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Samenstelling en eindredactie
Douwe de Graaf

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.
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Van de redactie

Voor	u	ligt	’t	Olde	Guet,	nummer	18.	Het	is	deze	keer	gelukt	om	op	tijd	en	volgens	planning	dit	
nummer	bij	u	te	krijgen.

Er	zijn	weer	een	aantal	boeiende	artikelen,	voor	elk	wat	wils.

We	beginnen	met,	alweer	de	derde	aflevering	van	Arie	Buurma	over	de	nazaten	van	Wolter	
Sijtses	Bergsma.	Een	artikel	wat	niet	alleen	voor	amateur-genealogen	interessant	is,	maar	ook	
zeer	lezenswaardig	voor	de	echte	oud-Marumers	onder	ons.	U	zult	vele	personen	in	dit	verhaal	
herkennen.	

In	Drachten	wordt	momenteel	een	skûtsje,	dat	Jan	Martens	Jagersma	uit	De	Wilp	in	1909	heeft	
laten	bouwen,	gerestaureerd.	Voor	Douwe	de	Graaf	een	goede	gelegenheid	om	een	verhaal	
over	deze	Wilpster	schipper	op	papier	te	zetten.	U	vaart	als	het	ware	met	hem	mee	van	Drach-
ten	naar	Groningen,	via	De	Wilp	en	de	Jonkersvaart.	

Met	Klaas	Sikkema	mogen	we	met	een	nieuwe	schrijver	kennismaken.	Hij	schrijft	over	de	
schansen	in	onze	regio	en	over	wat	zich	in	1593	tijdens	de	schermutselingen	tussen	Willem	
Lodewijk	en	Verdugo	heeft	afgespeeld.	In	zijn	artikel	brengt	hij	naar	voren	dat	de	schans	bij	
Frieschepalen	met	evenveel	recht	de	‘Marumer	schans’	genoemd	zou	kunnen	worden.	

Geert	Braam	bezocht	mevr.	Trientje	van	der	Wijk-Bergsma	die	onlangs	102	jaar	is	geworden.	
Uit	haar	mond	heeft	Braam	wetenswaardige	zaken	uit	het	leven	van	de	zeer	vitale	Van	der	Wijk	
opgetekend.

Douwe	de	Graaf	brengt	een	aanvulling	op	het	leuke	artikel	‘Handelaren,	muzikanten	en	andere	
kleurrijke	figuren’	van	Geert	Braam	dat	in	’t	Olde	Guet	nummer	16	heeft	gestaan.

De	redactie	is	verheugd	dat	er	een	artikel	over	Boerakker	in	dit	nummer	verschijnt.	Jan	Helder,	
een	rasechte	‘Boerakkernaar’,	beschrijft	in	zijn	artikel	het	leven	in	Boerakker	van	net	na	de	
oorlog.	

Joke	de	Boer-Jager	geeft	een	recensie	van	het	jubileumboek	‘Honderd	jaar	De	Kruisweg	Ma-
rum’	dat	in	december	2012	is	verschenen.

In	dit	nummer	ook	een	‘Zoekplaatje’,	een	foto	van	een	schoolklas.	Eén	van	onze	lezeressen	is	
benieuwd	naar	de	achtergrond	van	deze	oude	foto.

Verder	vindt	u	een	verslag	van	de	inleiding:	‘De	vroege	geschiedenis	van	het	Voorwerk	en	de	
Wilp’,	die	op	21	februari	door	Jan	Slofstra	in	De	Wilp	is	gegeven.

De	redactie	wenst	u	veel	leesplezier	toe.

Douwe	de	Graaf
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Wolter Sijtses Bergsma en zijn nageslacht (3)

Arie Buurma

In de twee vorige afleveringen heb ik het leven belicht van Wolter Sijtses Bergsma, zijn 
zoon Hendrik en het nageslacht van Hendrik. In deze en de volgende aflevering wil ik aan-
dacht schenken aan de andere kinderen van Wolter Sijtses Bergsma d.w.z Sijtse, Jetske, 
Drewes, Jan, Asselina, Aaltje, Wietske en Pieter.  Asselina en Wietske overleden vrij jong, 
zodat over hen weinig bekend is.

Sijtse Bergsma, postbode en boer
Wietse	Wiebes	Dijk	 (1788-1860)	was	begin	
19e	 eeuw	 landbouwer	 in	 Marum.	 Hij	 had	
ruim	 38	 ha	 grond	 in	 bezit,	 verdeeld	 over	
drie	 boerderijen.	 Hij	 woonde	 op	 een	 boer-
derij	 in	 Marum-West.	 Zijn	 jongste	 dochter	
Frouktje	 (1831-1893)	 trouwde	 in	 1857	 met	
Sijtse	 Bergsma	 (1829-1897).	 Sijtse	 was	 als	
oudste	 zoon	 van	 Wolter	 Bergsma	 geboren	
op	de	Frimaheerd,	waar	hij	 zijn	 kinderjaren	
doorbracht.	Na	de	lagere	schooltijd	werd	hij	
postbode	 op	 het	 traject	 Marum	 -	 Groote-
gast.	Sijtse	en	Frouktje	kregen	een	dochter:	
Lutdina	Bergsma	(1858-1901).

Frouktje	Dijk	was	in	1861,	als	één	van	zeven	
kinderen,	na	een	scheiding	en	deling,	in	bezit	
gekomen	van	een	1/7	deel	van	haar	vaders	
nalatenschap.	Er	was	voor	die	tijd	een	flink	

bedrag	te	verdelen,	namelijk	50.205	gulden.	
Frouktje	erfde	de	ouderlijke	boerderij	in	Ma-
rum-West	en	enige	percelen	grond,	met	een	
grootte	van	3,80	ha	en	ter	aanvulling	enige	
schuldvorderingen	en	een	geldbedrag,	in	to-
taal	7172	gulden.	(In	1860	was	een	deel	van	
het	grondbezit	verkocht	om	aan	liquide	mid-
delen	te	komen).	
Sijtse	 was	 door	 zijn	 huwelijk	 met	 Frouktje,	
naast	 postbode,	 nu	 ook	 boer	 geworden.	
Waarom	 Sijtse	 niet	 wil	 deelnemen	 aan	 de	
nationale	militie	weten	we	niet.	In	1848	kocht	
zijn	 vader	 een	 vervanger	 (remplaçant)	 voor	
hem	 voor	 25	 gulden.	 Boerenknecht	 Gerrit	
Koekoek	uit	Nuis	ging	Sijtse	vervangen.	Be-
stuurlijke	 betrokkenheid	 erfde	 Sijtse	 waar-
schijnlijk	 van	zijn	 vader.	Van	1885	 tot	1897	
was	hij	wethouder	van	de	gemeente	Marum.	
Na	het	overlijden	van	Sijtse	in	1897	erfde	zijn	
enige	dochter	Lutdina,	die	in	1887	getrouwd	
was	met	Egbert	de	Boer	(1855-1938),	al	zijn	

In het met de pijl aangegeven huis woonde in 
1818 Wietse Wiebes Dijk. Vanaf 1861 werd 
het huis bewoond door Sijtse Bergsma en 
Frouktje Dijk. In 1941 werd het huis ontei-
gend door de gemeente Marum t.b.v. het 
uitbreidingsplan Marum-west. Kort daarna 
werd het afgebroken.

Egbert de Boer 1855-1938
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bezittingen,	waaronder	ruim	10	ha	grondbe-
zit,	met	een	waarde	van	7279	gulden.

Egbert	 de	 Boer	 was	 kastelein	 en	 landbou-
wer	 in	Noordwijk.	 In	1887	was	hij	 eigenaar	
geworden	 van	 een	 boerderij,	 gelegen	 ten	
noordoosten	van	de	kruising	van	het	Oude	
Diep	 met	 de	 weg	 van	 Marum	 naar	 Noord-
wijk	 (nu	 Noorderweg	 1	 in	 Noordwijk,	 in	 de	
volksmond	Balktil	geheten).	Het	bedrijf	had	
in	1887	een	grootte	van	ruim	10	ha.	In	1900	
was	het	bedrijf	door	de	 inbreng	van	de	er-
fenis	 van	 Lutdina	 gegroeid	 tot	 ruim	 18	 ha.	
Bestuurlijk	 droeg	 Egbert	 zijn	 steentje	 bij	
als	 kerkvoogd	 van	 de	 N.H.	 Gemeente	 van	
Noordwijk.

Lutdina	 Bergsma	 overleed	 in	 1901	 na	 een	
kort	 ziekbed.	 Ze	 werd	 slechts	 43	 jaar	 oud.	
Egbert	 bleef	 achter	 met	 zijn	 twee	 doch-
ters:	Anke	Magrieta	(1890-1960)	en	Froukje	
(1891-1976).	Beide	dochters	 trouwden	met	
een	landbouwer:	Anke	in	1919	met	Hendrik	
Sijbenga	 (1887-1962)	 en	 Froukje	 in	 1915	
met	Johannes	Blaauwijkel	(1890-1971).	Eg-
bert	stierf	in	1938;	schipper	Hendrik	Snip	uit	
Noordwijk	deed	aangifte	van	overlijden.

Rond	 1940	 werd	 de	 nalatenschap	 van	 Eg-
bert	 en	 Lutdina	 gescheiden,	 waarbij	 Anke	
Magrieta	 het	 grootste	 deel	 van	 het	 onroe-
rend	 goed	 in	 bezit	 kreeg,	 waaronder	 het	
bedrijfsgebouw	en	de	bezittingen	in	Marum-
West.	Anke	en	Hendrik	werkten	en	woonden	

De Balktil komt al voor in een oorkonde uit 
1385. Men noemde het toen de Marumer 
Balk. Met een in hoogte verstelbare balk 
kon men hier het waterniveau regelen en 
de doorlaat naar zee. 
De genoemde boerderij, waarin ook een 
café was gevestigd wordt al in 1832 ver-
meld op het 1e kadastrale minuutplan 
van Marum onder Sectie G nr.595; land-
bouwer Wiebe D. Veenstra was toen de 
eigenaar/bewoner. Hij werd in 1850 opge-
volgd door de (school)meester Derk van 
der Berg. In 1857 werd de kastelein Elbar-
tus Hasper de nieuwe eigenaar. Hij werd 
in 1876 opgevolgd door de landbouwer 
Wiemer Renkema, die het huis in 1883 liet 
herbouwen, bovendien werd een schuur 
bijgebouwd. In 1886 werd de boerderij 
verkocht aan Jan Everts, die het vrijwel 
meteen doorverkocht aan Egbert de Boer. 
Achter de boerderij was een laad- en los-
plaats ingericht voor de opslag van o.a. 
sintels en kunstmest, die via de scheep-

vaart op het oude Diep werden vervoerd. 
De zwaaikom in het Oude Diep, ter hoogte 
van de losplaats, is op de foto nog goed 
te zien.

Boerderij annex café bij de Balktil in 
Noordwijk. In 1887 werd Egbert de Boer, 
gehuwd met Lutdina Bergsma, eigenaar. 
Egbert overleed hier in 1938 en werd op-
gevolgd door zijn schoonzoon Hendrik 
Sijbenga, gehuwd met Anke M. de Boer. 

Johannes Blaauwijkel (1890-1971)
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al	geruime	tijd	op	het	bedrijf	aan	de	Noorder-
weg;	vanaf	1940	werden	ze	ook	eigenaar.	In	
1952	nam	hun	zoon	Auke	Egbert	het	bedrijf	
over.	 Anke	 en	 Hendrik	 verhuisden	 naar	 de	
Hoornweg	17	in	Marum.

Froukje	erfde	enkele	percelen	land	in	Noord-
wijk.	Zij	woonde	met	Johannes	op	zijn	ou-
derlijk	bedrijf	aan	de	Hooiweg	10	in	Lucas-
wolde.	 In	1854	was	zijn	
grootvader,	 Johannes	
Melles	 Blaauwijkel	 hier	
begonnen	 als	 arbeider.	
Hij	 liet	 in	 1855	 op	 een	
aangekocht	 perceel	
grond	 in	 Lucaswolde	
een	 woonhuis	 bouwen,	
de	voorloper	van	de	 te-
genwoordige	boerderij.
Rond	 1954	 verhuisden	
Froukje	 en	 Johannes	
naar	 de	 Westerweg	 38	
in	 Noordwijk	 en	 gingen	
rentenieren.	 Zoon	 Eg-
bert	 Blaauwijkel,	 ge-
trouwd	met	Maria	Post-
mus,	 nam	 het	 bedrijf	
over.
In	1941	werden	de	bezit-
tingen	in	Marum-West	en	het	huis,	waar	ooit	
Sijtse	 Bergsma	 en	 Frouktje	 Dijk	 woonden,	
door	de	gemeente	Marum	onteigend,	waar-
na	 het	 woonhuis	 werd	 gesloopt.	 De	 ontei-
gende	grond,	hoofdzakelijk	gelegen	 tussen	
de	huidige	Hoornweg	en	de	Westerhoflaan,	
werd	 geschikt	 gemaakt	 voor	 woningbouw.	
Hier	 verrezen	 bijvoorbeeld	 de	 woningen	
Hoornweg	21	 tm	43	en	veel	woningen	aan	
de	Westerhoflaan.

Driewes Bergsma en Rensktje Hijmersma 
en hun nageslacht
Driewes	Bergsma	(1832-1894)	was	de	twee-
de	zoon	van	Wolter	Bergsma.	Na	zijn	jeugd	
op	de	Frimaheerd	en	de	lagere	school	werd	
hij	stelmaker	van	beroep.	Hij	leerde	het	vak	
o.a.	 bij	 wagenmaker	 Evert	 Hendriks	 Zijl-
stra.	Zijlstra	had	zijn	bedrijf	 ten	westen	van	
de	huidige	Marktstraat,	op	de	hoek	met	de	
Hoornweg,	waar	nu	de	apotheek	gevestigd	
is.	Driewes	had,	zoals	gebruikelijk	in	die	tijd,	
kost	en	inwoning	toe.	Nadat	hij	in	1871	was	

getrouwd	met	de	weduwe	Rensktje	Hijmer-
sma	 (1830-1874)	begon	Driewes	een	eigen	
bedrijf.	Op	10	februari	1870	had	hij	de	groot-
ouderlijke	 woning	 (zie	 afbeelding	 3a	 en	 de	
afbeelding	 op	 blz.3	 van	 ‘t	 Olde	 guet	 nr.16)	
aan	de	Provinciale	weg	in	Marum,	uit	de	nog	
onverdeelde	 boedel	 van	 zijn	 grootouders,	
voor	 een	 bedrag	 van	 slechts	 375	 gulden	
aangekocht.	Hier	begon	hij	een	stelmakerij.

Kadastrale kaart van ±1910  (links=west) 
1: Geboortehuis Wolter Sijtses Bergsma 
(blauwomlijnd); Vanaf 1870 heeft zijn zoon 
Drewes hier een stelmakerij (in rood de 
verbouw van 1894). 2: Hier begon Pieter 
Bergsma zijn schildersbedrijf in 1873. In 
1883 verkocht hij zijn bezit (percelen F1182 
en F1183) aan zijn broer Driewes. Deze ver-
grootte zijn grondbezit (F1181) met perceel 
F1182. Perceel F1183 met woonhuis werd 
in 1891 verkocht aan de manufacturier Dirk 
de Vries. (Nu Wendtsteinweg 19, restaurant 
“Nieuw China”).  3: In 1904 kocht Driewes 
Bergsma dit woonhuis (blauwomlijnd) ten 
zuiden van de Wendsteinweg. Het bestaan-
de huis werd gesloopt en in 1907 herbouwd 
(roodomlijnd, perceel C5508). In 1966 werd 
het bezit verkocht aan de veehouder Sape 
Heijs (nu Wendtsteinweg 18).  4: Woonhuis 
meester Johannes van Valen. Tussen nr.1 en 
nr. 4 verrees in 1928 de Boerenleenbank. 5: 
In dit huis stierf in 1881 de 2de vrouw van 
Wolter Sijtzes Bergsma, Martje Renkema. 
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Rensktje	was	getrouwd	geweest	met	Gurbe	
Graanstra	(1832-1866)	en	had	uit	dit	huwe-
lijk	vier	kinderen:	Kornelis	(1858-1941),	Fokje	
(1860-1871),	Hendrik	(1862-1941)	en	Grietje	
(1864-1947),	alle	vier	nog	minderjarig.
Driewes	 en	 Rensktje	 kregen	 samen	 twee	
kinderen:
Wolter	Bergsma,	(1871-1942)
Lutske	Bergsma,	(1874-1894)	

Renstkje	overleed	op	5	maart	1874.	Driewes	
bleef	achter	met	zes	minderjarige	kinderen.	
Zijn	 beide	 stiefzonen,	 Kornelis	 en	 Hendrik,	
dienden	 later	als	knecht	bij	hem	in	de	stel-
makerij.	Het	bedrijf	rendeerde	goed.	Al	spoe-
dig	werden	het	gebouw	en	het	erf	 te	klein.	
In	1883	kocht	Driewes	het	naastgelegen	erf	
en	woonhuis	(nr.	2	op	bovenstaande	afbeel-
ding	kadastrale	kaart),	van	zijn	jongste	broer	

Pieter	Bergsma,	verver	van	beroep,	voor	een	
bedrag	van	400	gulden.	Hij	vergrootte	zijn	erf	
met	een	deel	van	het	aangekochte	perceel.	

