor de
maalderij. Maar schijnbaar heeft Nanninga
toch een worsteling met deze zeer oude molen gehad, want in hetzelfde jaar van aankoop en mechanisatie laat hij hem in 1895
toch afbreken. De nieuwe molen uit Zandeweer zou pas in 1899 worden neergezet, tegelijk met het huidige molenhuis.

Kadastrale kaart van huis en erf van Geert
Menses Muller; helaas ontbreekt nr. 376 de
‘windkoornmolen’
Even tussendoor…..
In hetzelfde archief koopt op 17 januari
1838 Jacob Zuiderhoek uit Leek óók een
korenmolen met huis te Niebert van ene
Harm Eelkes Aldershof uit Duurswoude.
Als we doorlezen, betreft deze molen echter de grutterij te Niebert. Eveneens wat
verwarrend, want hier klopt de omschrijving korenmolen dan weer niet..
Weer later wordt ene Ebe Hendriks (1769
– 1846) molenaar van de standerdmolen
in Niebert. Hij was getrouwd met Adriana
Elfringhof, domineesdochter uit Stedum.
Een oom, Robbert van Veen uit Uithuizen,
had de hypotheek op de molen en Ebe Hendriks moest elk jaar ten tijde van de herfstveemarkt de renteschuld betalen. Het verhaal gaat, dat hij deze gehele rente telkens
volledig moest uittellen en tegelijk zodanig
klaagde over de slechte tijden en tegenslagen, dat hij de rente daardoor geheel of gedeeltelijk terug kreeg.
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Dwangmolens
De oude standerdmolen van Niebert was
ooit uitgebaat geweest als een zogenaamde
dwangmolen.
In het verleden rustten het windrecht of
de rechten op het malen van graan, bij de
plaatselijke autoriteit(en). In zogenaamde
dwangmolens moest men op last van deze
machthebber(s) het graan laten malen,
waarvoor een provisie betaald moest worden. Pas in de Franse tijd kwam in de Lage
Landen een einde aan deze feodale regeling.
De term dwangmolen kan echter ook slaan
op het feit dat de provincie Groningen ter
bekostiging van de 80–jarige oorlog belasting ging heffen, het zogenaamde maalrecht,
op het te malen graan door windmolens.
Deze heffing duurde van 1628 tot 1855; de
maatregel heeft de 80– jarige oorlog dus 207
jaar overleefd.
Sarrieshut bij de molen
Een sarrieshut was een benaming die gegeven werd aan de woning van de chercher.
Dat was de ambtenaar die belast was met
het innen van de belasting op het malen van
het graan. Deze provinciale belasting heeft
in de provincie Groningen bestaan van 1628
tot 1855. De meeste sarrieshutten stonden
vlakbij, of waren vastgebouwd aan de plaatselijke molen. Sarries is een verbastering
van chercher. Chercher zelf is afgeleid van
het oud-franse woord sarchier, dat belasten
betekent. De belasting op het malen bestond al langer, maar werd op grote schaal
ontdoken. In eerste instantie werd gepoogd
de inning te bevorderen door van de molenaar een eed te vragen dat hij de belasting
getrouw zou innen en afstaan. Dat hielp

onvoldoende. Vandaar dat bij iedere molen
een ambtenaar werd aangesteld; de sarrieshut werd zijn woning. Ook in Friesland werd
een dergelijke ambtenaar aangesteld. Daar
wordt zijn behuizing aangeduid met kijkershuis. Na het afschaffen van de belasting zijn
de meeste sarrieshutten in verval geraakt.
Een aantal is bewaard gebleven. De meesten daarvan zijn herkenbaar aan het wapen
van de provincie dat in een van de muren
werd gemetseld.

De sarrieshut van Zandeweer
Dit is de sarrieshut van Zandeweer zoals
deze tot 1899 aldáár bij de - huidige Nieberter - molen heeft gestaan. De foto toont
de westgevel van deze, in 1735 opnieuw
opgebouwde sarrieshut. Het is onbekend
wanneer deze cherchers- woning precies is
gebouwd. Dat het huis van latere datum is
dan de sarrieshutten die vanaf 1630 werden
gebouwd, is o.a. te zien aan de grotere omvang van dit huis. Door de verschillende verbouwingen die er hebben plaatsgevonden,
is er aan de binnenzijde niets meer terug te
vinden uit vervlogen tijden, met uitzondering
van de binnenzijde van de westgevel. Deze
heeft men namelijk opgetrokken uit de originele gele Friese steen, waarmee ook de
eerste sarrieshutten, volgens het bestek van
1630, moesten worden gebouwd! De buitenkant is verder in vrij originele staat.
Van de eigen Nieberter sarrieshut heb ik
geen gegevens kunnen achterhalen Dat er
in Niebert wel degelijk een sarrieshut moet
hebben gestaan, is af te leiden van de cherchers benoemingen in Niebert.  