De	aangekochte,	naastgelegen	woning	met	
erf	en	perceel	F1183,	werd	in	1891	verkocht	
aan	Dirk	de	Vries,	manufacturier	 te	Marum.	
Na	het	overlijden	van	Driewes	 in	december	
1894,	 werd	 het	 bedrijf	 overgenomen	 door	
zijn	 enige	 zoon	 en	 erfgenaam	 Wolter,	 die	
in	1898	trouwde	met	Wimke	Bron,	 (zijn	zus	
Lutske	 was	 al	 in	 1894	 overleden).	 In	 1897	
was	 het	 bedrijf	 verder	 uitgebreid	 door	 de	
bijbouw	van	een	schuur.	Tot	1905	bleef	de	
stelmakerij	gezichtsbepalend	aan	de	Provin-
cialeweg,	daarna	begon	de	aftakeling,	eerst	
werd	de	schuur	afgebroken	en	daarna	rond	
1912	het	woonhuis.	Of	Bergsma	toen	al	wist	
dat	de	gemeente	Marum	plannen	had	voor	
de	bouw	van	een	school	op	dit	terrein	valt	te	
betwijfelen.	Ondertussen	had	Wolter	Bergs-
ma	aan	de	overzijde	van	de	Provincialeweg	
een	nieuwe	bestemming	gevonden	voor	de	
stelmakerij.	Hij	kocht	op	in	1904	drie	perce-
len	grond	met	een	gezamenlijke	grootte	van	
ruim	1	ha.	van	de	voerman	Ment	Klevringa,	

De grootvader van Driewes, Sijtse Wijtses, 
had dit huis vermoedelijk als inwonende 
knecht geërfd van Jurjen Arbs en Griet-
je Jans. Jurjen en Grietje hadden op 21 
maart 1780 een testament laten maken, 
waarin vastgelegd werd dat Sijtse Wijtses 
na hun beider dood hun goederen zou er-
ven.
Toen Sijtse in 1812 overleed stond hij als 
schoenmaker te boek. Zijn vrouw, Jetske 
Wolters Boerema, bleef in het huis wonen 
tot haar overlijden in 1852.
Erfgenamen van Sijtse Wijtses en Jetske 
Wolters waren hun drie kinderen, Grietje, 
Wolter en Wijtske, ieder voor 1/3 deel. 
Toen in 1870 deze woning werd aange-
kocht door kleinzoon Driewes, was er in 
feite sprake van een boedelverdeling. 
Wijtske, de enige die nog leefde, erfde 
1/3 deel. Roelf Holtrop, de enige zoon 
van Grietje, erfde ook 1/3 deel en de ze-
ven kinderen van Wolter erfden ieder 1/24 
deel, behalve dochter Aaltje Bergsma, 
gehuwd met Ype Cupery, die 2/24 deel 
erfde, een dubbele portie dus. Volgens 
het kadaster was zij voorheen al voor een 
deel eigenaar geworden. 
Opmerkelijk in deze koopakte is ook dat 
Driewes wordt vermeld samen met ene 
Jantje de Wit(h) als echtpaar. Dit is later 
doorgehaald in de akte.

Pieter Bergsma sr. (foto omstreeks 1897)
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voor	een	bedrag	van	2500	gulden.	Op	per-
ceel	C191	stond	een	woonhuis,	dat	in	1907	
werd	 afgebroken.	 Op	 het	 nieuw	 ontstane	
perceel	 C5508	 (=C190+C191)	 werd	 in	 het-
zelfde	 jaar	 een	 nieuw	 bedrijfsgebouw	 met	
woonhuis	 opgericht.	 Bijna	 veertig	 jaar	 lang	
had	Wolter	hier	zijn	stelmakerij,	een	bedrijf,	
waarin	producten	variërend	van	doodskisten	
tot	boerenwagens	werden	vervaardigd.	Hier	
stierf	op	28	augustus	1942	Wolter	Bergsma	
kinderloos.	Zijn	weduwe,	Wimke	Bron,	ver-
kocht	in	1950	een	deel	van	het	perceel	aan	
de	 schoenmaker	 en	 schoenhandelaar	 Jelle	
Dijk,	 die	 hierop	 een	 huis	 liet	 bouwen	 (nu	
Wendtsteinweg	16).	 In	1965,	na	het	overlij-
den	 van	 Wimke	 Bron,	 werd	 het	 resterende	
onroerend	bezit	verkocht	aan	de	veehouder	
Sape	Heijs.	(nu	Wendtsteinweg	18).

Pieter Bergsma en Trientje de Boer en 
hun nageslacht
Pieter	was	de	jongste	zoon	van	Wolter	Sijt-
ses	Bergsma.	Hij	trouwde	in	1872	op	27-ja-
rige	leeftijd	met	Trientje	Tjeerds	de	Boer.	Hij	
werd	 huisschilder	 (verwer)	 van	 beroep.	 In	
1873	kocht	hij	twee	percelen	grond	(Sectie	F	
nrs.	576	en	577),	met	een	woonhuis,	gelegen	
ten	noorden	van	de	huidige	Wendtsteinweg	
en	 pal	 ten	 westen	 van	 zijn	 grootouderlijk	
huis,	 van	 de	 wever	 Jan	 Gerrits	 Buitkamp	
voor	 400	 gulden.	 Hier	 oefende	 hij	 tien	 jaar	
lang	zijn	bedrijf	uit.	Toch	werd	de	ruimte	ken-
nelijk	te	klein,	ze	konden	echter	op	die	plek	
niet	voldoende	uitbreiden.	 In	1879	kochten	
Pieter	en	Trientje	enige	percelen	grond	met	
een	 woonhuis	 (kadastraal	 C202,	 C3193	 en	
C3194)	 voor	 een	 bedrag	 van	 1575	 gulden	
van	de	koopman	Gerrit	Ruurds	Eisenga.	De	
gezamenlijke	grootte	van	het	terrein	bedroeg	
ruim	61	are.	Hier	kon	het	schildersbedrijf	ver-
der	groeien.	Bovendien	was	er	een	kleine	50	
are	bouwland	om	producten	te	verbouwen.
Ook	 broer	 en	 buurman	 Driewes	 Bergsma	
had	 meer	 ruimte	 nodig.	 In	 1883	 verkocht	
Pieter	zijn	bezit	ten	noorden	van	de	huidige	
Wendtsteinweg	aan	zijn	broer,	voor	een	be-
drag	van	400	gulden	(zie	boven).	

Het braakliggende oude terrein (F1253), 
ruim 22 are groot, werd  in 1915 door 
Wolter Bergsma verkocht aan de gemeen-
te Marum voor het niet geringe bedrag 
van 3000 gulden. Rond 1917 werd hierop 
een school gebouwd, de latere openbare 
ULO-school. (zie afbeelding 3b). Deze 
school heeft ruim 50 jaar dienst gedaan 
tot augustus 1971. In 1974 werd het 
schoolterrein verkocht aan de instrumen-
tenfabriek “H.R.T. Instruments”. Nu is hier 
het kindercentrum Jut & Jul gevestigd.

Kadastrale hulpkaart uit  ± 1918. 
(links=west).
De stelmakerij van Bergsma is afgebroken 
en heeft plaats gemaakt voor de Openba-
re U.L.O. school en een (leraren)woning 
(nu kindercentrum Jut & Jul en Wendt-
steinweg 17). Trientje Bergsma-de Boer.
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Pieter	en	Trientje	kregen	7	kinderen	in	Marum:

	 1.	Reina	Bergsma	(1873-1921)
	 2.	Lutske	Bergsma	(1875-1947)
	 3.	Wietske	Bergsma	(1878-1961)
	 4.	Boukje	Bergsma	(1881-1974)
	 5.	Wolter	Bergsma	(1884-1959)
	 6.	Aaltje	Bergsma	(1887-1949)
	 7.	Tjeert	Bergsma	(1889-1958)

Op	30	december	1909	vond	een	veiling	van	
onroerend	 goed	 plaats.	 De	 erven	 van	 Be-
rend	Ausma	veilden	hun	geërfde	bezittingen	
in	Nuis.	Pieter	Bergsma	was	hoogste	bieder	
op	perceel	1.	Voor	een	bedrag	van	3815	gul-
den	 kwam	 hij	 in	 bezit	 van	 ’eene	 behuizing	
met	erf,	tuin,	bouw-	en	weideland	gelegen	te	
Nuis’.	De	grootte	van	de	percelen	bedroeg	
bijna	2	hectare.	Het	woonhuis	stond	aan	de	
huidige	 Nieuweweg	 op	 de	 dorpsgrens	 van	
Nuis	met	Marum	(nu	Nieuweweg	2).	

In	het	bevolkingsregister	kreeg	Pieter	nu	het	
stempel	landbouwer.	Ze	woonden	hier	ruim	
tien	 jaar,	want	op	23	 februari	 1920	werden	
de	bezittingen	in	Nuis	publiekelijk	verkocht.	
Winkelier	Hendrik	van	der	Heide	uit	Tolbert	
was	de	hoogste	bieder	met	een	bedrag	van	

maar	liefst	9000	gulden.	Bergsma	had	goe-
de	zaken	gedaan,	de	verkoopprijs	was	meer	
dan	 verdubbeld.	 Volgens	 het	 bevolkingsre-
gister	 keerden	Pieter	en	Trientje	 terug	naar	
hun	“oude	stek”	in	Marum.	Hier	stierf	Pieter	
Bergsma	in	1928.	Zijn	weduwe	woonde	hier	
nog	 tien	 jaar;	 zij	 stierf	 in	1938.	Het	nu	nog	
bestaande	 Pieterspad	 in	 Marum	 houdt	 de	
herinnering	aan	Pieter	Bergsma	levend.

Zoon	Wolter	 trad	 in	de	voetsporen	van	zijn	
vader.	 Nadat	 hij	 de	 Groninger	 Schilders-
school	 had	 doorlopen,	 trouwde	 hij	 in	 1910	
met	Janke	Fruchnich.	

Aanvankelijk	bleef	het	gezin	van	Wolter	wo-
nen	in	de	ouderlijke	woning,	maar	toen	Pie-
ter	en	Trientje	in	1920	terug	kwamen	van	hun	
avontuur	 in	Nuis,	 kochten	Wolter	 en	 Janke	
een	woonhuis	met	erf	en	tuin	in	Marum	(ka-
dastraal	C6971)	van	Alkea	Eefting,	die	met	
de	 timmerman	 Freerk	 Koekoek	 getrouwd	
was.	Het	perceel	lag	op	de	hoek	Malijksepad	
en	Boereveld	(in	1970	was	dat	Malijksepad	1).	

Tot	1939	woonde	het	gezin	hier.	Na	het	over-
lijden	van	moeder	Trientje	de	Boer	werd	door	
de	erven	Bergsma/de	Boer	de	behuizing	aan	
de	 Hoofdweg	 met	 het	 bijgelegen	 land	 pu-
bliekelijk	verkocht.	Koper	werd	zoon	Wolter	
Bergsma	voor	een	bedrag	van	1910	gulden.	
Kort	daarna	in	1939	liet	hij	het	woonhuis	af-
breken	en	herbouwen.	De	nieuwe	villa	kreeg	
de	naam	‘Roemah	Poetih’,	het	witte	huis.

Dit woonhuis komt al voor op de eerste 
kadastrale leggers van rond 1830 (sectie 
B nr. 71) en is dan in bezit van Freerk Joh. 
de Vries. Rond 1895 werd het huis ver-
bouwd. Rond 1962 liet Jannes Heidinga 
hier een nieuw huis bouwen.

Met de rode pijl is het huis aangegeven, 
waar Pieter Bergsma en Trientje de Boer 
woonden van 1909-1920, na het beëindi-
gen van hun schildersbedrijf (nu Nieuwe-
weg 2 in Nuis).

Achter vlnr: Pieter Bergsma en Rengertje 
vd Pol; Anne Bergsma; Klaas Hulshoff en 
Hendrikje Bergsma; Jan v.d. Wijk en Trien-
tje Bergsma Voor: Wolter Bergsma en Janke 
Fruchnich

➘
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Wolter	en	Janke	kregen	vijf	kinderen:
	
1.	Trientje	Bergsma	(1911-)
2.	Anne	Bergsma	(1912-1993)
	 3.	Pieter	Bergsma	(1914-1980)
	 4.	Hendrikje	Bergsma	(1918-1959
	 	
In	 1965,	 enige	 jaren	 na	 het	 overlijden	 van	
Wolter,	 werd	 zijn	 weduwe	 Janke	 Fruchnich	

eigenaar	van	het	woonhuis.	Zij	stierf	in	1983,	
95	 jaar	 oud.	 Van	 de	 andere	 kinderen	 van	
Pieter	kan	ik	nog	noemen:	Reina,	zij	trouwde	
met	haar	neef	en	landbouwer	Erenst	Bergs-
ma	 (zie	vorige	aflevering).	Wietske	 trouwde	
in	 1902	 met	 de	 landbouwer	 Hendrik	 van	
der	Linde.	Hun	boerderij,	kadastraal	Marum	
C4771,	stond	aan	het	Malijksepad	(in	1970	
was	dat	Malijksepad	3).	Boukje	 trouwde	 in	
1907	 met	 de	 landbouwer	 Anne	 Bos.	 Aaltje	
trouwde	in	1912	met	Jan	Hasper.	Ze	woon-
den	eerst	in	Niebert,	maar	daarna	bestierden	
ze	 jarenlang	 de	 boerderij	 ‘Hermanshoeve’	
aan	 de	 Wendtsteinweg.	 Lutske	 trouwde	 in	
1898	met	Eeuwe	Nijboer,	daarna	vertrokken	
ze	naar	Opende.	Tjeert	trouwde	in	1923	met	
Lubberdina	Boelens;	zij	vertrokken	naar	Vor-
den.

In	1983,	na	het	overlijden	van	Janke,	vond	
er	een	boedelscheiding	plaats,	waarna	zoon	
Anne	Bergsma	het	bezit	overnam.	Anne	was	
gemeente-ambtenaar	geweest	o.a.	in	Leeu-
warden	en	bewoonde	het	huis	tot	zijn	overlij-
den	in	1993.	Over	een	periode	van	ruim	hon-
derd	jaar	woonden	in	dit	huis	drie	generaties	
Bergsma.	(huidig	adres	Wendtsteinweg	36).
Pieter	Bergsma	junior	zette	het	schildersvak	
voort,	eerst	in	Marum,	later	in	Nijkerk	(1941-

C3193 was een van de in 1879 door Pieter 
Bergsma aangekochte percelen. Het woon-
huis op dit perceel stamt uit 1861 en werd 
gebouwd i.o.v. Hendrik T. Tiesema. In 1938 
werd het geheel aangekocht door zoon 
Wolter Bergsma; het oude huis (blauwom-
lijnd) werd afgebroken en er werd een nieuw 
woonhuis gebouwd ’Roemah Poetih’ (rood-
omlijnd). Hier woonden 3 generaties Bergs-
ma. (nu Wendtsteinweg 36)  

In 1879 kochten Pieter Bergsma en Trientje 
de Boer deze woning (zie ook voorgaande 
afbeelding, blauwomlijnd). In 1939 werd 
het huis afgebroken en verrees hier de villa 
‘Roemah Poetih’ (nu Wendtsteinweg 38)

Kadastrale kaart ±1960. 
Links de Wendtsteinweg en rechtsonder de 
Dorpshuisstraat en rechtsboven het Malijk-
sepad. Op de kaart Roemah Poetih, de 
boerderij van Hendrik en Wietske v.d. Linde 
en het huis waar het gezin Wolter Bergsma 
woonde van 1920 tot 1938
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1952),	waar	hij	zijn	vrouw	leerde	kennen.	In	
1946	trouwde	hij	daar	met	Rengertje	van	der	
Pol.	Vanaf	1952	tot	1960	woonden	ze	weer	
in	Marum	aan	de	Wendtsteinweg	56.	In	1960	
verhuisde	 het	 gezin	 naar	 de	 Kerkstraat	 in	
Zuidhorn,	waar	Pieter	de	schilderszaak	van	
Klaas	Anneijes	overnam.	Pieter	overleed	 in	
1980.	 Zijn	 zoon	 Wolter	 Bergsma	 zette	 het	
bedrijf	 aan	 de	 Kerkstraat	 7	 voort.	 In	 1997	
verhuisde	 Bergsma	 naar	 een	 groter	 pand	
aan	de	Kerkstraat	3.	Al	vier	generaties	lang	
wordt	het	schildersvak	door	deze	tak	van	de	
familie	beoefend.	
Hendrikje	Bergsma	trouwde	in	1941	met	de	
landbouwer	 Klaas	 Hulshoff.	 Hij	 was	 land-
bouwer	op	de	boerderij	met	het	tegenwoor-
dig	adres	Postdijk	3	te	Marum.Tenslotte	’last	
but	not	least’	de	inmiddels	102-jarige	Trientje	
Bergsma,	momenteel	de	oudste	inwoner	van	
de	gemeente	Marum	en	achterkleindochter	
van	de	stamvader	van	de	Bergsma’s.	Zij	 is	
de	weduwe	van	de	landbouwer	Jan	van	der	
Wijk.	 In	1944	werd	veehouder	 Jan	van	der	

Wijk	 eigenaar	 van	de	door	 zijn	 vader,	Derk	
van	der	Wijk,	 in	1915	gestichte	boerderij	 in	
Nuis	(nu	Nieuweweg	21).	