Hieronder staan enkele weergegeven:
‘1630 - Douwe Clasen - Chercher by de
meule tot Nybert
20–03–1648 - Popko Tammens - nye Chercher by de molen tot Nybert onder voorwaarden
21–04–1648(!) - Claes Hermans - nye Chercher by de molen tot Nybert
Mercurij den 14 Augusti 1672 - D’Heeren
Gedeputeerden hebben in plaetse van den
overleden Chercher tot Niebert gecoozen
Claes Egberts, mits doende den eedt daer
toe staande’.
Hierna vinden er wat regenteske ontwikkelingen plaats: het beroep schijnt een pachtersfunctie voor de regionale machthebbers  
te worden, om vervolgens het werk aan ondergeschikten uit te besteden. De chercherfuncties worden in onze contreien zelfs door
de regenten officieel op ‘Westerquartier’ niveau ingepacht en men gaat naar eigen believen de uitvoering ervan toewijzen. Af en
toe vinden er in dit licht absurde maatregelen plaats, die de oorspronkelijke cherchers
bizar zouden zijn overgekomen.
Alleen in Noord-Groningen houdt men zich
strikt aan de oorspronkelijke opzet van
plaatselijke benoemingen en plaatselijke inning van gelden.
Hieronder volgt een complete ‘volksverhuizing’ van cherchers van en naar Niebert en
omstreken:
‘Martis den 20 Januarij 1728.
Op het versoek van den Pagtenaren van het
gemaal in de Stadt om Sjamme Jans en desselfs Vrouw Geertruit Cornellis tot Cherchers
bij de drie molens aan te stellen, de Chercher en Chercherse van daar na ’t Niebert,
en die van ’t Niebert na Grijpskerk te verplaatsen, en die van Midwolda nae Niezijl, en
Ariaan Jacobs en sijn Huisvrouw Antje Hindrix tot Midwolda als Cherchers aen te stellen, en tot Aduwert Tomas Houtuin en sijn
Vrouw. Hebben de Heeren Gedeputeerden
het selve gewesen aen de Heeren Gecom.
van het Quartier met de Secret. om daar in
te disponeren’.
Ook is het in dit stadium absoluut niet
vreemd, dat het ambt door vrouwen wordt
uitgeoefend; emancipatie avant la lettre. Of
zit er ook hier een bijbetekenis achter….?
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‘21 Februarij 1729 – Is in actis geteikent dat
Catharina Jans den Eedt als Cherchersche
bij de molen in ’t Niebert heeft gepraesteert’.
Tot zover de historie rond de Nieberter standerdmolen; we gaan weer door naar de huidige stellingmolen.
De stellingmolen komt naar Niebert
De huidige stellingmolen van Niebert is dus
de opvolger van de houten standerdmolen
van 1628 en van eventueel nog daarvóór.
Waar de oude molen nog ten noorden van
de molenaarswoning stond, dus richting de
A7, staat de huidige molen ten zuiden van
het huis en is daar in 1899 neergezet. Volgens deze jaartallen zou Niebert zodoende
4 á 5 jaren lang geen molen gehad hebben.
Waarschijnlijk heeft de Nuismer molen uit
1850 een tijdelijke oplossing geboden.
Deze was in 1850, net als 50 jaar later de
molen van Niebert (1899), als stellingmolen opgebouwd en was ook een bovenkruier met buitenkruiwerk. Deze Nuismer
molen diende als koren- en mosterdmolen.
In 1863 was Derk Tieses Hazenberg hier
molenaar, daarna in 1866 zijn zoon Ties
Derks. In 1905 werd ook in deze molen
een dieselmotor geplaatst voor mechanische aandrijving. In 1919 werd de Nuismer molen afgebroken.

De stelling-oliemolen in Zandeweer werd dus
in 1899 afgebroken en in Niebert in hetzelfde
jaar als stelling-korenmolen herbouwd door
molenbouwer U. Holman uit Stroobos. Dit
werd dus uiteindelijk de molen die in Niebert
nog steeds aanwezig is.
Gezien een jaartal 1746 in één van de balken
is het aannemelijk, dat bij de bouw van de
Nieberter molen ook zeer oude en gebruikte
onderdelen zijn benut.
Tijdens een latere restauratie in 1965 - door
molenmaker B. Dijk uit Leek - had de Nieberter molen in de harten van de bevolking een
warm plekje. Men droeg ruimhartig bij aan
de restauratie. Als bijdrage kon men toen
voor ƒ7.50 een tekening kopen. Samen met
de vele subsidies wist men toen het grote
bedrag van ƒ16.000,- bij elkaar te brengen.
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De pentekening ten tijde van de actie¹
In de molen, die rond 1955 al min of meer
buiten bedrijf was geraakt, bevond zich
nog wel een elektrische malerij. Daarnaast
werd de molen ook als pakhuis gebruikt. In
zijn laatste functionele jaren was de molen
volgens B. van der Veen Czn. nog met zelfzwichting uitgerust geweest.( zie verderop
bij  ‘zelfzwichting’ )
De beruchte storm van 12 op 13 november 1972 veroorzaakte vervolgens een bijna desastreuze schade. De bovenkap was
gedeeltelijk buiten de romp geschoven en
stortte nog net niet naar beneden. Met een
hijskraan kon alles terug worden geplaatst.
Na de novemberstorm van 1972 kocht de
Gemeente Marum begin april 1973 de molen
van A.B. Hilhorst, die vanaf 1961 de eigenaar was.
Na een opknapbeurt van 1975 tot in 1977
door de firma Alserda, is de molen op vrijwillige basis weer regelmatig in bedrijf.
De molen is een rijksmonument (rijksmonument nr. 28290) en is sinds 10 augustus
2011 eigendom van Stichting Het Groninger
Landschap.
Opvallend is dat de molen nooit een eigen
naam heeft gehad, ook niet in Zandeweer.
De molenaarswoning
Het molenhuis is gebouwd rond 1899, tegelijk met de Nieberter molen.
De woning heeft de structuur van een zogenaamde kop-rompboerderij.  
Het is een vrij diep voorhuis, onder een zadeldak tegen een topgevel en een wat bre-

Molenhuis te Niebert
dere schuur. De aanbouw achter loopt eveneens evenwijdig aan het voorhuis, ook onder
een zadeldak. Het voorhuis heeft de ramen
via roeden verdeeld in zes ruiten.
Het complex is onderdeel van de lintbebouwing langs de Molenweg. Deze bebouwing
staat ogenschijnlijk scheef ten opzichte van
de weg, omdat het de eeuwenoude opstrekkende verkavelingsstructuur in noord-zuidelijke richting volgt.
De molen van Niebert anno 2012
De zakelijke gegevens van de molen
Bouwjaar
1899
Type
Stellingmolen
Kenmerken
Zeskante bovenkruier
wiekenvorm
Oudhollands
Functie
Korenmolen
bestemming
Het malen van graan op
vrijwillige basis
Een stellingmolen
Stellingmolens zijn meestal korenmolens,
oliemolens of pelmolens.
Een stellingmolen is een hoge windmolen
met een hoge omloop, galerij of gaanderij.

Vanaf deze galerij kunnen de wieken op de
wind gedraaid worden.
Een stellingmolen staat meestal in bebost of
bebouwd gebied en moet voldoende hoog
zijn om de wind volledig te kunnen vangen.
De wieken reiken dan ook niet tot de grond.
De stelling is meestal achtkant, maar ook
komen er twaalf-, veertien- en zestienkante
stellingen voor. De molen van Niebert is dus
bij hoge uitzondering zeskant!
De onderbouw van een stellingmolen is
meestal van steen, vanaf de stelling verder
naar boven is soms sprake van een houten
constructie.
Beneden beschikt men door deze zeskante
bouw over alle ruimte om met vracht naar
binnen te kunnen rijden, zonder dat men
door de draaiende wieken gevaar loopt.
Zelfzwichtend
De molen was vroeger uitgerust met het
zelfzwichtingssysteem, zoals veel molens
in de provincie. De zeilen werden hierbij
vervangen door houten kleppen die tijdens
het draaien te bedienen zijn. Later werd dit
uitgevoerd in combinatie met het stroomlijnsysteem van de Zuid-Hollandse molenma25

ker Dekker waardoor de molen een grotere
productiecapaciteit had. Onder de laatste
particuliere eigenaar en molenaar A.B. Hilhorst verdween bij een restauratie in 1965
deze zelfzwichting.
De restauraties van 1975 tot in 1977 brachten de molen weer in zijn oude glorie terug.
Een zeskant
Als enige molen in de provincie Groningen
is de molen geen achtkant of een ronde
gemetselde molen, maar een zogenaamde
zeskante molen. Zeskanten werden veel
minder gebouwd in Nederland dan de meer
gangbare achtkante molens. De reden hiervan was dat een achtkant als sterker bekend
stond dan een zeskant. Voordeel was, dat bij
een zeskant twee kanten van de molen kwamen te vervallen en zodoende voor de bouw
minder hout nodig was. De Nieberter Molen
is redelijk zwaar uitgevoerd en doet daardoor in sterkte   niet onder voor zijn achtkante soortgenoten. Als bijzonderheid geldt
verder dat de molen, met een stellinghoogte
van bijna tien meter, de hoogste zeskante
molen van Nederland is.
Bovenkruier
Een bovenkruier is een windmolen waarbij
alleen de bovenste kap met het wiekenkruis
in het horizontale vlak rond kan draaien.
Door het bovenste deel van de molen in de
juiste richting naar de wind te plaatsen (het
kruien) komen de molenwieken loodrecht
in de wind te staan. Hierdoor krijgt men de
beste energie uit de bestaande windrichting.
Het kruiwerk van de molen van Niebert is
verder van het type buitenkruier.
Molens met een buitenkruiwerk zijn te herkennen aan de staart achteraan de kap; hier
zet de molenaar met behulp van een kruiwiel
(of kruilier met kettingen of kabels) de staart
in de gewenste positie.
Om de bovenkap van de molen te draaien,
draait men het kruirad op de kruispil, de
munnik. Door deze te rollen kan de kap telkens een stukje gedraaid worden. Vervolgens moet de ketting weer afgerold worden
en een stuk verder weer vastgemaakt enz.
Net zo lang, totdat het wiekenkruis op de
wind staat. De staart wordt vervolgens vastgezet met de bezetketting, waardoor de kap
26

niet meer terug kan draaien. Het kruiwiel
wordt met de spaakketting vastgezet.
De oudhollandse wiekenvorm
De oudhollandse tuigage van de wieken
stamt uit de 17e eeuw. Aan de roeden
(balken of vlucht) van deze wieken zijn de
voorzoom en het hekwerk bevestigd. Het
hekwerk zit achter de roede en bestaat uit
dwarslatten (heklatten), drie langslatten of
scheerlatten. Het hekwerk is iets schroefvormig, de zeeg genoemd, wat aerodynamisch
beter is. Oliemolens, korenmolens met een
kleine versnelling   en standerdmolens hebben vaak een ondiepe of vlakke zeeg, een
relatief smal hekwerk.
Een korenmolen
Een korenmolen of meelmolen is een molen
waarmee van graan meel wordt gemalen.
Twee molenstenen verrichten in de korenmolen het eigenlijke maalwerk. De onderste
steen, de ligger, zit vast aan de vloer van de
steenzolder, met daarboven een kleine tussenruimte de loper. Dit is de maalsteen die
kan draaien.  
Het te malen graan wordt met behulp van
het takelwerk vanaf de begane grond naar
de steenzolder gehesen. Vervolgens wordt
het in een trechter boven de maalstenen gestort. Via een uitstroomopening, die open en
gesloten kan worden, komt het graan in een
schudbak. Deze bak wordt heen en weer
bewogen, waardoor het graan gedoseerd in
een (krop)gat valt.
Het graan valt door het z.g. kropgat ín de
draaiende bovensteen op de ligsteen eronder. De beste maalsnelheid wordt bij een
windmolen vervolgens bereikt als het wiekenkruis 60 tot 80 enden (wieken) per minuut
ronddraait.
Door groeven in de stenen wordt het graan
naar de buitenzijde van de stenen gedreven
en zo naar buiten gemalen.
Door een aan de loper bevestigde aanjager wordt het meel in de houten trog om de
maalstenen meegesleept tot het een gat in
de meelring passeert om zo in een meelpijp
te vallen. Het meel wordt op de maalzolder
opgevangen in een maalbak, waaronder de
meelzak hangt.

De actualiteit rond molenaars en molengidsen
De molenaars – bijzonder
Vrijdag 27 april 2012 jl. heeft molenaar Eppie Broekema voor zijn jarenlange inzet voor
de zeskant een lintje gekregen! Hij was toen
35 jaar vrijwillig molenaar geweest. Hij stond
borg voor een complete en verzorgde inrichting van de Nieberter zeskant. Alle transportmogelijkheden voor graan via een uitgebreid
stelsel van elevatoren hield hij steeds intact.
Eppie bewees nog een molenaar te zijn, die
uit een werkelijke molenaarsfamilie komt.
Zijn overgrootvader was al molenaar en bakker, zijn grootvader en vader ook. Zijn vader
maalde veevoer in de molen van Kornhorn.
De zoon van Eppie voelt weinig voor het
vak, zodat er een einde is gekomen aan een
rijke familietraditie. Hoogtepunt in zijn carrière was het jubileumfeest dat in 1999 werd
gehouden, toen de molen honderd jaar oud
was. “Alle dorpelingen liepen toen in kleding
van een eeuw terug”, vertelt Broekema, “dat