Jan	overleed	in	1973.	Trientje,	al	40	jaar	we-
duwe	woont	nog	steeds	zelfstandig	in	Nuis.	
Zij	heeft	haar	grootouders	Pieter	en	Trientje	
nog	goed	gekend.

Mijn dank gaat uit naar Henk van der Wijk in 
de Wilp, oudste kleinzoon van de 102 jarige 
Trientje Bergsma, voor zijn aanvullingen, cor-
recties en de vele aangeleverde foto’s.

Deze boerderij aan de Nieuweweg 21 in Nuis werd bewoond door het veehoudersgezin Jan van 
der Wijk en Trientje Bergsma. Zoon Derk van der Wijk verkocht het onroerend goed in 1999 aan 
Roel Postmus, die op het terrein een riante villa liet bouwen 
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Jan Martens Jagersma, schipper uit De Wilp

Douwe de Graaf

Aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw maakte de scheep-
vaart in onze regio een bloeiperiode door. De dam in de Jonkersvaart werd in 1871 ver-
vangen door een brug en een sluis. Dit had tot gevolg dat er vanuit De Wilp niet alleen 
op Drachten gevaren kon worden, maar dat ook de waterweg naar Leek en Groningen 
geopend was. Bodediensten die zich voorheen met vervoer over de slechte wegen bezig-
hielden, schakelden over naar het vervoer per schip. Ook verveners die in dit gebied actief 
waren en met pramen turf vervoerden, schakelden over naar schepen met een grotere 
inhoud om waren en personen over een grotere afstand te vervoeren. De stad Groningen 
werd voor De Wilp en Marum een belangrijke afzetmarkt. 
Bekende Wilpster schipperfamilies waren de families Haarsma, Visser, Jagersma, Pals-
ma, Otter en anderen.
Onderstaand artikel belicht schipper Jan Martens Jagersma.

Tot	1871	was	er	geen	scheepvaart	mogelijk	
van	 De	 Wilp	 naar	 Groningen.	 Op	 de	 grens	
van	de	gemeenten	Marum	en	Leek	 lag	een	
dam	in	de	Jonkersvaart.	In	dat	jaar	werd,	om	
het	gebied	van	dit	deel	van	het	Westerkwar-
tier	 te	 ontsluiten,	 de	 dam	 vervangen	 door	
een	brug	en	een	houten	sluis.	In	1900	werd	
de	houten	sluis	door	een	stenen	vervangen.	
Door	de	 rechtstreekse	verbinding	over	wa-
ter	groeide	het	aantal	Marumer	en	Wilpster	
schippers	 vanaf	 dat	 moment	 sterk.	 Ook	
goederen	vanuit	Drachten	en	bestemd	voor	
de	stad	Groningen	konden	via	De	Wilp	over	
kleinere	 kanalen	 en	 vaarten	 vervoerd	 wor-
den,	 in	 Jonkersvaart	 hoefde	 niet	 meer	 te	
worden	overgeladen.	Ook	het	transport	van	
grote	hoeveelheden	vracht	over	de	weg	naar	
Groningen,	met	paard	en	wagen	of	zelfs	met	
de	hondenkar,	kon	nu	per	schip	gebeuren.
In	 1892	 probeerden	 de	 gemeenten	 Marum	
en	Leek	het	dure	onderhoud	en	toezicht	op	
de	waterwegen	over	te	doen	aan	de	provin-
cie.	 Dit	 lukte	 echter	 niet.	 In	 1918	 werd	 het	
Kanalencomité	 ‘De	 drie	 Provinciën’	 opge-
richt,	 met	 als	 doel	 de	 waterwegen	 tussen	
Friesland,	 Groningen	 en	 Drenthe	 te	 verbe-
teren.	 De	 kanalen	 en	 vaarten	 in	 het	 grens-
gebied	 waren	 slecht	 onderhouden,	 water-
standen	varieerden	sterk	in	de	verschillende	
seizoenen	 van	 het	 jaar.	 Vooral	 de	 Jonkers-
vaart	 was	 een	 knelpunt,	 door	 de	 lage	 wa-
terstand	was	 scheepvaart	 in	droge	 zomers	
vaak	niet	mogelijk.

Pas	na	veel	onderhandelingen	en	gesteggel	
kon	 men	 in	 1927	 met	 een	 sterk	 uitgekleed	
plan	beginnen.	Het	betrof	feitelijk	alleen	het	
vaartenstelsel	 bij	 De	 Wilp,	 de	 Jonkersvaart	
en	het	Leekster	Hoofddiep.	Het	plan	kwam	
als	mosterd	na	de	maaltijd;	goederenvervoer	
per	vrachtwagen	begon	toen	al	sterk	op	te	
komen.

Marten Jans (Jagersma)
We	 gaan	 terug	 naar	 omstreeks	 1750	 wan-
neer	 Marten	 Jans,	 als	 zoon	 van	 Lubbert	
Martens	(Dijk)	en	Bregtje	Jans,	wordt	gebo-
ren.	 Hij	 trouwde	 in	 1774	 in	 Wijnjeterp	 met	
Jeltje	Kornelis,	geboren	 in	1748.	Ze	kregen	
zeven	kinderen:	Bontje,	Jan,	Bregtje,	Grietje,	
Kornelis,	Hendrik	en	Boele.		

Publicatie van het Kanalencomité ‘De drie 
Provinciën’ door J. Dilling 1918
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Voor	het	verdere	verhaal	is	alleen	Boele	Mar-
tens	van	belang.
Boele	Martens	werd	geboren	op	15	augus-
tus	1788	in	Ureterp;	hij	trouwde	in	1815	ter	
secretarie	van	Grootegast	met	Trijntje	Eerzes	
de	 Vries	 (1789-1876).	 Ze	 kregen	 acht	 kin-
deren:	Jeltje,	Antje,	Marten,	Eedse,	Grietje,	
Jan,	Hendrik	en	Bontje.
Boele	Martens	was	bij	leven	arbeider/verve-
ner;	gezien	zijn	naam	is	het	mogelijk	dat	hij	
meegewerkt	 heeft	 aan	 de	 vervening	 in	 het	
zuiden	van	De	Wilp,	getuige	de	naam	Boe-
lewijk.	
We	gaan	verder	met	Marten	Boeles.

Marten Boeles Jagersma
Marten	Boeles	werd	op	9	april	1819	gebo-
ren.	 Hij	 trouwde	 in	 1841	 met	 Trientje	 Ates	
van	der	Vliet	(1819	Terwispel-1872	Marum).	
Trientje	was	een	dochter	van	Ate	Heines	van	
der	Vliet,	schipper	in	Terwispel,	later	in	Lan-
gezwaag.	 Marten	 en	 Trientje	 kregen	 negen	
kinderen:	

	 Geeske	1842-1844
	 Boele	1843-1924
	 Ate	1845-1935
	 Geeske	1848-1887
	 Eedse	1850-1939
	 Trientje	1853-1908
	 Aaltje	1855-1937
	 Jan	1858-1930
	 Antje	1865
	

Na	het	overlijden	van	Trientje	Ates	 in	1872,	
hertrouwde	 Marten	 Boeles	 in	 1875	 met	
Feikjen	Kerkhof	(1841	Ureterp-1906	Marum);	
ze	kregen	een	dochter	Jantje.	

Marten	 Boeles	 stond	 te	 boek	 als	 arbeider	
in	de	vervening.	Hij	kocht	 in	1893	bij	Haike	
Pieters	 van	der	Werff,	 scheepswerf	 aan	de	
Langewijk	 in	 Drachten,	 een	 ijzeren	 praam	
om	turf	te	vervoeren.
Marten	Boeles	Jagersma	overleed	op	16	juli	
1893	in	De	Wilp.	

Jan Martens Jagersma
De	volgende	generatie	begint	met	Jan	Mar-
tens	 Jagersma,	 hij	 was	 de	 schipper	 uit	 De	
Wilp.	Hij	werd	geboren	op	4	mei	1858	in	De	
Wilp.	Na	zijn	schooltijd	werd	hij	arbeider.
Aaltje,	een	zuster	van	Jan,	trouwde	in	1878	
met	Jurjen	Bernardus	Visser,	zoon	van	Ber-
nardus	Roels	Visser	en	Lamke	van	der	Wal.	
Jurjen	stond	als	schipper	ingeschreven.	
Jan	 trouwde	 	op	18	 juni	1881	met	Engeltje	
Bernardus	Visser,	ook	een	kind	van	Bernar-
dus	en	Lamke.	Het	echtpaar	vertrok	na	hun	
huwelijk	naar	Frieschepalen.
In	datzelfde	jaar	werd	Jan	Martens	schipper	
van	beroep,	hij	zal	samen	met	zijn	schoon-
vader	Bernadus,	die	al	in	1878	schipper	was,	
schipper	op	hetzelfde	schip	zijn	geweest.

Jan	 Martens	 en	 Engeltje	 kregen	 drie	 kin-
deren:	 Marten,	 geboren	 op	 3	 april	 1882	
in	 De	 Wilp,	 Bernardus,	 geboren	 in	 1885	 in	
Frieschepalen	 en	 Trijntje,	 geboren	 28	 janu-
ari	 1888	 in	 De	 Wilp.	 Tussen	 1878	 en	 1908	
wisselde	het		gezin	tienmaal	van	hun	offici-
ele	woonplaatsen	De	Wilp	en	Frieschepalen.	
Waarschijnlijk	 woonden	 ze	 aan	 boord	 van	
hun	schip,	maar	lieten	zich	op	een	huisnum-
mer	van	familie	inschrijven.	

Het	schijnt	dat	Jan	Martens	het	schippersle-
ven	wel	beviel,	want	hij	kocht	zelf	een	schip.	
Wanneer	en	verdere	gegevens	over	dit	schip	
zijn	niet	bekend.
In	 1898	 bestelde	 hij	 een	 nieuw	 schip	 bij	
scheepswerf	Van	der	Werff	aan	de	Langewijk	
in	 Drachten.	 Het	 schip	 werd	 in	 1900	 gele-
verd;	het	kreeg	de	naam	‘Twee	Gebroeders’	
naar	zijn	twee	zonen.	Het	had	een	 laadver-
mogen	van	17	ton	en	was	zeer	geschikt	om	

De drooggevallen Jonkersvaart.
Dit gebied op de grens van Marum en Leek 
was het centrum van de aardappelteelt in 
het Westerkwartier
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op	smalle	en	ondiepe	binnenwateren	te	va-
ren.	Op	welke	route	Jan	Martens	voer	en	wat	
hij	vervoerde	is	niet	bekend.
Het	 schip	 kostte	 f1500,-,	 maar	 omdat	 Jan	
Martens	het	schip	iets	langer	wilde	hebben	
werd	de	bouwprijs	f1600,-.	De	inruil	van	zijn	
oude	schip	bracht	f400,-	op	en		hij	had	nog	
een	 afbetalingsschuld	 van	 f600,-	 ,dus	 hij	
stond	 voor	 f1800,-	bij	 Van	der	Werff	 in	 het	
krijt.

De	twee	zonen	van	Jan	(Martens),	Marten	en	
Bernardus,	kwamen	in	dienst	van	hun	vader	
en	 werden	 ook	 schipper	 op	 de	 ‘Twee	 Ge-
broeders’.
Bernardus,	 ongehuwd,	 overleed	 28	 april	
1908	aan	boord	van	de	 ‘Twee	Gebroeders’	
dat	 toen	 in	het	Hoendiep	 lag.	Het	 stoffelijk	

overschot	werd	door	politieagent	Tjakko	Kijff	
en	leedaanzegger	Hendrik	Kraijer,	beiden	uit	
Marum,	naar	Frieschepalen	overgebracht.

Eind	1908	verhuisde	Jan	Martens	Jagersma	
van	Frieschepalen	naar	Drachten.

In	1909	liet	hij	bij	Jan	Oebeles	van	der	Werff	
‘Den	 IJzeren	 Scheepsbouw’	 (daarvoor	 ‘De	
Nijverheid’	genoemd)	op	het	Buitenstvallaat	
een	nieuw	schip	bouwen,	dit	keer	een	skût-
sje.	Om	aan	de	gestegen	vraag	naar	vervoer	
te	 voldoen	 werd	 het	 een	 groter	 schip.	 Het	
had	een	laadvermogen	van	29	ton.	Het	skût-
sje	werd	naar	zijn	dochter:	‘De	jonge	Trijntje’	
genoemd.

Het bestek van het bestelde schip. De schepen werden summier beschreven,
tekeningen kwamen er niet aan te pas, ze werden op het oog gebouwd
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Jagersma	 voer	 als	 beurtschipper	 tussen	
Drachten	en	Groningen	via	De	Wilp	en	Jon-
kersvaart.
Het	was	een	 lange	 route	met	veel	bruggen	
en	sluizen.	Vermoedelijk	bleef	hij	 in	Gronin-
gen	de	nacht	over,	de	reis	was	te	lang	om	in	
één	dag	te	doen.

De Route
De	 route	 ging	 vanaf	 de	 Noordkade	 aan	 de	
kant	van	het	Boppe-eind,	via	de	Langewijk

In	onze	omgeving	domineerden	drie	families	de	scheepsbouw	voor	binnenwater:	de	families	
Barkmeijer,	Van	der	Werff	en	Roorda.

Barkmeijer.
Gerrit Jans Barkmeijer, oorspronkelijk als schoenmaker uit Nordhorn gekomen, stichtte in 
1813 een scheepswerf aan het Hoofddiep in Leek. In 1827 verliet hij deze plaats en huurde de 
bestaande scheepswerf ‘De Bult’ op het landgoed van Van Panhuys op Nienoord. Omdat hij 
de werf niet kon kopen, stichtte hij in 1839 een werf in Briltil. In 1898 zetten de broers Douwe 
Gerrits en Ale Gerrits Barkmeijer een werf in Stroobos op.
De scheepswerf in Briltil is in 1927 gesloten, Stroobos is uitgegroeid tot een grote scheeps-
werf.

Van der Werff.
De scheepswerven van Van der Werff gaan terug naar 1753, als Haicke Pieters van der Werff 
een bestaande werf huurt aan de Noorderdwarsvaart. Deze zal bestaan tot 1925, dan wordt 
de werf verkocht aan Douwe Barkmeijer (van bovenstaande familie) die er een houthandel 
vestigde.
In 1840 begon Ate Pieters van der Werff een scheepswerf op de hoek van de Langewijk en 
de Zuiderdwarsvaart in Drachten. In 1957 werd deze werf opgeheven.
In 1843 neemt Haike Pieters van der Werff de helling van Sipke Dijkstra (voorheen in bezit van 
de familie Roorda) aan het Buitenstvallaat bij Drachten over. Deze werf bestaat nog steeds. 
Op deze werf kwamen onder leiding van de vakbekwame Jan Oebeles van der Werff vele 
hoogwaardige skûtsjes van de helling. Deze skûtsjes kunt u heden ten dage nog zien bij het 
‘skûtsjesilen’ in Friesland.