was een grandioos feest.’’
Het feit dat hij met zijn enorme precisie de
molen altijd malend en draaiend heeft weten te houden blijft bewonderenswaardig.
Hij maalde allerlei granen voor vee, maar
ook voor menselijke consumptie. In de molen had Broekema altijd wel een handeltje;
hij verkocht er bijvoorbeeld volkorenmeel,
bloem en pannenkoekenmeel, daarnaast
handelde hij ook nog wat in veevoeder.
Hij was echt een molenaar die één was met
zijn molen: heel precies en zorgvuldig. Geweldig dat hij hiervoor een lintje heeft mogen
ontvangen!
De molengidsen - onmisbaar
Voor veel mensen vormen oude molens inmiddels een aantrekkelijk onderdeel in het
landschap. Vooral draaiende molens hebben grote aantrekkingskracht. Dat molens
draaien is echter geen vanzelfsprekendheid. Zonder vrijwilligers zouden de meeste
molens stilstaan en langzaam maar zeker
overgeleverd zijn aan verval. Samen met het

Maalderij rond 1900
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Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Groningen, spant het Groninger Molenhuis zich
in om mensen op te leiden tot het vrijwillige
molenaarsschap. Om meer mensen bij de
molens te betrekken, is het nodig dit belangrijk industrieel erfgoed onder de aandacht te
brengen.
Molenaars hebben dikwijls al hun handen
vol aan het laten draaien van de molen en
hebben meestal geen gelegenheid bezoekers op de molen te ontvangen.
Daarom heeft het Molenhuis de cursus molengids ontwikkeld. De gidsen ondersteunen
de molenaars door groepen rond te leiden
en activiteiten te organiseren. Inmiddels zijn
er al de nodige molengidsen opgeleid.
De molen van Niebert beschikt nu over een
molenteam, bestaande uit de twee mole-
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naars en molengidsen. Nelleke de Vries uit
Marum verwacht na de cursus bijvoorbeeld
rondleidingen te kunnen verzorgen en iets
te kunnen vertellen over de molen. “Ik bruis
van de ideeën”, zegt zij. “Je zou bijvoorbeeld
kinderfeestjes kunnen organiseren, broodjes
of koekjes bakken, een tentoonstelling maken of een diavoorstelling aanbieden in de
molen”. Eén van de huidige molengidsen
wil naast de molen een horecagelegenheid
realiseren en ik denk dat dát ook helpt om
publiek te trekken.
N.B. In het volgende nummer zult u verdere
en uitgebreide informatie aantreffen over het
molenaarshuis en de sarrieshut bij de Nieberter molen.

Haaije en Miet van de Tippe
Douwe de Graaf
Het ging als een lopend vuurtje door De Wilp en Siegerswoude; Geeske van Mindert en
Fokje Veenstra is in verwachting van Haaije Tellinga. Een schande in de familie Veenstra:
Haaije was knecht bij Mindert Veenstra, één van de rijkste boeren van Siegerswoude.
Daarnaast was Haaije niet-kerkelijk en de Veenstra’s, vooral Fokje Veenstra-Aardema,
streng kerkelijk. Een dubbele schande. In de familie werd besloten dat Haaije en Geeske
maar zo snel mogelijk naar Amerika moesten emigreren om de roddels, die over de betrokken families de ronde deden, de kop in te drukken. Ze zouden voor hun vertrek niet
trouwen, dat zou in Amerika gebeuren. Mindert Veenstra zou het geld voor de overtocht
verstrekken en om de eerste tijd in Amerika door te komen.
Haaije en Geeske vertrokken begin april 1893 uit De Wilp; eerst naar Groningen, vervolgens met de trein naar Rotterdam waar hun boot naar New York vertrok. De familie Veenstra was gerustgesteld, het probleem opgelost….. tenminste dat dachten ze.
Wie was Haaije Tellinga?
1ste generatie:
Ede Rinses Tellinga 1751-1817
2de generatie:
Willemke Tellinga 1802-1872
3de generatie:
Kornelis Karel Tellinga 1831-1912
4de generatie:
Haaije Tellinga 1869-1956

Het eerste huwelijk van Ede Rinses was met
Jantje Tjibbes waaruit een zoon Rinse werd
geboren. Het tweede was met Korneliske
van der Vaart; uit dit huwelijk werden zeven
kinderen geboren: Hylkje, Kornelis, Hylke,
Froukje, Gerrit, Geele, en Willemke.
De familie woonde toen aan de Ureterpervaart ongeveer 50 mtr. ten oosten van de
hoge brug vlakbij Ureterpvallaat.

Eerste generatie: Ede Rinses Tellinga
In 1812 namen Ede Rinses en zijn kinderen
de naam Tellinga aan. De achternaam Tellinga werd al voor de naamgeving door de
familie gebruikt wat blijkt uit een notariële
akte van 1810 waarin ene Folkert Tellinga
wordt genoemd.
Ede Rinses tekende de naamgevingakte met
Telga, dit is waarschijnlijk een schrijffout.

Tweede generatie: Willemke Tellinga
Willemke Tellinga werd in 1802 geboren.
Toen ze 29 jaar was, kreeg ze in 1831 een
zoon Kornelis Karel waarvan de vader onbekend was; deze zoon kreeg dan ook de achternaam van zijn moeder. Willemke trouwde
in 1834 met Rinse Jansma. Daarmee kreeg
ze nog een zoon Geert, het gezin woonde in
Siegerswoude.
Willemke overleed in 1872.

Het tweede kind Kornelis, geboren in
1789, werd in 1812 opgeroepen om
dienst te doen in het leger van Napoleon.
Hij werd ingedeeld bij het 87e Cohorte
Nationale Garde gelegerd in Groningen,
daarna bij het 147e regiment Infanterie
van Linie, 5de bat., 4e comp.
In 1813 vertrok hij met zijn onderdeel naar
Frankrijk. Zijn laatste bericht uit Frankrijk
was uit Longwy (Elzas Lotharingen). In november 1813 en in 1814 werd hij als vermist geregistreerd. Het bleek dat hij op 30
december 1813 in het hospitaal van Lille
was overleden.

Derde generatie: Kornelis Karel Tellinga
Kornelis Karel Tellinga werd in 1831 geboren. Hij trouwde in 1853 met Hiltje Gosses
Nonkes, geboren in 1824 in De Wilp. Toen
ze trouwden was Hiltje in verwachting van
hun eerste kind. Kornelis stond te boek als
landbouwer/arbeider en woonde toen aan
de Oudemolenweg zuidzijde, ongeveer ter
hoogte van het huidige nummer 4. Kornelis en Hiltje kregen zes kinderen: Willemke,
Gosse, Hendrikje, Trientje, Rense (trouwde
met Sijke Siebinga van De Haar) en Haaije.
Er schijnt in 1868 ook nog een levenloos
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kind van het mannelijk geslacht geboren te
zijn. Hiltje overleed in 1884, Kornelis Karel
in 1912.
Vierde generatie: Haaije Tellinga
Haaije Tellinga werd in 1869 in De Wilp, ongeveer ter hoogte van de latere melkfabriek,
geboren. Over zijn jeugd is niet veel bekend.
Hij heeft in elk geval de lagere school doorlopen. Vermoedelijk is hij een goede leerling geweest, getuige zijn mooie, krachtige
en duidelijke handschrift dat hij tot op hoge
leeftijd heeft behouden.
Rond 1892 kreeg hij een verhouding met de
twintig jaar oude Geeske Veenstra, de minderjarige dochter van de bemiddelde boer
Mindert Wierds Veenstra uit Siegerswoude.
Geeske raakte in verwachting van Haaije. De
familie Veenstra was ondanks dat Geeske in
verwachting was tegen het huwelijk met een
arbeider en gaf Geeske geen toestemming
om met haar Haaije te trouwen.
Dochter Willemke, geboren in 1853, werd
dienstmeid bij een boer in Idaarderadeel.
Op 22 mei 1875 had ze ’s morgens nog de
koeien gemolken, ’s avonds was ze overleden. De doodsoorzaak was een acute
blindedarmontsteking. Haar ouders Kornelis en Hiltje kochten een graf in De Wilp,
waar ze werd begraven.
Geeske Veenstra werd in 1872 geboren en
was de oudste van tien kinderen van Mindert
Wierds Veenstra en Fokje Fokkes Aardema.
Vader Mindert was een vermogende boer in
Siegerswoude, de boerderij stond aan de
Wilpsterwijk bij de scherpe bocht van het
Langpaed, nu nummer 18.  
Haaije en Geeske, zij was toen een aantal
maanden in verwachting, vertrokken begin
april 1893 naar Amerika. Ze schreven zich

Mindert en Fokje Veenstra
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uit in de gemeente Marum; in het document
kan men lezen dat Haaije ‘onvermogend’
was, hij had een laag inkomen. Ook geeft
de akte aan dat hij uit ‘lotsverbetering’ naar
Amerika vertrok. Dat was natuurlijk maar
een bijkomende reden, de echte zal wel het
gezichtsverlies van de familie Veenstra zijn
geweest. Bij Geeske werden geen bijzonderheden vermeld. Op het moment van vertrek
woonden beiden in De Wilp, vermoedelijk bij
Kornelis en Hiltje Tellinga in.
De reis van Rotterdam naar New York werd
met het zeilstoomschip de Maasdam gemaakt. In die tijd was men, afhankelijk van
het weer, ongeveer 15 dagen onderweg.

De Maasdam
Omdat Haaije en Geeske niet getrouwd waren, hadden ze elk een hut ter beschikking.
Uit de passagierslijst blijkt dat hun reisdoel
in Amerika de plaats Kensington bij Chicago
was.
Er moet in Amerika een persoon zijn geweest die voor Haaije werk had gevonden.
Dit bleek familie te zijn. In 1892 was Lambertus Witvoet uit Opende naar Amerika gegaan
om te zien of er voor hem, zijn ouders Gerrit en Geertje Witvoet en zijn broers en zusters een beter bestaan was op te bouwen.
Geertje was een Aardema en zuster van de
moeder van Geeske. Lambertus kwam bij
Chicago terecht en heeft vermoedelijk daar
voor werk voor Haaije gezorgd.
Op 19 april 1893 kwamen Haaije en Geeske op Ellis Island aan, waar ze op Lower
Manhattan werden ingeschreven. Omdat
het voor de Amerikaanse emigratiedienst
vreemde namen waren, werd Haaije ingeschreven als HOVJE TELLINGA en Geeske
als GEESHE VEENSTRA.
Na aankomst reisden Haaije en Geeske

Ellis Island
door naar Kensington bij Chicago. Daar ging
Haaije werken bij de landmeetkundige dienst
van een spoorwegmaatschappij. Haaije vertrok naar het werk in het veld, Geeske bleef
in het basiskamp achter.
Geeske zal het heel moeilijk hebben gehad,
ze verstond en sprak geen Engels terwijl