Roorda.
In 1656 begon Sikke Meles Roorda een helling op het Buitenstvallaat in Drachten. In 1843 
kwam de werf in handen van Haike Pieters van der Werff. Tussen 1843 en 1902 heeft de 
familie Roorda vermoedelijk aan de Noorderdwarsvaart een helling voor pramen gehad. In 
1902 stichtte Berend Tjeerds Roorda een werf bij de Pijpbrug (nu bij de Oliemolenstraat) een 
scheepswerf. Deze werf bouwde uitstekende skûtsjes. Een bijzonder ontwerp was het skûtsje 
met ‘geveegde kont’. Dat wil zeggen dat de achterkant niet rond is maar spitser zodat het 
water beter van de huid lost en daardoor het schip een hogere snelheid kan halen. In 1933 
werd het laatste schip afgeleverd, Roorda ging over op waterwerken. Dit bedrijf werd in 1953 
gesloten.

Skûtsje.
Een skûtsje is voor vrachtvervoer in kanalen, vaarten en wijken zeer geschikt. Het heeft een 
weinig diepgang door de vlakke bodem en een groot laadvermogen door de ronde voor-, zij 
en achterkant. 

De route van Drachten naar Groningen via de 
Jonkersvaart
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naar	de	Ureterpervaart.	Hier	moest	de	eer-
ste	sluis	gepasseerd	worden.	Daarna	ging	je	
onder	de	Hege	Brêge	door,	die	hoog	genoeg	
was	 om	 een	 skûtsje	 met	 gestreken	 mast	
door	te	laten.	De	Ureterpervaart	(Drachtster	
Compagnonsvaart)	 was	 tot	 Frieschepalen	
bijna	een	geheel	recht	stuk,	waarin	zich	twee	
sluizen,	twee	bruggen	en	zes	draaivlonders	
bevonden.	In	Frieschepalen	was	bij	de	draai-
brug	een	herberg	waar	de	eerste	verfrissing	
genomen	kon	worden.	Hier	kon	ook	vracht	
gelost	 en	 geladen	 worden.	 Daarna	 voer	 je	
van	Frieschepalen	richting	het	Voorwerk.

Had	je	op	dit	stuk	vanaf	Drachten	tegenwind	
dan	moest	er	gejaagd	worden;	voor	schip-
pers	 met	 een	 krappe	 beurs	 was	 de	 enige	
mogelijk	om	zichzelf	voor	het	schip	te	span-
nen	en	het	skûtsje	met	mankracht	voort	 te	
trekken:	 ‘yn	 de	 beage’.	 Moeder	 de	 vrouw	
stond	dan	aan	de	helmstok.	Schippers	die	
het	 wat	 ruimer	 hadden	 konden	 een	 trek-
paard	inhuren,	desnoods	twee.

Ongeveer	driehonderd	meter	voor	het	Voor-
werk	ging	het	 linksaf	de	Wilpsterwijk	in.	Na	
een	 recht	 stuk	 van	 zo’n	 drie	 kilometer	 en	
daarna	 een	 aantal	 bochten,	 bereikte	 je	 de	
brug	in	De	Wilp.	In	het	centrum	van	De	Wilp	
kon	 je	 aansteken	 bij	 de	 herberg	 van	 Roel	
Kamminga,	een	ontmoetingsplaats	voor	de	
Wilpster	 schippers.	 Hier	 stond	 ook	 de	 zui-
velfabriek	‘De	goede	Hulp’	waar	kaas	en	bo-
ter	konden	worden	geladen.

Voor	de	zuivelfabriek	ging	het	rechtsaf,	door	
de	 Wilpstervaart,	 waarin	 twee	 bruggen	 en	
een	 draaivlonder	 waren.	 Via	 de	 Boelewijk	
kwam	 je	 in	 de	 Jonkersvaart.	 De	 Jonkers-
vaart	was	een	recht	stuk	van	zes	kilometer	
met	 drie	 bruggen	 en	 een	 sluis.	 Na	 onge-
veer	 zeven	 honderd	 meter	 was	 linksaf	 de	
Holtropswijk,	 in	de	volksmond	de	Pierswijk	
genoemd.	Via	deze	wijk	kwam	je	in	het	ha-
ventje	van	Marum,	waar	ook	de	nodige	goe-
deren	lagen	om	vervoerd	te	worden.	

De Noordkade omstreeks 1910

Scheepsjager met paard

De herberg van Roel Kamminga in De Wilp. 
Roel zit op de motor rechts met zoon Sieger 
achterop. In de deuropening schipper Klaas 
Visser, zoon van Bernardus Roels Visser

De Wilp, omstreeks 1920
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Aan	het	eind	van	de	Jonkersvaart,	waar	een	
draaibrug	was,	draaide	 je	 linksaf	het	Leek-
ster	 Hoofddiep	 in,	 rechtsaf	 ging	 het	 naar	
Zevenhuizen	 en	 Haulerwijk.	 Hier	 konden	
goederen	 van	 Zevenhuizen	 gelost	 en	 gela-
den	worden.	Ook	bij	de	Jonkersvaart	waren	
jaagpaarden	in	te	huren.

Daarna	 door	 het	 Leekster	 Hoofddiep	 naar	
het	centrum	van	Leek	met	 twee	sluizen	en	
een	 brug,	 waar	 ook	 laad-	 en	 losmogelijk-
heden	waren,	via	het	Leekstermeer	naar	de	
Munnike	Sloot.	

Door	de	Munnike	Sloot	kwam	je	in	het	Hoen-
diep,	dan	langs	Vierverlaten	met	de	brug	en	
langs	 de	 suikerfabriek	 bij	 Hoogkerk.	 Vlak	
voor	Groningen	was	nog	een	spoorbrug	met	
de	spoorlijn	naar	Delfzijl.	Daarna	kwam	je	bij	
de	Westerhaven,	bij	café	‘Het	Veerhuis’	waar	
Geert	Goijert	de	kastelein	was.	Dit	café	was	
de	 ontmoetingsplaats	 van	 schippers	 uit	 de	
wijde	omtrek.	Hier	was	ook	een	scheepswerf	
voor	hoognodige	reparaties.

Hoe het verder met de schippersfamilie 
ging
Zoon	 Marten	 trouwde	 in	 1904	 met	 Jantje	
Louwes	van	Wijk	(1880-1976)	uit	de	Wilp.
Dochter	Trijntje	 trouwde	 in	1914	met	Sikke	
Salomo’s	 Busman	 (1890-????),	 enig	 zoon	
van	 schipper	 Salomo	 Busman	 (1866-1903)	

en	Tjitske	Baron.	Sikke	was	ten	tijde	van	het	
huwelijk	schipper	en	voer	als	beurtschipper	
op	Groningen	via	het	Bergumermeer.	In	het	
café	 in	de	Westerhaven	werd	Sikke:	 ‘Sikke	
Snorre’	genoemd,	naar	zijn	grote	afhangen-
de	snor,	die	hij	voortdurend	glad	streek.

Jan	verkocht	‘De	jonge	Trijntje’	in	1920,	aan	
Jan	Pieters	Wijkstra	uit	Leeuwarden.	Hij	was	
toen	62	jaar	en	stopte	met	deze	verkoop	de-
finitief	als	schipper	en	werd	arbeider.
Zoon	 Marten	 kocht	 in	 hetzelfde	 jaar,	 met	
zijn	zwager	Sikke	Busman,	een	motorschip	

dat	de	naam	‘Smallingerland’	kreeg	en	een	
beurtdienst	 onderhield	 tussen	 Drachten	 en	
Groningen.	Zij	begonnen	ook	per	vrachtauto	
een	vrachtdienst	op	Groningen.	

In	 1923	 verhuisden	 Jan	 en	 zijn	 vrouw	 En-
geltje	 naar	 Frieschepalen,	 in	 1924	 ging	 hij	
weer	naar	Drachten.	In	1926	gingen	zij	weer	
naar	Frieschepalen,	 in	1929	nogmaals	naar	
Drachten	en	in	1930	terug	naar	Frieschepa-
len.
In	 1927	 overleed	 Jans	 zoon	 Marten;	 Sikke	
Busman	en	de	erven	Marten	Jagersma	ver-
kochten	 het	 motorschip	 ‘Smallingerland’.	
Zoon	Jan	(1905-1979)	van	Marten	Jagersma		
ging	verder	als	transportondernemer	en	had	
zijn	bedrijf	aan	de	Oudeweg	in	Drachten.

Leek, Hoofddiep
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Jan	Marten	Jagersma	overleed	op	17	okto-
ber	1933	in	Frieschepalen,	hij	werd	in	De	

Hoe het verder ging met ‘De jonge Trijntje’
Jan Pieters Wijkstra uit Leeuwarden noemde het skûtsje, dat in de crisisjaren hoofdzakelijk turf 
vervoerde, ‘Risico’, omdat hij het had verkregen in een periode dat het voor velen riskant was om 
een groter schip aan te schaffen. Jan Pieters bleef eigenaar van 1920 tot 1967. In 1930 werd het 
schip voor de vrachtvaart verlengd naar 18,65 m. In de jaren vijftig woonden Jan Pieters en zijn 
vrouw Anke Bakker na de periode van vrachtvaart op het schip, ze lagen aan de Oostergrachts-
wal in Leeuwarden. Toen Jan Pieters Wijkstra aan de wal ging wonen, werd het schip verkocht 
naar België waar het als recreatievaartuig in 1968 onder de naam ‘Zwerver’ werd geregistreerd 
door Johan Bergmans en Maria Vrijsen uit Leopoldsburg. Zij recreëerden ermee in België en de 
Zeeuwse wateren. In 2010 werd het schip gekocht door Jan Haverbroek uit Zwolle. Hij verkocht 
het schip in 2011 door aan Haiko van der Werff; daarmee was het weer terug in Drachten. 
In 2012 werd het overgenomen door de Stichting ‘De jonge Trijntje’. Op dit moment is de res-
tauratie in volle gang.

Wilp	begraven.	Zijn	vrouw	Engeltje	overleed	
op	24	mei	1936	in	Drachten.
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Een roerige periode uit de regionale geschiedenis in 1593

Klaas Sikkema

Trimunte 6 Mei 1593
……gisteren ben ik naar Friesland teruggekeerd en heb ene sterkte gemaakt bij de Frieschepalen. 
(Bericht	van	Willem	Lodewijk	aan	prins	Maurits)

Als we vanuit Marum over de Haarsterweg richting Frieschepalen gaan en op het eind van 
die weg de Scheiding inslaan, dan ligt daar links een stuk grond  met een niet onbelang-
rijke rol in de regionale geschiedenis. Op oude kaarten vinden we op die plek de naam: 
‘Schans Friesche Paalen.’                                             
In de loop van het volgende zullen we zien, dat de naam misschien met evenveel recht 
‘Schans Marum’ zou kunnen zijn.

Om	 dit	 goed	 te	 kunnen	 begrijpen,	 moeten	
we	enkele	eeuwen	in	de	geschiedenis	terug,	
namelijk	naar	de	periode	waarin	de	80-jarige	
oorlog	(1568-1648)	zich	afspeelde.
Het	 landschap	was	 toen	 totaal	 anders	dan	
tegenwoordig:	 zeer	 uitgestrekte	 veenmoe-
rassen	 en	 heidevelden	 met	 veel	 poelen	 en	
plassen	met	enkele,	vooral	in	de	herfst	en	de	
winter,	vaak	moeilijk	begaanbare	wegen	op	
zandruggen.
Bij	 de	 manier	 van	 oorlogvoeren	 in	 die	 tijd,	
waar	 dit	 verhaal	 voor	 een	 groot	 gedeelte	
over	gaat,	komen	we	enkele	merkwaardige	
zaken	 tegen:	 een	 oorlog	 begon	 als	 regel	
wanneer	het	gras	hoog	genoeg	was	om	de	
paarden	te	voeren.	Als	de	najaarsregens	de	
paden	 onbegaanbaar	 maakten,	 braken	 de	
soldaten	hun	tenten	op	en	lieten	ze	zich	bij	
boeren	 en	 burgers	 inkwartieren.	 Een	 bijko-
mend	probleem	was	dan	of	er	voedsel	voor	
de	paarden	was.
De	troepen	verplaatsten	zich	toen	over,	voor	
onze	 begrippen,	 onlogische	 trajecten.	 Met	
grote	 omwegen,	 maar	 dit	 had	 natuurlijk	 te	
maken	met	de	loop	van	de	wegen.
Denken	we	niet	in	de	eerste	plaats	aan	oor-
log	voeren,	maar	ook	hoe	‘gewone’	burgers	
zich	 verplaatsten	 dan	 bedienden	 die	 zich	
vaak	 van	 waterwegen.	 Belangrijke	 steden,	
zoals	 Groningen,	 lagen	 nagenoeg	 alle	 aan	
rivieren	of	kanalen.

Een periode uit de tachtigjarige oorlog
De	 oorlogsgeschiedenis	 van	 de	 drie	 noor-
delijke	 provincies	 van	 1579	 tot	 1594,	 werd	
vooral	beheerst	door	het	motief	om	de	stad	
Groningen	door	stadhouder	Willem	Lodewijk	

geleidelijk	te	laten	insluiten.	Willem	Lodewijk	
was	stadhouder	van	Friesland	en	de	Gronin-
ger	Ommelanden.	
In	 1579	 sloten	 de	 Noord-Nederlandse	 ge-
westen	 (bij	 benadering	 het	 tegenwoordige	
Nederland	 zonder	 Noord-Brabant	 en	 Lim-
burg)	 een	 verbond:	 de	 ‘Unie	 van	 Utrecht’.	
De	 Unie	 was	 een	 militair	 verbond:	 als	 één	
van	 de	 zeven	 gewesten	 aangevallen	 zou	
worden,	 zouden	 de	 andere	 militaire	 onder-
steuning	verlenen.	Het	doel	hiervan	was	alle	
Noord-Nederlandse	 gewesten	 te	 verenigen	
en	om	geloofsvrijheid	 te	garanderen.	Daar-
toe	 moesten	 ze	 zich	 onafhankelijk	 maken	
van	het	katholieke	gezag	van	de	Spanjaar-
den.	 In	het	noorden	weigerde	de	stad	Gro-
ningen	 zich	 bij	 deze	 Unie	 aan	 te	 sluiten.	
Vooral	economische	belangen,	in	het	bijzon-
der	het	stapelrecht,	bepaalden	de	keuze	van	
het	Groninger	stadsbestuur.	Het	stapelrecht	
hield	in,	dat	alle	goederen	uit	het	omringende	
gebied	eerst	in	de	stad	te	koop	aangeboden	
en	opgeslagen	moesten	worden,	voordat	ze	
doorgevoerd	werden.	De	stad	was	bang	dit	
recht	 te	verliezen.	Zeer	belangrijk	was	ook,	
dat	haar	katholieke	stadhouder,	graaf	Ren-
nenberg,	die	eerst	de	Spaanse	troepen	had	
bestreden,	nu	de	Spaanse	koning	Filips	II	als	
rechtmatig	vorst	erkende	(verraad	van	Ren-
nenberg).	De	Staatse	legers	(staats	betekent	
in	dienst	van	de	Staten	Generaal),	onder	lei-
ding	van	Willem	Lodewijk,	wilden	de	afval-
lige	 stad	 tot	 overgave	 dwingen	 door	 haar	
toevoerwegen	af	te	sluiten.	
Verdugo,	 de	 Spaanse	 legeraanvoerder	 en	
opvolger	 van	 Rennenberg,	 slaagde	 erin	 de	
Ommelanden	onder	Spaans	gezag	terug	te	
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brengen.	Vanuit	Groningen	wilde	hij	ook	an-
dere	gebieden	heroveren.	
In	 dit	 geheel	 moeten	 we	 dan	 ook	 de	 aan-
leg	 zien	 van	 de	 Zwartendijkster	 Schans	 bij	
Een	 in	 1593,	 de	 schans	 Breeberg	 bij	 Don-
kerbroek	 en	 de	 schans	 bij	 Frieschepalen,	
met	het	doel	om	weerstand	aan	Verdugo	te	
bieden	en	om	Friesland	beter	tegen	Spaan-
se	 invallen	 te	 kunnen	 verdedigen.	 De	 drie	
schansen	lagen	dicht	bij	elkaar;	ze	vormden	
een	 verdedigingslinie.	 Bovendien	 sloten	 ze	
alle	drie	verschillende	smalle	doorgangen	in	
het	veen	af.