Alle overzeese emigranten kwamen in
New York op Ellis Island, waar het Vrijheidsbeeld staat, aan. Hoewel de emigratie goed geregeld was, was het toch chaotisch te noemen. De meeste emigranten
spraken geen Engels, velen konden zelfs
niet schrijven. De mensen werden als vee
in een rij gezet waarna persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, land
van herkomst, nationaliteit, bestemming
in Amerika enz. moesten worden opgegeven. Er werd ook gevraagd naar criminele
feiten in het thuisland en er werd een korte, medische keuring gedaan. Ongeveer
2% van de emigranten werden wegens
lichamelijke of geestelijke gebreken niet
toegelaten en kon direct retour.
Haaije maar zo nu en dan in het basiskamp
kwam. Tot overmaat van ramp kreeg ze tijdens de reis naar Kensington of kort na aankomst ook nog een miskraam.
Geeske raakte al snel weer in verwachting,
dat moet rond begin juni 1893 zijn geweest.
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De arbeiders van de spoorwegen werkten onder erbarmelijke omstandigheden.
De vrouwen van de arbeiders verbleven
in basiskampen, meestal houten barakken ergens in het lege Amerikaanse veld,
waar geen winkels en slechte hygiënische
voorzieningen waren. Door de spoorwegmaatschappijen werden de vrouwen die
soms wekenlang op hun man wachtten,
slecht behandeld. Als de mannen na weken afwezigheid in het basiskamp terugkwamen, was drankmisbruik, hoererij en
geweld aan de orde van de dag. Er waren mensen van vele nationaliteiten: Ieren,
Russen, Chinezen, Duitsers, Nederlanders
enz. Vaak waren deze mensen wegens armoede uit hun thuisland vertrokken, maar
ze kwamen in Amerika in nog slechtere
omstandigheden terecht.
In de familie gaat het verhaal dat Geeske erg
heimwee had. Vermoedelijk hebben ze toen
per brief of telegram aan vader Mindert gevraagd, terug te mogen komen en of hij de
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kosten daarvan zou dragen. Het antwoord
uit Siegerswoude moet positief zijn geweest.
Op 15 december 1893 werd Haaije Tellinga
ambtshalve in De Wilp ingeschreven, d.w.z.
dat een familielid van Haaije de inschrijving
heeft geregeld. Op dat moment was het
dus bekend dat Haaije en Geeske terug
zouden komen. Al met al waren Haaije en
Geeske begin 1894 in De Wilp terug, waar
op 1 maart hun zoon Kornelis werd geboren.
Geeske was dus in verwachting op zowel de
heen- als de terugreis.
In 1895 werd zoon Mindert en in 1896 Gosse, die op 2-jarige leeftijd overleed, geboren.
Haaije en Geeske trouwden op 12 maart
1897. Om een bruiloft uit te sparen trouwde
hij op dezelfde dag als zijn broer Rense met
Sijke Siebinga, dochter van vermogende familie uit Marum, trouwde.
Waar ze tussen hun terugkeer en hun trouwen gewoond hebben, is niet bekend. Haaije
was in De Wilp ingeschreven en Geeske in
Siegerswoude. Het meest waarschijnlijk is
dat ze beiden in De Wilp bij Haaije’s ouders

gewoond hebben, omdat in De Wilp hun
eerste drie kinderen zijn geboren.
Het is aan te nemen dat vader Mindert pas
toen Haaije en Mietje trouwden in 1897 een
huisje, een keuterijtje, op zijn land op De
Tippe achter het kerkhof van De Wilp heeft
laten bouwen.
Na het huwelijk werden nog geboren: Fokje,
Gosse, Fokke, Hiltje (werd huishoudster bij
Anne Westerhof, hoofdonderwijzer in Marum), een levenloos kind, Rense, Wierd en
Jan. Het gezin bestond dus uit vader Haaije,
moeder Geeske en negen kinderen.
Wat voor werk Haaije deed na terugkomst is
niet bekend, hij zal vermoedelijk klein-boer

het kraambed, Haaije bleef met negen jonge
kinderen achter. De pas geboren Jan kwam
bij zijn oom en tante Rense en Sijke in Nuis
terecht, waar hij drie jaar door hen is verzorgd. En daar zat Haaije Tellinga met een
huis en acht jonge kinderen op De Tippe.
Maar… Haaije kreeg kennis aan Mietje Pijpker, weduwvrouw van Berend Buitkamp. Zij
zat in dezelfde omstandigheden als Haaije in
haar huis op de Haarsterweg.
De streek De Tippe achter het kerkhof is
genoemd naar drie zandpaden die in een
driehoeksvorm bij elkaar komen en zo een
tweetal driehoekige stukjes land vormden.
Wie was Mietje Pijpker?
1ste generatie David Pijpker
2de generatie Johannis Pijpker 1771-1844
3de generatie Anne Pijpker 1804-1863
4de generatie Jan Pijpker 1855-1917
5de generatie Mietje Pijpker 1875-1963
Eerste generatie: David Pijpker
Aan de voornaam te zien was hij van Joodse
afkomst. Hij was getrouwd met Sijtske Rinzes, niet-joods. De achternaam verwijst naar
‘fluitspeler’; hij was vermoedelijk van Duitse
afkomst, van een zogenaamde ‘blaaspoep’.
Ze kregen een aantal kinderen waaronder
Johannis Davids.

Bij de pijl stond het huis van Haaije Tellinga.
Kaart 1929
zijn geweest met daarnaast nog losse werkzaamheden. Hij bezat melkse koeien omdat
hij in 1901 één van de eerste leden van de
Wilpster melkfabriek was. In 1902 kreeg hij
een baan bij de zuivelfabriek ‘Hoop op Zegen’ in Haulerwijk.
Later werkte hij als voorman bij de ontginning in Trimunt. Hier kwam de ervaring die
hij in Amerika had opgedaan als uitzetter bij
het landmeten goed van pas. Tijdens de crisistijd zat hij in de werkverschaffing. Naast
deze werkzaamheden zal hij zijn keuterij aan
hebben gehouden. Ook heeft hij nog een
groentekwekerij gehad.
Het laatste kind, zoon Jan, werd op 6 januari 1913 geboren. Moeder Geeske stierf in

Tweede generatie: Johannis Davids
Pijpker
Johannis werd in Siegerswoude geboren
en was getrouwd met Klaasje Salomons.
Hij komt in aktes ook als Pijpstra voor. Ze
woonden in De Wilp aan de westzijde van
de Oudemolenweg. Hij was dagloner van
beroep. Klaasje Salomons was gezien haar
naam half-joods.
Derde generatie: Anne Johannis Pijpker
Anne werd in De Wilp geboren en trouwde
in 1833 met Jantje Pieters de Vries. Hij werd
bij hun huwelijk als Pijpstra geregistreerd.
Ze kregen een dochter Klaasje en twee zonen: Johannes en Jan. Johannis trouwde
met Grietje Duursma, Jan trouwde met Willemke Duursma, een zuster van Grietje, dus
een dubbel huwelijk. Anne was dagloner van
beroep.
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Vierde generatie: Jan Pijpker
Jan Pijpker werd in 1855 in De Wilp geboren.
Zijn vrouw Willemke Duursma werd in 1853
in De Wilp geboren. Willemke was een dochter van Jurjen Eeuwes Duursma, slager in De
Wilp, en Mietje Hanses Bron. In 1874 kreeg
Willemke, ongetrouwd, een dochter Mietje;
zij kreeg de achternaam Duursma. Vermoedelijk was zij geen biologische dochter van
Jan Pijpker. Mietje vertelde later dat ze door
een oom en tante was opgevoed en dat ze
het daar heel goed heeft gehad. Na Mietje
volgde een dochter Jantje in 1878 (De Wilp)
en een zoon Jurjen in 1881 (Valthermond).
Gezien hun voornamen, overeenkomend
met de grootouders, waren zij wel biologische kinderen van Jan Pijpker.
Jan en Willemke trouwden in 1888; bij het
huwelijk werden Mietje, Jantje en Jurjen door
Jan Pijpker als eigen kinderen erkend waarbij hun achternaam Duursma werd gewijzigd
in Pijpker. Daarna werd er in 1888 nog een
dochter Klaasje geboren. Klaasje werd in
De Wilp geboren, dit betekent dat het gezin
tussen 1881 en 1888 weer in De Wilp moet
zijn teruggeweest. Rond 1890 gingen Jan en
Willemke Pijpker naar Valthermond en later