Willem Lodewijk van Nassau (1560-1620)
In	de	strijd	tegen	de	Spaanse	overheersers	
spelen	 de	 Hollandse	 stadhouders	 Willem	
van	Oranje	en	zijn	zonen	Maurits	en	Frede-
rik	Hendrik	een	zeer	belangrijke	rol.	Voor	de	
noorderlingen	 is	 Willem	 Lodewijk	 een	 min-
stens	 zo	 belangrijk	 figuur.	 Willem	 Lodewijk	
en	Maurits	waren	volle	neven	van	elkaar.

Aan	het	hof	van	Willem	van	Oranje	werden	
Maurits	 en	 Willem	 Lodewijk	 de	 beginselen	
van	de	krijgskunde	bijgebracht.	Na	de	dood	
van	 Willem	 van	 Oranje	 in	 1584,	 werd	 Wil-

lem	Lodewijk	benoemd	tot	stadhouder	van	
Friesland	en	de	Ommelanden.	In	1588	werd	
Maurits	de	Hollandse	stadhouder.

Het leger van Maurits en Willem Lodewijk
De	ommekeer	in	de	strijd	tegen	Spanje	kwam	
vooral	in	de	jaren	negentig	van	de	zestiende	
eeuw.	Filips	II	ging	fouten	maken	en	Maurits	
en	Willem	Lodewijk	bleken	uit	te	groeien	tot	
militaire	grootheden.	Beide	factoren	zijn	van	
groot	belang	geweest.	
Hoe	meer	geld	de	legeraanvoerders	tot	hun	
beschikking	hadden,	hoe	beter	ze	de	vijand	
konden	 bestrijden.	 Dan	 konden	 ze	 meer	
soldaten	 werven.	 In	 de	 tijd	 van	 Maurits	 en	
Willem	Lodewijk	was	de	bloeiperiode	 in	de	
Nederlanden	nog	niet	aangebroken.	Het	was	
nu	een	grote	kunst	om	met	weinig	geld,	en	
dus	minder	soldaten,	de	vijand	te	verslaan.	
De	oorlog	moest	op	een	meer	wetenschap-
pelijke	 grondslag	 gevoerd	 worden.	 Hoe	
moest	een	aanval	geopend	worden	en	een	
verdediging	 tot	 een	 goed	 einde	 gebracht?	
Welke	werktuigen	moesten	gebruikt	worden	
en	welke	andere	hulpmiddelen,	wat	kon	men	
opsteken	van	anderen?	Wat	nuttig	was	werd	
toegepast,	zoals	het	ingraven	van	een	leger-
afdeling	 in	 stellingen,	 het	 vechten	 in	 afde-
lingen,	de	wijze	van	hanteren	van	bepaalde	
wapens.

Wapens
Aanvankelijk	vormden	de	piekeniers	(solda-
ten	met	een	 lange	 lans)	de	 ruggegraat	 van	
de	 troepen.	 Het	 aantal	 manschappen,	 dat	
van	vuurwapens	voorzien	was,	 kreeg	 lang-
zamerhand	de	overhand.	Eén	van	de	eerste	
vuurwapens	was	het	musket.	Met	de	mus-
ketten	kon	men	per	1	à	2	minuten	een	schot	
lossen.	De	dragers	van	deze	wapens	waren	
ongeharnast.	Tegen	een	charge	van	de	rui-
terij	 van	 de	 vijand	 waren	 ze	 niet	 bestand.	
Als	ze	te	veel	in	het	nauw	gebracht	werden,	
zochten	ze	hun	toevlucht	tussen	hun	pieke-
niers,	die	lansen	droegen	van	5	tot	6	meter	
lengte.	

Ook	begon	men	gebruik	 te	maken	van	ka-
nonnen,	 waarmee	 aanvankelijk	 slechts	 tien	
schoten	per	uur	konden	worden	afgevuurd.	
Door	oefening	werd	een	vlugger	vuurtempo	
verkregen.	De	musketten	werden	in	de	loop	

Willem Lodewijk ( 1560-1620), wordt in 1584 
stadhouder van Friesland en Groningen
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van	de	tijd	lichter.	Door	de	grotere	afweren-
de	 kracht	 van	 het	 geweervuur	 verloren	 de	

piekeniers	aan	betekenis.
De	 ruiterij	 nam	 een	 belangrijke	 plaats	 in,	
maar	in	lage	terreinen	zoals	in	onze	streken,	
met	moerassen	en	venen,	was	ze	van	wei-
nig	betekenis.	Wel	is	de	lichte	cavalerie,	het	
paardenvolk,	hier	actief	geweest.	De	ruiters	
hiervan	 waren	 ongeharnast	 en	 gewapend	
met	een	karabijn	of	kort	roer.	Zij	hielden	zich	
vooral	bezig	met	verkenningen.	De	artillerie,	
die	gebruikt	maakt	van	kanonnen,	heeft	hier	
te	velde	weinig	betekend.	

De troepen
De	 troepen	 bestonden	 uit	 huursoldaten	
van	 verschillende	 nationaliteiten.	 De	 com-
mando’s	moesten	soms	in	zes	verschillende	
talen	gegeven	worden.	Een	soldaat,	die	 tot	
het	Staatse	 leger	behoorde,	kon	enkele	 ja-
ren	ervoor	nog	dienst	gedaan	hebben	bij	de	
vijand	en	omgekeerd.
Uniformen	werden	nog	niet	gebruikt.	De	Ne-
derlandse	troepen	droegen	een	oranje	sjerp,	
de	 Spaanse	 een	 rode.	 Ook	 andere	 tekens	
waren	in	zwang,	zoals	pluimen	op	de	hoed,	
strikken	 en	 sabelkwasten.	 Het	 ontbreken	
van	 uniformen	 had	 allerlei	 nadelige	 gevol-
gen.	Overlopen,	vrijbuiterij	en	desertie	waren	
niet	 moeilijk.	 Bij	 aanslagen	 kostte	 het	 wei-
nig	moeite	 zich	als	burgers	of	boeren	voor	
te	doen.	
Willem	 Lodewijk	 heeft	 in	 de	 belegerings-
kunst	 verbeteringen	 met	 betrekking	 tot	 het	
graafwerk	 ingesteld,	 bijvoorbeeld	 voor	 het	
aanleggen	 van	 schansen.	 De	 boerenbevol-

Soldaat met musket uit het leger van Willem 
Lodewijk

Soldaat laadt zijn musket

In de Breebergschans bij Bakkeveen, gevon-
den gietijzeren kanonskogels (9, 7, 6, 3, en 1 
ponders)
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king	uit	de	omtrek	werd	niet	meer	gedwon-
gen	 het	 graafwerk	 te	 verrichten,	 maar	 het	
werd	aan	de	soldaten	opgedragen.	Zo	kwam	
er	een	groep	van	deskundige	manschappen	
tot	stand.	Voor	sommige	verrichtingen	werd	
aan	de	soldaten	extra	soldij	gegeven,	maar	
niet	 voor	 het	 opwerpen	 van	 de	 schansen,	
die	 immers	 voor	hun	eigen	veiligheid	dien-
den.	Er	zijn	echter	ook	bronnen,	die	menen,	
dat	de	soldaten	hiervoor	 juist	wel	extra	be-
taald	werden.
Dit	alles	wil	niet	zeggen	dat	er	voor	de	plat-
telanders	veel	veranderde	als	er	oorlog	ge-
voerd	werd.	Delen	van	het	land	werden	soms	
onder	water	gezet.	Voor	de	bevolking	bete-
kende	dit	hongerlijden.	Legers	vertrapten	de	
gewassen	 en	 er	 kon	 onderdak	 en	 voedsel	
geëist	worden	zonder	dat	er	een	vergoeding	
tegenover	stond.	Toch	werden	de	soldaten	
van	het	Staatse	leger	goed	in	toom	gehou-
den	door	de	tucht	en	orde,	die	ingesteld	wa-
ren.	Zelfs	geringe	vergrijpen	werden	bestraft	
en	vaak	heeft	een	soldaat	zijn	 rooflust	met	
de	 dood	 moeten	 bekopen.	 Muiterij	 kwam	
bij	onze	soldaten	weinig	voor,	later	helemaal	
niet	meer,	omdat	ze	hun	soldij	op	tijd	kregen.	
Bij	de	Spanjaarden	lag	dat	totaal	anders.	Bij	
hen	sloegen	de	soldaten	nogal	eens	aan	het	
muiten	en	gingen	op	rooftocht.	Aan	plunde-
ringen	was	eigenlijk	alleen	te	ontkomen	door	
deze	af	 te	kopen.	Vernederingen	 	 tegen	de	
burgerbevolking	die	tegenwoordig	nog	altijd	
voorkomen	 in	 oorlogstijd,	 waren	 ook	 toen	
aan	de	orde	van	de	dag.

Uit	die	tijd	komen	de	volgende	regels,	waarin	
weergegeven	wordt,	hoe	de	schrijver	dacht:

‘Waer	hoordt	men	meer	vloecken,	zweeren,	
vreten,	 suypen,	 hoereren,	 speelen,	 kijven,	
twisten,	 dansen,	 springen,	 loose	 lichtveer-
dighe	 woorden,	 sotternije,	 godtlasteringe,	
vrouwen-schendinghe,	 onrechtveerdigheyt,	
als	in	den	huydigen	oorlogen.’

Schansen
Omdat	men	 in	de	16de	eeuw	steeds	meer	
gebruik	ging	maken	van	zwaardere	wapens	
had	het	niet	veel	zin	meer	muren	als	verster-
kingen	van	de	steden	aan	te	leggen.	De	zwa-
re	kanonskogels	waren	 in	staat	grote	bres-
sen	 te	 slaan.	 Een	 alternatief	 boden	 aarden	
wallen	rondom	de	steden.	Ook	en	vooral	op	
het	platteland	werd	hiervan	gebruik	gemaakt	
door	schansen	op	te	werpen.	Schansen	zijn	

Geweldplegingen tegen de burgerbevolking

Zwartendijkster schans met o.a. palissaden 
rondom de schans, onderkomens soldaten, 
centraal een waterput
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vrij	eenvoudige	aarden	verdedigingswerken,	
die	op	strategische	plekken	werden	aange-
legd	om	een	 landweg,	soms	een	waterweg	
of	een	gebied	te	kunnen	beheersen.	Rond-
om	de	schansen	ontstond	een	gracht,	ont-
staan	door	de	grond,	die	nodig	was	voor	de	
wallen.	Over	de	gracht	lag	een	ophaalbrug.

De	vorm	van	de	schansen	was	vaak	verschil-
lend.	 Dit	 had	 in	 de	 regel	 te	 maken	 met	 de	
tijd	die	men	had	om	ze	op	te	werpen.	Voor	
de	Zwartendijkster	schans	was	tijd	genoeg,	
omdat	 er	 aanvankelijk	 van	 oorlogsdreiging	
geen	sprake	was.	De	Wolveschans	bij	Leek	
moest	echter	haastig	opgeworpen	worden,	
omdat	 de	 vijand	 al	 vlakbij	 was.	 De	 wallen	
werden	uitgerust	met	bastions,	die	gebruikt	
werden	 om	 de	 tussenliggende	 gedeelten	
beter	verdedigbaar	te	maken,	doordat	deze	
dan	 onder	 vuur	 gebracht	 konden	 worden	
(een	 bastion	 is	 een	 vijfhoekige	 aarden	 uit-
bouw	van	de	schans,	ook	wordt	hij	bolwerk	
of	dwinger	genoemd).
De	Zwartendijkster	schans,	de	schans	Bree-
berg	en	de	schans	Frieschepalen	behoorden	
tot	 een	 type,	 dat	 ook	 gegolden	 heeft	 voor	
de	 door	 de	 Nederlanders	 aangelegde	 ver-
sterkingen	in	Nieuw-Amsterdam	(New	York),	

Kaap	 de	 Goede	 Hoop,	 Batavia	 (het	 tegen-
woordige	Djakarta)	en	Formosa	(Taiwan).	

De	 grootte	 van	 de	 Zwartendijkster	 schans	
en	ook	van	de	voormalige	schans	Breeberg	
is	 aanzienlijk.	 De	 lengte	 van	 elke	 zijde	 van	
het	 vierkant,	 inclusief	 de	 grachten,	 is	 150	
meter,	de	omtrek	dus	600	meter.	De	opper-
vlakte	van	de	schans	Frieschepalen/Marum	
moet	navenant	zijn	geweest.	Toch	behoren	
ze	officieel	tot	de	zogenaamde	kleine	verde-
digingswerken.	 Alle	 drie	 waren	 regelmatig	
gebastioneerde	 vierhoeken.	 Opmerkelijk	 is,	
dat	 de	 Zwartendijkster	 schans	 op	 Drentse	
bodem,	 door	 Friezen	 is	 aangelegd	 en	 ook	
door	 Friezen	 werd	 bemand.	 Overigens	 is	
juist	over	die	regio	tussen	Friesland	en	Dren-
the	veel	onenigheid	geweest	over	de	grond-
bezittingen.	

Schermutselingen bij de schansen
In	 1593	 besloot	 de	 Spaanse	 bevelhebber	
Verdugo	 vanuit	 Groningen	 een	 aanval	 in	
westelijke	 richting	 te	 wagen,	 in	 de	 richting	
van	Tolbert,	waar	Willem	Lodewijk	zich	be-
vond.	Het	leger	bestond	uit	4000	man	voet-
volk,	 1200	 ruiters,	 2	 kanonnen	en	150	wa-
gens	met	proviand.	Treffend,	 in	onze	ogen,	
was	 het	 grote	 aantal	 ruiters	 en	 het	 kleine	
aantal	kanonnen,	maar	zeker	zo	opvallend	is	
het	aantal	infanteristen.	(om	de	gedachte	te	
bepalen:	het	 inwonertal	 van	de	 tegenwoor-
dige	 dorpen	 	 De	 Wilp,	 Nuis,	 Niebert,	 Boe-
rakker	en	Jonkersvaart		tezamen	is	ongeveer	
4000).	En	wat	te	denken	van	de	150	wagens	
met	proviand.	Dat	roept	dan	weer	vragen	op	
over	wat	en	waar	men	at	en	hoe	het	met	de	
hygiëne	en	het	sanitair	was	gesteld.	

New York, dat toen nog Nieuw-Amsterdam 
heette, even na 1625, toen het gesticht werd. 
Links en rechts de Hudson, onder de wal, die 
de nederzetting afsloot naar de landzijde. 
Hier bevindt zich nu Wall Street

De schans bij Frieschepalen omstreeks 1760
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Verdugo	en	de	zijnen	moesten	ook	langs	de	
Zwartendijkster	schans.	Ze	troffen	het	ech-
ter,	want	door	een	zeer	droge	zomer	was	het	
hoogveenmoeras	 begaanbaar	 geworden.	
Daardoor	kon	het	leger	de	schans	op	veilige	
afstand	passeren.	Bij	Siegerswoude	werd	de	
nacht	 doorgebracht.	 De	 volgende	 morgen	
moest	men	de	schans	bij	Frieschepalen	pas-
seren.	Dat	gaf	geen	moeilijkheden,	omdat	de	
bezetting	gevlucht	was.	Nu	kon	Verdugo	het	
Westerkwartier	binnentrekken	om	slag	te	le-
veren	tegen	Willem	Lodewijk.
Opvallend	is	dat	Verdugo	een	grote	omweg	
maakte,	om	vanuit	Groningen	in	het	niet	ver	
daar	 vandaan	 gelegen	 Tolbert	 te	 komen.	
Maar,	zoals	al	eerder	opgemerkt,	dit	zijn	on-
logische	trajecten	in	onze	ogen.	Er	was	ech-
ter	 nog	 een	 reden,	 namelijk	 de	 aanleg	 van	
de	 Leeksterschans	 (1592)	 in	 de	 zuidwest-
hoek,	die	gevormd	werd	door	de	 zandweg	
van	Roden	naar	Midwolde	en	het	Leekster	
Hoofddiep.	