Haarsterweg 15
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naar Ter Apel, waar ze tot hun overlijden zijn
blijven wonen. Jan overleed in 1915 en Willemke in 1916.
Vijfde generatie
Mietje Pijpker trouwde in 1883 met Berent
Jans Buitkamp, geboren in 1867 in Marum.
Hij was een zoon van Jan Gerrits Buitkamp
en Antje de Jong van Dijk. De grootvader
van Berent was Gerard ‘Gerrit’ Buutkamp,
geboren in 1789 in Nordhorn-Duitsland. Berend en Mietje gingen op de Haarsterweg,
nu nummer 15, wonen. Bij het huwelijk was
Berent ‘onvermogend’, m.a.w. hij had een
laag inkomen.
Ze kregen zeven kinderen: Willemke, Antje,
Jan, Gerrit, Jantje, Eltje en Klaasje.
Berent overleed op 10 september 1912,
slechts 45 jaar oud. Mietje bleef met zeven
jonge kinderen achter.
En toen kwam er redding voor zowel Haaije
Tellinga als Mietje Pijpker
Haaije en Mietje zullen elkaar van vroeger
hebben gekend. Ze trouwden op 29 april
1916; Mietje trok met haar nog thuis wonen-

de kinderen bij Haaije op De Tippe in.
Op 17 augustus 1918 werd er een dochter
Hendrikje geboren. Samen hadden Haaije
en Mietje toen 17 kinderen.
Haaije Tellinga overleed op 1 december
1956 op 87-jarige leeftijd en Mietje TellingaPijpker op 27 februari 1963, zij werd 88 jaar.

Nu zal de lezer zich afvragen: wat heeft dit
met de schrijver van dit artikel te maken.
Welnu: dochter Hendrikje van Haaije en Miet
Tellinga is zijn schoonmoeder.

Haaije en Miet bij hun huis op De Tippe
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Verslag ‘Van Bult naar Urn’
Cobi Olijve
Op 29 oktober 2012 vond de tocht ‘Van Bult naar Urn’ plaats: een unieke reis langs verschillende historische pleisterplaatsen binnen de gemeente Marum. De organisatie was
in handen van de gemeente en Heemkundekring Vredewold-West. De uitkomst van het
onderzoek naar de oorsprong van De Bult – een middeleeuwse Stinswier constructie –
vond men zó bijzonder, dat zowel bij de gemeente als bij de Heemkundekring het idee
ontstond, daar iets mee te moeten doen! Het resulteerde in een leuke trip langs verschillende locaties.

Koos Vos bezig aan zijn lezing
De start
De opening vond plaats in de Romaanse
kerk waar wethouder Arnold Bloem een
welkomstwoord sprak. Daarna werd een
gezamenlijke lezing met PowerPoint gegeven door Truus Veldhuis en Koos Vos. Truus
Veldhuis is verbonden aan de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en zij was betrokken bij het veldonderzoek naar De Bult. Koos
Vos is amateurhistoricus en deed eerder al
onderzoek naar het terrein, waarbij ook de
conclusie stinswier als meest voor de hand
liggend bleek.
Truus beet het spits af en deed uitleg over
het veldonderzoek dat heeft plaatsgevonden, Koos maakte het geheel inzichtelijk met
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tekeningen, afbeeldingen en voorbeelden
van andere stinswieren.
Museum ’t Rieuw
Met een antieke ESA bus, of met eigen vervoer, trok men vervolgens naar Museum ’t
Rieuw in Nuis, waar amateurarcheoloog
Geert Venema vitrines had ingericht met
vondsten die hij heeft gedaan op akkers in
de eigen regio. Vuistbijlen, schrapertjes, potscherven, een stenen kogel ( gevonden bij
de Schans in Leek ), er was van alles te zien.
Geert gaf uitleg bij de verschillende voorwerpen, die zowel uit de prehistorie als uit de
middeleeuwen stamden.
Daarna was er gelegenheid het Landbouw-

Er was veel belangstelling voor de vitrines met vondsten van Geert Venema
en Streekmuseum te bezichtigen en werd
een lunch aangeboden. Vervolgens reisde
men door naar Niebert.
Museum ’t Steenhuus
Bij ’t Steenhuus was een zaal ingericht voor
Bernard Versloot. Hij is veel samen met
Geert Venema in het veld en gaf een lezing
over ‘Het ravijn van Boerakker’.  
De beelden die hij erbij toonde gaven een
goed beeld van het prehistorisch reliëf in
het landschap bij Boerakker. De lezing liep
iets uit, maar boeide zo, dat niemand zich
daar aan stoorde. Door de uitloop was er
geen gelegenheid museum ’t Steenhuus te
bezoeken, maar wethouder Arnold Bloem
verzocht de reizigers op een ander tijdstip
het museum echt te gaan bekijken.