De Leeksterschans.
De schans werd met de punten naar Dren-
the gelegd om een inval van het Spaanse 

leger in het Westerkwartier te voorkomen. 
De tekening geeft het beeld van voor 1624. 
In dat jaar werd de schans nl. uitgebreid in 
oostelijke richting en liep de zandweg door 
de schans.
Zoals op veel kaarten van vroeger is het 
noorden hier naar beneden getekend

Hiervoor	volgen	we	het	zeer	lezenswaardige	
boekje	 ‘Schansenroute	 in	 en	 om	 het	 Wes-
terkwartier’,	 tot	 stand	 gekomen	 dankzij	 de	
Historische	 Kringen	 in	 het	 Westerkwartier	
en	 omstreken	 en	 de	 werkgroep	 Recreatie	
en	 Toerisme.	 Reden	 van	 de	 aanleg	 van	 de	
Leeksterschans:	 ‘Om	 te	 voorkomen	dat	de	
Spaanse	 legers	 vanuit	 Noord-Drenthe	 het	
Westerkwartier	 binnen	 zouden	 trekken.	 De	
enige	 pas	 tussen	 het	 hoogveenmoeras	 en	
het	 laagveengebied	 rond	 het	 Leekstermeer	
liep	over	de	Leke,	de	 zandweg	van	Roden	
naar	Midwolde.’	De	weg	was	dus	door	die	
schans	afgesneden.

Maar…….hoe	 liep	 het	 nu	 af	 met	 Verdugo	
versus	 Willem	 Lodewijk?	 Volgens	 het	 bo-
venaangehaalde	 boekje:	 ‘Willem	 Lodewijk	
trok	met	zijn	leger	richting	het	later	ontstane	
dorp	Zevenhuizen	en	wierp	daar	een	schans	
op,	 waardoor	 zijn	 manschappen	 een	 be-
scherming	 hadden	 in	 de	 richting	 waar	 het	
Spaanse	leger	vandaan	zou	komen.	

Ruiters uit het leger van Willem Lodewijk

Bij de rode sterren: schansen bij de door-
gangen door het hoogveenmoeras. De veld-
tocht van Verdugo ging van Groningen naar 
Zuidlaren, Zwartendijkster schans, Schans 
Frieschepalen, Marum, Tolbert en Leek
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‘s	 Avonds	 voordat	 Verdugo	 met	 zijn	 leger	
via	Tolbert	 op	het	 slagveld	aankwam,	had-
den	de	mannen	van	Willem	Lodewijk	in	een	
paar	 uur	 de	 Wolveschans	 (1593)	 opgewor-
pen.	De	volgende	dag,	29	september	1593,	
ontmoetten	 de	 beide	 legers	 elkaar	 en	 Ver-
dugo	was	verrast	door	de	aanwezigheid	van	
deze	schans,	waardoor	de	Staatse	troepen	
zich	 steeds	 terug	 konden	 trekken.	 Willem	
Lodewijk	 liet	 het	niet	op	een	veldslag	aan-
komen	en	na	een	dag	van	schermutselingen	
moesten	 de	 Spaansgezinden	 zich	 zonder	
resultaat	terugtrekken’.
Verdugo	ging	de	weg	in	omgekeerde	richting	
terug.	 Enkele	 boerderijen	 werden	 in	 brand	
gestoken	 en	 ook	 de	 bevolking	 moest	 het	
weer	ontgelden,	wat	voor	de	manschappen	
vanzelfsprekend	was.
Men	heeft	de	verdiensten	van	Willem	Lode-
wijk	zo	groot	gevonden,	dat	hij	 in	Friesland	
de	titel	‘Us	Heit’	kreeg.	Er	is	een	standbeeld	
van	hem	te	bewonderen	in	Leeuwarden	aan	
het	Hofplein.
																																																																																																		
Hoe het de schansen na 1594 verging
De	 linie	 Zwartendijk-Breeberg-Frieschepa-
len	 hoefde	 na	 1594,	 toen	 Groningen	 zich	
overgaf	 en	 deze	 stad	 binnen	 de	 Unie	 van	
Utrecht	teruggebracht	werd,	voorlopig	geen	
dienst	meer	te	doen.	Voor	het	noorden	ein-
digde	de	tachtigjarige	oorlog	in	feite	in	1594.	
Ondanks	 een	 militaire	 overgave	 behield	 de	
stad	Groningen	ook	na	1594	haar	dominante	
positie.	 De	 stadhouders	 hadden	 hier	 vrede	
mee.
Zolang	de	schansen	in	gebruik	waren,	moes-
ten	 de	 soldaten	 een	 onderkomen	 hebben.	
Dus	 werden	 er	 barakken	 geplaatst	 en	 ook	
wachthuizen	 en	 munitieopslagplaatsen	 ge-
bouwd.	Een	waterput	mocht	niet	ontbreken.
Van	de	Zwartendijkster	schans	en	de	schans	
Breeberg	is	bekend,	dat	op	een	bepaald	mo-
ment	barakken	geplaatst	zijn	van	ongeveer	
50	 meter	 lengte.	 Er	 werd	 een	 honderdtal	
soldaten	gelegerd,	maar	in	spannende	tijden	
zullen	 dat	 zeker	 meer	 geweest	 zijn.	 Op	 de	
hierbij	geplaatste	afbeelding	uit	die	 tijd	van	
Zwartendijkster	of	Eener	schans	 is	dit	alles	
te	herkennen.	Nu	is	er	niets	meer	van	over.	
Van	de	ongeveer	50	schansen,	die	in	Noord-
Nederland	lagen	is	deze	de	enige,	die	nog	in	
vrij	goede	staat	was	overgebleven.	

Vele	van	de	overige	schansen,	die	her	en	der	
in	ons	land	verspreid	liggen,	zijn	als	het	ware	
weer	 uit	 de	 grond	 ‘getrokken’.	 De	 schans	
ligt	aan	de	Schansweg,	de	verbindingsweg	
tussen	Een	en	Bakkeveen.	In	1959	kwam	er	
een	eind	aan	een	zeer	geslaagde	restauratie.	
Het	is	zeker	de	moeite	waard	een	bezoek	te	
brengen	aan	dit	historische	plekje.	Een	daar	
geplaatst	informatiebord	geeft	nadere	uitleg.

Van	de	Leeksterschans	en	de	Wolveschans	
is	niets	meer	terug	te	vinden.	De	eerste	had	
de	vorm	van	een	 regelmatige	vierhoek	met	
halve	bastions.	Hij	was	voor	een	groot	deel	
aangelegd	 op	 de	 plaats,	 waar	 een	 aantal	
jaren	geleden	het	winkelcentrum	‘De	Lieke-
blom’	 is	 gebouwd.	 De	 tweede	 had	 slechts	
één	bastion,	richting	Tolbert,	omdat	van	die	
kant	de	vijand	verwacht	kon	worden.	

De	schans	Frieschepalen/Marum
De	uitleg	om	die	schans	aan	te	duiden	als	de	
schans	Frieschepalen/Marum	is	eenvoudig.	
Hij	lag	namelijk	voor	de	ene	helft	in	Friesland	
en	de	andere	in	Groningen,	in	dit	geval	dus	
Marum.	Over	deze	schans	was	niet	veel	be-
kend,	 maar	 naspeuringen	 hebben	 toch	 het	
een	en	ander	aan	het	licht	gebracht.	Over	de	
grootte	 bestaan	 verschillen	 van	 mening.	 In	
het	zeer	gedegen		boek	’De	Verdediging	van	
Friesland’	(Van	Dam	van	Isselt	1931)	
lezen	we:	‘Willem	Lodewijk	deed	in	1592/93	
de	schans	aan	de	Friesche	Palen	graven	en	
legde	daarin	zijn	overste-luitenant	Taco	van	
Hettinga	 met	 800	 man.’	 Een	 respectabel	
aantal.
Een	ander	boek	(De	Nederlandsche	Oorlog-
hen–Van	Reydt):

Oprijbaan voor kanonnen Zwartendijkster 
schans
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‘Op	 de	 terugtocht	 van	 Verdugo	 hebben	 de	
boeren	 de	 schans	 bezet,	 maar	 dat	 zij	 ‘soo	
haest	sij	den	vyandt	ghewaer	werden’,	weg-
liepen,	 waarop	 de	 Spanjaarden	 zich	 in	 de	
sterkte	 nestelden.	 Bijna	 was	 Willem	 Lode-
wijks	 broer,	 graaf	 Philips	 van	 Nassau,	 die	
op	 verkenning	 naar	 de	 vijand	 uit	 was,	 het	
slachtoffer	geworden	van	dat	stuivertje	wis-
selen.	De	Spanjaarden	haalden	namelijk	een	
list	uit	door	zogenaamd	op	één	van	hun,	bui-
ten	de	schans	verblijvende	ruiters	te	schie-
ten,	met	de	bedoeling	dat	de	graaf	zou	gaan	
denken,	dat	de	schans	nog	door	de	Friese	
‘huysluyden’	was	bezet.	Toen	Philips,	zicht-
baar	 in	 tweestrijd,	 zijn	paard	even	stilhield,	
kwamen	 onverwacht	 Spaanse	 ruiters	 op	
hem	af,	waarop	hij	zijn	paard	de	sporen	gaf.	
Dit	 ging	 zo	 snel	 in	 zijn	 werk,	 dat	 zijn	 hoed	
achterbleef:	 overigens	 geen	 hoge	 prijs	 om	
aan	gevangenschap	te	ontkomen’.	
Echt	 iets	 opzienbarends	 is	 er	 bij	 de	 Zwar-
tendijkster	 schans,	 de	 schans	 Frieschepa-
len,	de	Wolveschans	en	de	Leeksterschans	
niet	 gebeurd;	 het	 bleef	 meer	 bij	 schermut-
selingen.						Maar	toch…..door	de	‘slag	bij	
de	Wolveschans’	op	29	september	1593	 is	
Verdugo	tegengehouden.	Hij	kon	niet	verder	
richting	Ommelanden.	Het	zou	wel	eens	heel	
anders		hebben	kunnen	aflopen	als	het	leger	
van	Willem	Lodewijk	hier	was	verslagen.	

S.J.	van	der	Molen	besteedt	 in	de	Heeren-
veense	 Koerier	 van	 20	 oktober	 1951	 aan-
dacht	aan	deze	schans.	Hij	geeft	hem	nóg	
een	naam	nl.	Trimunter	Schans.	In	1672	wil	
men	de	drie	genoemde	schansen,	waaron-
der	 dus	 deze	 schans	 ‘in	 behoorlijke	 staat	
van	defensie	brengen.’	De	inspectie	viel	on-
gunstig	 uit.	 ‘De	 Friesse	 Palen	 is	 meer	 een	
mollhoop	 ende	 van	 al	 te	 klein	 begrip.’	 Dit	
gegeven	 is	 in	 tegenspraak	 met	 het	 eerste,	
waaruit	 blijkt,	 dat	 er	 op	 zijn	 minst	 een	 on-
derkomen	voor	800	manschappen	was.	Mis-
schien	moeten	we	in	dit	geval	de	‘mollhoop’	
zo	opvatten,	dat	 er	meer	naar	de	 verwaar-
loosde	 vorm	 gekeken	 is	 dan	 naar	 de	 op-
pervlakte,	die	toch	ook	toen	nog	aanzienlijk	
moet	zijn	geweest.
In	1742	ging	de	toenmalige	Friese	stadhou-
der	met	enkele	hoogwaardigheidsbekleders	
enige	schansen	‘visiteren’;	onder	andere	via	
Leek	 komt	 hij	 in	 Frieschepalen.	 Hij	 schrijft:	

‘Ik	 ben	 nog	 desselfden	 daags	 over	 Marum	
en	de	Haer	na	de	Schans	de	Vriesse	Paellen	
gereeden,	die	ik	niet	alleen	geheel	vervallen,	
maar	 ook	 seer	 slegt	 en	 veels	 te	 klein	 aan-
gelegt	heb	bevonden.’	Hij	vond	blijkbaar	de	
schans	van	te	weinig	belang,	maar	zelfs	nog	
in	1785	adviseert	een	commissie	de	verval-
len	schans	te	herbouwen	of	liever,	ze	willen	
hem	 ‘grooter	 gemaakt	 en	 in	 de	 beste	 ge-
daante	veranderd	zien.’	Blijkbaar	is	dit	nooit	
gebeurd,	wat	gezien	de	ontwikkeling	van	de	
wapens	ook	geen	zin	meer	had.
Uit	1838	is	er	nog	een	schrijven,	waarin	ver-
meld	staat,	dat	de	schans	geheel	vervallen	
en	met	heide	begroeid	is.

In	het	artikel	van	Van	der	Molen	uit	1951	ver-
meldt	hij	ook	nog:	‘Door	de	sindsdien	plaats	
gevonden	 hebbende	 ontginningen	 is	 er	 nu	
helemaal	niets	meer	over.’
In	1918	schrijft	B.J.	Kloosterman,	gemeen-
tearchitect	te	Marum,	echter:
‘Wonende	 te	 Marum	 ziet	 ondergeteekende	
steeds	 met	 een	 weemoedig	 hart,	 dat	 door	
particulieren	wordt	weggegraven	de	schans	
te	 Frieschepalen.	 Deze	 schans	 is	 in	 ’t	 jaar	
1672	door	de	Friezen	opgeworpen	 ter	 ver-
dediging	tegen	den	inval	van	den	bisschop	
van	 Munster,	 Bernhard	 van	 Galen.	 Moeten	
wij	Friezen	(??)	nu	niet	zorg	dragen,	dat	dit	
historisch	 kleinood	 behouden	 blijft?	 Nog	
slechts	een	paar	 jaren	en	dit	 aandenken	 is	
voorgoed	 weggevoerd.	 Doel	 van	 dit	 schrij-
ven	 is	 hierop	 de	 aandacht	 te	 vestigen	 van	
deze	 of	 gene	 vereeniging	 tot	 behoud	 van	
historische	 werken.’	 (Leeuwarder	 Courant,	
22	 januari	 1918).	De	opmerkzame	 lezer	 zal	
ontdekt	 hebben,	 dat	 Kloosterman	 het	 jaar	
waarin	begonnen	werd	met	de	bouw	van	de	
schans	niet	paraat	had.
Er	 zijn	 enkele	 oorzaken	 te	 noemen	 waar-
door	 bijna	 alle	 schansen	 zijn	 verdwenen,	

Hepkema’s Courant 4 november 1925
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zoals	 afgravingen	 door	 omwonenden	 om	
bijvoorbeeld	 erven	 te	 verhogen,	 het	 plaats	
maken	voor	bebouwing,	het	ontbreken	van	
historisch	besef	en	niet	 in	de	 laatste	plaats	
verwaarlozing,	 omdat	 de	 militaire	 functie	
achterhaald	was.

De	laatste	tijd	is	er	een	interessante	ontwik-
keling	gaande:	vanuit	Plaatselijk	Belang	Frie-
schepalen	zijn	plannen	ontwikkeld	om	meer	
aandacht	aan	de	schans	te	schenken.	Men	
wil	proberen	een	klein	gedeelte	weer	zicht-
baar	te	maken.	Daarvoor	is	Landschapsbe-
heer	 Friesland	 ingeschakeld.	 De	 gemeen-
ten	Opsterland	en	Marum	en	de	provincies	
Friesland	en	Groningen	hebben	al	hun	steun	
verleend	en	 toezeggingen	gedaan.	Het	ge-
heel	komt	te	 liggen	in	een	bosachtig	stukje	
grond,	 dat	 van	 bomen	 ontdaan	 wordt.Het	
bosje	 is	 gelegen	 op	 het	 grondgebied,	 dat	
in	de	eerste	regels	van	dit	verhaal	is	aange-
duid.	Het	opmerkelijke	is,	dat	dit	gebiedje	in	
de	provincie	Groningen	 ligt,	 zodat	we	voor	
één	 keer	 niet	 spreken	 van	 de	 schans	 Frie-
schepalen	 of	 Frieschepalen/Marum,	 maar	
van	de	schans	Marum.	Historisch	gezien	zou	
het	niet	onjuist	zijn,	omdat	de	ligging	van	de	
grens	tussen	de	beide	noordelijke	provincies	
in	 de	 tijd	 van	 aanleg	 in	 die	 streek	 discuta-
bel	was.	Daar	staat	tegenover,	dat	schansen	
meestal	 werden	 genoemd	 naar	 een	 in	 de	
buurt	gelegen	plaats	of	streek	of	landschap-
selement,	hier	dus	Frieschepalen.	

De	wegkruising	in	Frieschepalen	bij	het	café	
wordt	binnenkort	gereconstrueerd.	Het	dorp	
wil	 graag	 dat	 het	 nieuwe	 kruispunt	 zo	 be-
straat	wordt,	dat	het	wapen	van	Frieschepa-
len	 er	 met	 klinkers	 in	 verschillende	 kleuren	
in	 aangebracht	 wordt.	 In	 dit	 wapen	 is	 een	
bastion	duidelijk	herkenbaar.	Bij	de	vlag	van	
Frieschepalen	 is	de	Spaanse	 invloed	zicht-
baar	door	de	kleuren	van	de	Spaanse	vlag	
(Arragon).

Boven: de vlag van Frieschepalen met bas-
tion, waar de pompeblêden zijn vervangen 
door turven, verwijzende naar te veen. De 
kleuren zijn van de Spaanse vlag Arragon.
Onder: het wapen van Frieschepalen met 
bastion. In het wapen van de voormalige 
gemeente Norg is een regelmatige gebas-
tioneerde vierhoek afgebeeld. De Zwarten-
dijkster schans lag in de gemeente Norg. De 
gemeente Norg is nu een onderdeel van de 
gemeente Noordenveld

Uit het ‘Nieuwsblad van Friesland’ van 19 
juni 1931
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Een boeiende Marumer geschiedenis verteld door een 102-jarige

Geert Braam
 
In het Acht Dorpen Nieuws van donderdag 7 februari 2013, zag ik het bericht dat Trientje 
van der Wijk-Bergsma op 3 februari haar 102e verjaardag vierde. Plannen voor een nieuw 
artikel had ik al wel, maar ik vond dat alles even moest wijken voor deze bijzondere vrouw. 
Ik ben bij haar in Nuis langs geweest om een afspraak voor een interview te maken. Ze 
aarzelde eerst, maar ik stelde haar gerust door te zeggen dat wij gezellig in het Marums 
konden praten en verder dat ik er van overtuigd was, dat ik er een heel bijzonder verhaal 
van zou kunnen maken voor het blad van de Heemkundekring. Achteraf oversteeg het 
zelfs mijn verwachtingen, maar nog veel belangrijker is, dat zij ook veel plezier aan haar 
verhalen beleefde. 
Een van mijn eerste vragen was, hoe het is om de oudste inwoner van Marum te zijn. “Ik 
vuul der niks van”; zei ze en vervolgde met: ”Net zo as mien moeke zee en die werd 95 
joar, der is niet veul meer an, want er is gien één meer van je leeftied” 
Bij het afronden van mijn verhaal hoorde ik dat Arie Buurma, die aangetrouwd is met de 
Bergsma’s, in zijn artikel ook refereert aan de 102-jarige, zodat u daar heel veel over het 
voorgeslacht van Trientje kunt lezen.

De oudste Marumer in beeld

Het	blijkt	dat	 ik	met	een	zeer	 levenslustige	
vrouw	in	gesprek	kom,	een	vrouw	met	veel	
humor	en	een	helder	verstand.	Ze	schater-
lacht	het	soms	uit,	het	is	gewoon	vermake-
lijk.	Ze	is	nog	erg	zelfstandig	en	woont	nog	
tot	 volle	 tevredenheid	 in	 Nuis.	 Zij	 zag	 de	
eerste	 auto’s	 in	 Marum	 rijden,	 maakte	 de	
Eerste-	en	de	Tweede	Wereldoorlog	mee	en	
heeft	de	koninginnen	Wilhelmina,	Juliana	en	
Beatrix	meegemaakt	en	bij	 leven	en	welzijn	
straks	Koning	Willem-Alexander	en	koningin	
Maxima.	Toen	zij	geboren	werd,	was	er	nog	
geen	elektriciteit	 in	Marum	en	wijde	omge-
ving,	 geen	 waterleiding	 en	 geen	 riool.	 Zij	

maakte	het	drama	van	IJje	Wijkstra,	die	vier	
veldwachters	 vermoordde,	 van	 zeer	 nabij	
mee.	Ook	de	brand,	waarbij	de	bovenbouw	
van	de	Marumer	molen	werd	verwoest,	kan	
zij	zich	nog	goed	herinneren.	Alles	heeft	ze	
nog	vlijmscherp	op	haar	netvlies	staan.	Hier	
en	daar	heb	ik	een	en	ander	nagetrokken	en	
haar	verhaal	verder	verdiept.

Molenbrand
Op	 11	 oktober	 1928,	 Trientje	 was	 toen	 17	
jaar,	brandde	de	molen	af.	Het	nieuws	drong	
heel	 snel	 in	 de	 Dorpshuisstraat	 door.	 Haar	
broer	Anne	en	zijzelf	bleven	er	rustig	onder,	
wel	was	er	paniek	bij	haar	moeder	en	haar	
broer	Piet.	Ze	vertelt	dat	een	 jong	stel,	dat	
vlak	 bij	 de	 molen	 woonde,	 helemaal	 niets	
van	die	brand	gemerkt	had.

IJje Wijkstra
Op	vrijdag	18	januari	1929	gebeurde	er	iets	
verschrikkelijks:	het	drama	van	IJje	Wijkstra.	
Ze	raakt	er	niet	over	uitgepraat	wat	er	op	die	
dag	gebeurde,	mede	doordat	haar	vader	IJje	
vaak	op	een	bouwplaats	heeft	ontmoet.	Na	
de	moorden	verkeerde	het	Westerkwartier	in	
een	shocktoestand.	De	voeger	en	harmoni-
caspeler	is	en	blijft	tot	op	heden	zeer	bekend	
of	liever	gezegd	berucht.

Trientje van der Wijk-Bergsma
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Trientje en de sport
Trientje	schaatste	onder	andere	op	de	Piers-
wijk	en	ging	op	schaatsen	met	vrienden	en	
vriendinnen	 over	 de	 Jonkersvaart	 via	 Leek	
naar	 Lettelbert.	 Ze	 was,	 zoals	 ze	 het	 zelf	
zegt,	een	middelmatige	schaatster.	Toen	ze	
getrouwd	 was,	 schaatste	 zij	 ook	 wel	 met	
haar	 man	 naar	 Lettelbert.	 Ook	 zat	 ze	 een	
tijdje	in	de	Marumer	Korfbal	Club,	het	M.K.C.	

Naar de slager 
Trientje	 kocht	 vlees	 bij	 slager	 Wouda.	 Jan	
Wouda	was	vanaf	1929	slager	in	Marum.	“Ik	
heb	hem	eens	in	de	winkel	gevraagd:	as	 je	
veur	jezelf	een	stukje	vlees	hemmen	moeten,	
wat	nim	jim	dan?”	Wouda	gaf	dan	zijn	voor-
keur;	 zijn	 advies	 leek	 haar	 heel	 goed	 toe,	
waarop	ze	dan	zei:	“Doe	mij	hetzelfde	mor,	
as	wat	jou	net	zeden”.	Heel	slim	gevonden.

Huisslachter
Gouke	 Veenman	 was	 boer	 en	 daarnaast	
huisslachter	 in	Niebert.	Gouke	slachtte	ook	
bij	 Trientjes	 man	 Jan	 van	 der	 Wijk.	 Als	 bij	
het	slachten	het	varken	de	doodsteek	in	de	
keel	kreeg,	gierde	het	varken	het	uit.	Trien-
tje	zette	dan	de	radio	in	huis	keihard	aan,	zo	
hoorde	 ze	 het	 angstaanjagende	 geluid	 van	
het	lijdende	en	stervende	dier	niet.	Als	ze	dit	
vertelt,	huivert	ze	er	nog	van.

Roemah Poetih
Trientje	 is	 geboren	 aan	 de	 Wendtsteinweg	
met	het	huidige	nummer	36.	Daar	staat	nu	
het	in	1939	gebouwde	grote,	witte	huis	met	
de	naam	 ‘Roemah	Poetih’,	dit	 is	Maleis	en	
betekent:	’Het	Witte	huis’.	

Op	mijn	vraag	hoe	ze	zo	op	die	mooie	naam	
van	dat	huis	gekomen	waren,	zei	ze:	”Pappe	
was	het	huus	an	t	wit	moaken	en	toen	kwam	
der	een	indoman	langs	lopen,	die	zei:	“Doar	
moeten	je	Roemah	Poetih	op	zetten”.	“Nou”,	
zei	 pappe:	 “dan	 komt	 dat	 er	 op”.	 Omdat	
haar	vader	 (Wolter	Bergsma)	zelf	nogal	een	
grapjas	 was	 en	 vaak	 mensen	 voor	 de	 gek	
hield,	dacht	hij	dat	hij	met	die	rare	naam	er	
door	een	toevallig	passerende	indoman	tus-
sengenomen	 was.	 Maar	 bij	 navraag	 bleek	
het	toch	te	kloppen	en	dus	schilderde	hij	die	
naam	op	de	gevel.	Ook	vanuit	de	Molukse	
gemeenschap	 in	 Marum,	 maar	 ook	 door	
anderen	rijst	vaak	de	vraag,	hoe	ze	aan	die	
naam	gekomen	zijn.	Het	is	voor	hen	iets	ei-
gens,	iets	bekends.	
Daarvoor	 stond	 er	 een	 ouder	 huis	 dat	 be-
woond	 werd	 door	 Trientjes	 ouders:	 Wolter	
Bergsma	 en	 Janke	 Fruchnich.	 Wolter,	 die	
huisschilder	 was	 in	 Marum,	 had	 daar	 ook	
zijn	werkplaats.	

Roemah Poetih, Wendtsteinweg 36

Het ouderlijk huis van Wolter en Janke Bergs-
ma, waar Trientje is geboren. Deze afbeelding 
is dezelfde als in het artikel van Arie Buurma

De overgrootvader van Trientje was Claus 
Fruchtnicht, deserteur uit het Pruisisch 
leger, hij was al voor 1843 uit Duitsland 
gevlucht. Claus was in 1789 geboren in 
Marne (Sleeswijk-Holstein). Dat was toen 
Denemarken, later kwam het bij Duitsland. 
Hij vestigde zich in Niebert als arbeider in 
het veen.
Claus kreeg een relatie met Trientjes over-
grootmoeder, maar omdat hij niet genati-
onaliseerd was, kwam er geen toestem-
ming voor een huwelijk. 
Daardoor had hij als ongehuwde een re-
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Naar de Dorphuisstraat
Als	achtjarig	meisje	verhuisde	het	gezin	naar	
Dorpshuisstraat	 19,	 waar	 nu	 de	 familie	 Til-
lema	 woont,	 links	 aan	 het	 begin	 van	 het	
Boereveld.	 Naast	 het	 schildersbedrijf	 hield	
de	familie	Bergsma	ook	nog	vier	tot	vijf	koei-
en.	Dicht	bij	de	Lindsterlaan	hadden	ze	drie	
hectare	land.	
Toen	 Wolter	 Bergsma	 stopte	 met	 werken,	
had	hij	drie	knechten,	waaronder	Anne	Fran-
kes	uit	Doezum.	Hendrik	Bergsma,	een	ver	
familielid,	van	de	Lindsterlaan	heeft	ook	bij	
haar	vader	gewerkt.
Naast	 schilder	 Bergsma	 waren	 er	 meer	
schilders	 in	 Marum.	 Schilder	 Jan	 van	 Wijk	
had	zijn	bedrijf	op	de	Wendtsteinweg,	waar	
later	zijn	zoon	Wiebe	van	Wijk	een	Centra-
winkel	had.	Daarna	vestigde	Broeils	er	zich	
en	 nog	 later	 kledingzaak	 Zandstra.	 Er	 was	
totaal	geen	concurrentie,	want	zoals	ze	zegt:	
“Pappe	 steurde	 zich	 nargens	 an”.	 Verder	
was	er	nog	schilder	Soetendal	op	de	Kruis-
weg,	 die	 in	 1930	 met	 zijn	 hele	 gezin	 naar	
Philips	in	Eindhoven	is	gegaan.	
Het	was	 in	die	 tijd	gebruikelijk	dat	geloofs-
genoten	 elkaar	 steunden	 door	 bij	 mede-
geloofsgenoten	inkopen	te	doen.	Maar	daar	
deed	schilder	Wolter	Bergsma	niet	aan	mee.	
Er	werd	bij	de	familie	Bergsma	niets	aan	het	
geloof	gedaan,	Trientje	ging	echter	wel	naar	
de	zondagschool.

Haar schooljaren

Als	6-jarige	ging	Trientje	naar	de	nabij	gele-
gen,	nieuwe	Openbare	Lagere	School,	waar	
tevens	 een	 Mulo	 aan	 verbonden	 was.	 Op	
deze	 plaats	 is	 nu	 het	 kinderdagverblijf	 ‘Jut	
en	Jul’.	Daarvoor	ging	de	Marumer	jeugd	op	
school	 in	Marum-West	en	de	andere	 jeugd	
van	 Marum	 op	 de	 Christelijke	 School	 aan	
de	 Kruisweg.	 Van	 een	 kleuterschool	 was	
in	 die	 tijd	 nog	 geen	 sprake.	 Ze	 weet	 nog	
heel	goed	dat,	 toen	ze	voor	het	eerst	naar	
school	ging,	ze	 ingeënt	moest	worden.	Het	
waren	 taferelen	 met	 de	 nodige	 pijn.	 Mees-
ter	Anne	Westerhof	nam	de	huilende	Trientje	
op	de	arm	om	haar	te	troosten.	Het	inenten	
gebeurde	toen	nog	op	de	oude	school	aan	
de	 Marktstraat	 in	 Marum-West,	 de	 school	
waar	ook	haar	vader	op	had	gezeten.	Haar	
vader	kreeg	na	de	 lagere	school	 les	op	de	
avondschool	 van	 Westerhof,	 hij	 vertelde	 er	
vaak	over.
	
In	de	eerste	klas	had	ze	les	van	juffrouw	van	
Valen,	 die	 ook	 juffrouw	 op	 de	 breischool	
was.	Meester	Zuiderbaan,	Fries	van	geboor-

latie met Grietje Veenstra. Uit deze relatie 
werden vier kinderen geboren.
Met hulp van de Nuismer dominee Hof-
kamp, kon er na jaren uiteindelijk toch 
getrouwd worden. Ze trouwden op 29 de-
cember 1859 in Marum. Claus Fruchtnicht 
was toen al 70 jaar en Grietje Veenstra 53 
jaar. De drie nog levende kinderen werden 
geëcht en kregen de achternaam Fruch-
nicht. Claus overleed in 1862 op 73-jarige 
leeftijd.
In de loop van de jaren veranderde Frucht-
nicht in Fruchnich.

Trientje, 4 à 5 jaar
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te,	vroeg	haar	na	de	zevende	klas,	of	ze	naar	
de	Mulo	wilde.	Zij	zei	direct	ja,	maar	haar	ja	
werd	een	nee	van	haar	moeder,	want	die	had	
hulp	in	huis	nodig.	
De	meester	van	de	derde	klas	heeft	zichzelf	
van	 het	 leven	 beroofd,	 door	 zich	 met	 een	
vuurwapen	door	het	hoofd	te	schieten.	Dat	
heeft	een	diepe	indruk	op	Trientje	gemaakt.	
De	meester	was	ziek	geweest	en	kwam	weer	
terug	op	school.	Tussen	de	middag	ging	hij	
naar	zijn	kosthuis	bij	Jan	van	der	Laan,	waar	
het	is	gebeurd.	Nadat	de	schoolkinderen	het	
hoorden,	zijn	ze	langs	zijn	kosthuis	gelopen,	
maar	 ze	 hebben	 natuurlijk	 verder	 niets	 ge-
zien.	De	naam	van	de	meester	weet	ze	niet	
goed	meer,	ze	denkt	Ensing	of	Elting.	

Een	meester	die	bij	Wieger	Smit,	die	tegen-
over	 Roemah	 Poetih	 woonde,	 in	 de	 kost	
was,	trok	Dirkje	van	Smit	voor.	Ook	Lies	van	
Wijk	werd	vaak	voorgetrokken.	Hij	stelde	in	
de	klas	wel	eens	vragen	en	dan	mochten	zij	
antwoorden,	terwijl	Trientje	het	ook	wist;	ze	
was	dan	erg	teleurgesteld.