Bernard Versloot gebruikte bij afwezigheid
van een aanwijsstok de wandelstok van één
van de bezoekers om een en ander op de
kaart aan te duiden

Het Noordelijk Archeologisch Depot
Bij het NAD op het voormalig kampterrein
te Nuis werd men ontvangen door Ernst
Taayke, medewerker van dit oudheidkundig
depot. Binnen stonden de mensen van de
catering al met smart op de groep te wachten met thee, koffie en cake. Daarna was er

gelegenheid de lange stellages met bodemvondsten uit Groningen, Friesland en Drenthe te bekijken. Het is werkelijk een eldorado
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de
archeologie. Naast een enorm aantal grotere gebruiksvoorwerpen als potten en kommen, is er ontzettend veel klein materiaal te
vinden in de stellingen en kastladen: benen
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naalden, kammen, spoelklossen, resten uit
zowel grafheuvels als van het klooster Aduard, wapens uit allerlei perioden, maar ook
ontzettend veel materiaal uit ons eigen Zuidelijk Westerkwartier!

De urn, met resten as en messchede ten
toongesteld

De gehangene van Hatsum

Knol, die het kostbare en zeldzame voorwerp – op de fiets! – had meegebracht uit
Groningen. Egge was uitgenodigd om een
lezing te geven over grafrituelen. Een leuke
lezing, helemaal des Egge’s, doorspekt met
vele grappige anekdotes en verhalen.
Zo dacht men bijvoorbeeld, zo vertelde hij,  
ooit de resten van een reu te vinden, met in
het lichaam de botjes van een aantal jonge
honden. Vreemd natuurlijk, een zwangere
reu. Bij nader onderzoek bleek het te gaan
om enige botjes van biggen, waarschijnlijk
het laatste maal van de hond.

Waar iedereen voorál nieuwsgierig naar was,
was het einddoel van de reis: de Urn uit omstreeks 800 n. C., ooit gevonden in Marum
in de omgeving van de Romaanse Kerk.  Uit
de reacties bij het zien van de pot bleek wel,
dat velen een enorm exemplaar voor ogen
hadden gehad. Er werd dus een beetje verbaasd gekeken naar de prachtig uitgestalde,
maar ietwat klein uitgevallen urn, niet groter
dan de kom van twee handen. Maar daarom
niet minder spectaculair! Naast enige asresten die in de pot zijn gevonden, lagen er in
het urnengraf ook de restanten van een mes,
waarschijnlijk als gift in het graf meegegeven. Een uniek geheel!
Egge Knol
Dat de urn te bewonderen was in het Archeologisch Depot was te danken aan Egge
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Egge Knol en Ernst Taayke

Kunstwerk
Teruggekeerd bij de Romaanse kerk wachtte
nog de onthulling van een kunstwerk, gemaakt door schoolkinderen. Om leerlingen
te betrekken bij de vondst van de stinswier
was er een project ontwikkeld, waarbij  kinderen, onder leiding van kunstenares Hilde
Klaassen, op locatie aan het werk gingen
met scherven en gips. Het was de bedoeling dat er kunstwerken werden gemaakt
zoals die in de stinswier zijn gevonden.  Ter
voorbereiding hadden de leerkrachten een
lesbrief over de stins ontvangen, waarmee
een vormonderzoek uitgevoerd werd, n.a.v.

categorieën zoals wonen, werken en spelen
in de tijd van de stins. De kleine kunstwerken zijn samengevoegd tot één creatie en
dat werd aan het eind van de dag onthuld.
De creatie staat tijdelijk opgesteld in het gemeentehuis en er wordt nog gezocht naar
een locatie waar het kunstwerk blijvend ten
toon zal worden gesteld.
Afsluitend - een prachtige dag in opnieuw
het besef dat het Westerkwartier een uitzonderlijk mooi gebied is, met een voor elke periode unieke historie.
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Colofon
’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.
’t Olde Guet betekent letterlijk: oude land of landerij.
In het jaar 1470 heeft het klooster Trimunt haar grondbezit in het kerspel Marum uitgebreid, door
de verwerving van ‘Tyarsema Olde Guet’ gelegen tussen de Ae en de Haar.
‘t Olde Guet verschijnt minimaal 2x per jaar.
De verkoopprijs voor een los nummer bedraagt € 7,50.
Bij de omslag
De afbeelding op de omslag is het schilderij dat de Marumse kunstenaar Tony Simon heeft
gemaakt voor de raadzaal van het gemeentehuis van Marum. De acht personen op de voorgrond
stellen de geschiedenis en de toekomst voor; daarnaast ook de integratie van de Molukse
gemeenschap in Marum. De gebouwen op de achtergrond staan voor de acht dorpen die samen
de gemeente vormen, v.l.n.r. Lucaswolde, Jonkersvaart, Noordwijk en Boerakker, Nuis, De Wilp,
Niebert en Marum.
Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om het waardevolle uit
de geschiedenis van de gemeente Marum te behouden en de belangstelling voor en kennis van
onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten.
Bestuursleden van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
- De heer B. (Berend) Kingma, voorzitter
  Malijksepad 19; 9363 AT Marum. Tel. 0594-641976.
- Mevrouw J. (Cobi) Vos-Olijve, secretaris
  Willemstad 5; 9363 XE  Marum. Tel. 0594 643543.
- Mevrouw G.J. (Grietje) Hijmersma-Hofkamp, penningmeester
  Molenweg 79; 9365 PC  Niebert. Tel. 0594-549872.
- Mevrouw A. (Aaltje) Woldman-Tienstra, ledenadministratie
  Vijverstraat 14; 9367 PT  De Wilp. Tel. 06-51152222.
- De heer J.A. (Jan) van der Veen, lid
  Mellemaweg 2A; 9364 PV  Nuis. Tel. 0594-513684.
Redactie:
- De heer D (Douwe) de Graaf
  Zuiderbuuren 28; 9363 HK  Marum. Tel. 0594-643659.
- Mevrouw S. (Sineke) de Groot-Jager
  De Jutte 25; 9367 RN  De Wilp. Tel. 0594-510058.
- Mevrouw J. (Cobi) Vos-Olijve
  Willemstad 5; 9363 XE  Marum. Tel. 0594-643543.
Redactiesecretariaat:
Zuiderbuuren 28; 9363 HK  Marum. Tel. 0594-643659.
e-mail: redactie@historischeverenigingmarum.nl
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