Ze	bleef	niet	zitten	op	school.	Na	zeven	jaar	
had	ze	alle	zeven	klassen	doorlopen	en	ging	
ze	als	13-jarig	meisje	van	school.	Het	 laat-
ste	jaar	op	school	werd	er	volgens	haar	niet	
meer	geleerd

Spelletjes op het schoolplein
Trientje	 knikkerde	 en	 hoepelde	 op	 het	
schoolplein.	 “As	 je	 sums	 verloren	 hadden,	
dan	kwammen	er	 sums	 troanen,	 zo	duvels	
wadden	je	dan”.	Ze	had	knikkers	van	klei	en	
grote	glazen	stuiters.	
Met	de	paasdagen	was	ze	vaak	met	de	fa-
milie	 aan	 het	 nootjesschieten:	 ”Ik	 was	 der	
gien	ster	 ien	hur”.	Ze	herinnert	zich	dat	het	
schoolplein	verhard	was	met	straatklinkers.	
Voor	bij	de	weg	was	een	hek,	waar	ze	onder	
schooltijd	niet	buiten	mochten	komen,	want	

dan	kregen	ze	straf.	 ‘Toppen’	 (tollen),	heeft	
ze	 niet	 gedaan:	 “	 Dat	 was	 meer	 jongens-
waark”.	 Bokje-springen	 was	 ook	 één	 van	
haar	geliefde	spelletjes.	

Na de lagere school
Trientje	 kwam	 dus	 na	 de	 zevende	 klas	 bij	
haar	 moeder	 in	 huis	 voor	 de	 huishouding.	
Zij	had	er	helemaal	geen	zin	in,	daarom	liep	
ze	de	kantjes	eraf.	 In	de	 voorkamer	moest	
ze	de	vloer	vegen,	stofzuigers	waren	er	nog	
niet.	 Gelukkig	 had	 ze	 een	 studieboek	 van	
haar	broer,	die	voor	onderwijzer	leerde,	on-
der	 het	 rood-zwart	 gestreepte	 vloerkleed	
verstopt.	Ze	was	heerlijk	op	haar	knieën	aan	
het	 lezen,	 toen	ze	haar	moeder	hoorde	na-
deren.	Ze	trok	snel	de	tip	van	het	vloerkleed	
weer	over	haar	boek,	het	leek	alsof	er	niets	
aan	de	hand	was.	Ze	kreeg	wel	op	haar	kop,	
omdat	ze	voor	het	oog	van	haar	moeder	he-
lemaal	niet	met	het	vegen	opgeschoten	was.	
Ook	moest	zij	met	haar	moeder	in	de	namid-
dag	de	koeien	melken,	zodat	haar	vader	zich	
helemaal	 op	 het	 schilderwerk	 kon	 richten.	
Ze	hadden	toen	nog	geen	telefoon.	Daarom	
moest	 ze	 voor	 haar	 vader	 regelmatig	 voor	
een	 verfbestelling	 naar	 het	 postkantoor	 op	
de	 Kruisweg,	 om	 telefonisch	 een	 bestel-
ling	te	doen.	Ze	kwam	dan	langs	de	school.	
Daar	stonden	tussen	de	middag	Dirkje	Smit,	
Griet	 Toxopeus	 en	 Grietje	 Oosterhuis,	 zij	
waren	vroegere	klasgenootjes	van	de	lagere	
school.	 “Waarom	 kom	 jij	 niet	 op	 de	 Mulo,	
want	je	kunt	net	zo	goed	leren	als	wij”.	Trien-
tje	 in	 tranen:	 “Mien	 moeke	 wil	 het	 niet	 lie-
den”,	was	haar	antwoord.	
Haar	 zeven	 jaar	 jongere	 zuster	 mocht	 wel	
naar	 de	 MULO.	 Zij	 liep	 alle	 klassen	 goed	
door,	maar	examen	doen	was	er	niet	bij.	Dat	
vonden	haar	ouders	niet	nodig,	het	was	wel	
goed	zo.	Achteraf	zei	haar	moeder,	dat	zij	in	
plaats	van	haar	zus	had	door	moeten	leren.	
Trientje:	 “Ja,	 achternoa	kinnen	 je	dat	mak-
kelijk	zeggen”.	

Trientje	moest	van	haar	moeder	altijd	de	turf-
bak	 in	huis	vullen	voor	de	nacht,	maar	dat	
deed	 ze	 niet.	 Haar	 oudere	 broer	 deed	 dat	
voor	 haar.	Kortom,	het	werken	 in	 huis	was	
niets	voor	haar	en	als	ze	even	de	kans	kreeg,	
deed	ze	niet	wat	haar	was	opgedragen.

Geert	 Braam:	 Een zoektocht leverde 
mij de naam Lammert Esman op. Hij 
overleed op 26-jarige leeftijd op 7 april 
1919. Meester Esman stond vanaf 1916 
in Marum. Na een ziekteperiode van zes 
maanden en later nog eens drie maan-
den, kwam hij weer op school terug.
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De naaischool Drachten 
Omstreeks	 haar	 21e	 ging	 ze	 één	 tot	 twee	
dagen	in	de	week,	samen	met	haar	vriendin	
Eke	Bakker,	op	de	fiets	naar	Drachten.	Daar	
leerde	ze	het	naaivak.	Thuis	kon	ze	het	dan	
verder	in	praktijk	brengen.	

De eerste auto’s met de Groninger 
A-nummers
Trientje	 kan	 zich	 als	 kind	 nog	 de	 auto	 van	
Hazenberg	herinneren,	hij	had	het	autonum-
mer	A63.	Dat	moet	volgens	haar	een	van	de	
eerste	auto’s	in	Marum	zijn	geweest.	In	haar	
kinderjaren	ging	dokter	Dewis	nog	met	zijn	
koetsje	 met	 paard	 bij	 de	 patiënten	 langs.	
Dokter	 Dewis	 heeft	 eens	 zonder	 verdoving	
een	kies	bij	Trientje	getrokken,	wat	verschrik-
kelijk	pijnlijk	was.	“Nee	een	tandarts	was	er	
niet”,	ze	kan	er	nu	smakelijk	om	lachen.

De Drachtster tram
Ze	weet	nog	heel	vaag	dat	het	spoor	werd	
aangelegd.	 Nadat	 het	 spoor	 in	 1913	 klaar	
was,	ging	het	gezin	met	de	tram	naar	Gro-
ningen.	 Ze	 stapten	 eerst	 het	 wachtlokaal	
bij	café	Poppinga	binnen,	waar	ze	moesten	
wachten.	Daar	dronk	de	moeder	van	Trientje	
dan	een	borreltje,	want	er	moest	van	Pop-
pinga	wel	iets	verteerd	worden.	

De Eerste Wereldoorlog
Alles	 was	 toen	 schaars.	 Als	 ze	 uit	 school	
kwam,	kreeg	ze	een	plakje	roggebrood	met	
een	 plakje	 koolraap.	 Soms	 ook	 wel	 alleen	
een	 plakje	 koolraap.	 In	 de	 school	 was	 een	
lokaal,	 dat	 gebruikt	 werd	 voor	 de	 vele	 ge-
deserteerde	 Belgische	 soldaten.	 De	 vloer	
van	het	lokaal	was	helemaal	bedekt	met	een	
dikke	 laag	 stro,	 waar	 de	 soldaten	 op	 kon-

den	slapen.	Er	waren	natuurlijk	toiletten	in	de	
school,	maar	ze	deden	hun	behoeften	liever	
in	 de	 vrije	 natuur.	 Ze	 kozen	 daarvoor	 een	
plek	uit	bij	het	Malijksepad.	Later	werd	daar	
een	 stokje	 voor	 gestoken,	 want	 het	 werd	
natuurlijk	een	‘swineboel’,	vergelijkbaar	met	
de	 automarkt	 rond	 1992	 in	 Nuis/Niebert,	
waarvoor	bij	het	pad	zelfs	een	bord	werd	ge-
plaatst,	dat	het	daar	niet	mocht.	
De	soldaten	bleven	in	hun	grijs-groene	sol-
datenkleding	 lopen.	 Bij	 het	 gezin	 Bergsma	
was		een	soldaat	 ingekwartierd.	Bij	het	be-
gin	van	de	mobilisatie	was	Trientje	drie	jaar,	
geen	 wonder	 dat	 zijzelf	 niet	 alles	 weet.	 Zij	
heeft	veel	uit	overlevering	van	haar	ouders.

Een dorp zonder elektriciteit
Ze	kan	het	zich	nog	goed	herinneren,	dat	er	
nog	geen	elektriciteit	was.	Voordat	er	men-
sen	op	visite	kwamen,	werd	de	petroleum-
lamp	gevuld.	Het	was	heel	bijzonder	dat	ze	
elektriciteit	kregen.	Haar	oom	en	tante,	Lu-
cas	Mellema	en	Elizabeth	Fruchnich	die	op	
de	 Coendersborch	 woonden	 (ze	 huurden	
dat	 en	 hadden	 ook	 het	 toezicht),	 moesten	
het	nog	heel	 lang	zonder	elektriciteit	doen,	
omdat	de	eigenaresse	dat	niet	nodig	vond.	
Haar	 oom	 en	 tante	 bleven	 kinderloos.	 Wel	
is	 de	 moeder	 van	 Trientje	 negen	 jaar	 bij	
hen	 hulp	 in	 de	 huishouding	 geweest,	 want	
boerendochters	 gingen,	 zoals	 arbeiders-
dochters,	 niet	 dienen.	 De	 eigenaresse	 van	
de	Coendersborch	kwam	één	keer	per	 jaar	
langs	om	de	huur	te	innen.	Ze	verbleef	dan	6	
weken	op	de	borg	en	vierde	daar	dan	op	12	
augustus	haar	verjaardag.

Watervoorziening
Er	was	nog	geen	waterleiding,	water	kwam	
uit	de	pomp.	Ze	herinnert	zich	dat	als	er	vies	
water	uit	de	pomp	kwam,	de	pomp	werd	uit-
gegraven	en	de	put	werd	hersteld	met	op-
gestapelde	 turven.	 De	 pomp	 werd	 daarna	
teruggeplaatst.	 Ook	 was	 er	 geen	 riolering.	
Voor	 het	 huishoudelijke	 afval	 werd	 een	 gat	
in	de	 tuin	gegraven	waar	 het	 afval	 in	werd	
gestort.	 Was	 dat	 gat	 vol,	 dan	 werd	 er	 een	
nieuw	gat	gegraven.	De	grond	daarvan	dek-
te		weer	het	eerdere	gat	weer	af.	

Gereformeerde en andere schooljeugd
In	de	tijd	dat	de	man	van	Trientje	op	de	la-

De naaischool in Drachten
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gere	 school	 zat,	 hadden	 de	 schooljongens	
vaak	 ruzie	met	elkaar.	Op	weg	naar	school	
scholden	ze	elkaar	uit	voor	‘Cocksianen’	en	
‘Heidenen’.	Het	 liep	soms	zo	hoog	op,	dat	
ze	elkaar	in	het	gezicht	spuugden.	
Eén	meisje	werd	‘loes,	loes’	nageroepen.	De	
andere	kinderen	wisten	dat	zij	eens	onder	de	
luizen	gezeten	had.	

Uit dansen

Trientje	 ging	 als	 16-jarig	 meisje	 dansen	 in	
de	 Koppelpaarden	 in	 Marum-West;	 de	 ei-
genaren	ervan	waren	de	zwagers	Elema	en	
Stollenga.	Via	haar	overbuurman	Hazenberg	
(van	 het	 ziekenvervoer)	 hoorde	 ze,	 dat	 de	
twee	zwagers	bij	een	zeer	ernstig	ongeval	bij	
Aduard	 betrokken	 waren	 geweest,	 waarbij	
Stollenga	het	leven	liet.	
Door	 andersdenkenden	 werd	 er	 negatief	
over	het	dansen	gesproken:	”Ja	en	dan	gon-
nen	ze	daansen,	ja	met	de	buuken	tegenme-
koar	 an”.	 Trientje	 denkt	 er	 nu	 anders	 over:	
“Gelukkig	 is	 die	 strijd	 nu	 over,	 de	 minsen	
binnen	nauw	wat	verstandiger	wodden”.
	

Oorijzers

Haar	 moeder	 heeft	 nooit	 met	 een	 gouden	
oorijzer	 op	 gelopen,	 Trientjes	 grootmoeder	
Fruchnich	 droeg	 die	 nog	 wel.	 Ze	 had	 een	
zwart	kapje	over	het	haar	en	daar	overheen	
droeg	ze	het	oorijzer.	Een	jaar	voordat	Trien-
tje	ging	trouwen,	kwam	haar	grootmoeder	te	
overlijden.	 Het	 oorijzer	 werd	 niet	 meer	 ge-
bruikt;	een	 familielid	verkocht	het	voor	150	
gulden	aan	een	goudsmid	in	Drachten.

Gehuwd in 1939
Trientje	 is	 in	 1939	 getrouwd	 met	 Jan	 van	
der	Wijk;	ze	vestigden	zich	in	de	in	1915	ge-
bouwde	boerderij	aan	de	Nieuweweg,	num-
mer	21,	in	Nuis,	waar	Postmus	een	paar	jaar	
geleden	 een	 landhuis	 heeft	 gebouwd.	 Dit	
was	 de	 ouderlijke	 boerderij	 van	 haar	 man.	
Het	 was	 een	 slecht	 onderhouden	 boerderij	
met	12	hectare	grond,	waarvan	de	helft	bij	
de	vererving	naar	Hendrik,	de	broer	van	Jan	
ging.	Ze	molken	 in	 totaal	 zes	koeien,	meer	
mocht	niet.	Vaak	hadden	ze	ook	nog	kalve-
ren.	

Trientje Bergsma, 20 jaar

Claus en Grietje Fruchnich (Veenstra)
Grietje draagt het gouden oorijzer
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In	 1939	 liet	 Hendrik	 de	 nu	 nog	 bestaande,	
oerdegelijke	boerderij	westelijk	van	die	van	
Jan,	nu	Nieuweweg	19,	bouwen.	
Jan	was	boer	in	hart	en	nieren,	Hendrik	wilde	
echter	liever	timmerman	worden,	maar	ging	
toch	maar	boeren	met	evenveel	vee	als	Jan.	
Later	stootte	Hendrik	de	boerderij	af	en	ging	
alsnog	 op	 het	 timmerfabriek	 van	 Gjaltema	
werken.	Op	het	laatst	hadden	Jan	en	Trien-
tje	16	bunder	land,	inclusief	een	stukje	land	
gehuurd	 van	 de	 kerk.	 Maar	 er	 werden	 ook	
een	paar	 stukjes	grond	gekocht	 van	Albert	
Koenes	en	van	Jan	Wijkstra.	Ze	hadden	toen	
in	totaal	28	koeien.
Op	 de	 boerderij	 zijn	 de	 beide	 zonen,	 Derk	
Wolter	in	1940	en	Wolter	Derk	in	1944,	gebo-
ren.	Derk	Wolter	ging	 in	de	voetsporen	van	
zijn	vader	verder.	Omdat	de	boerderij	en	het	
voorhuis	in	zeer	slechte	staat	waren,	vestig-
de	hij	zich	eerst	als	veehouder	in	Nuis	en	la-
ter	in	Niebert.	Hij	trouwde	met	Sietske	Ren-
kema,	zij	kregen	drie	zonen,	waarvan	één	op	
jonge	leeftijd	is	overleden.	Wolter	Derk	werd	
onderwijzer	en	uiteindelijk	directeur	van	een	
basisschool.	Hij	 trouwde	met	Martje	Drent,	
zij	hebben	samen	twee	dochters.	
Later	 ging	 Trientje	 naar	 de	 overkant	 van	

De trouwfoto van Jan van der Wijk en
Trientje Bergsma

De boerderij, Nieuweweg 21. Deze foto is dezelfde als in het artikel van Arie Buurma
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de	 weg,	 waar	 ze	 nu	 al	 weer	 40	 jaar	 alleen	
woont,	na	het	overlijden	van	haar	man.	
De	tweede	zoon	van	Derk	en	Sietske,	Henk,	

heeft	samen	met	een	familielid	de	Renkema-
familie	 in	kaart	gebracht	en	hebben	er	een	
prachtig	 boekwerk	 van	 gemaakt.	 De	 wor-
tels	van	de	 familie	 liggen	aan	het	Malijkse-
pad	 in	 Marum,	 de	 Renkema’s	 hebben	 zich	
bij	de	naamgeving	in	1811	naar	de	boerderij	
‘Renkemaheerd’,	waar	ze	toen	op	woonden,	
genoemd.	Trientje	vertelt	met	veel	trots	over	
haar	kleinzoon	Henk.	
Trientje	 interesseert	 zich	 ook	 voor	 de	 ge-
schiedenis	van	Marum.	“As	mien	ogen	nog	
goed	wadden,	dan	zol	ik	zeker	nog	lid	wod-
den	van	de	Heemkundekring,	want	het	boeit	
mij”,	zegt	zij.					

Familiebanden
Trientje	 heeft	 haar	 grootouders	 van	 beide	
kanten	 gekend.	 Dat	 gaat	 dan	 terug	 tot	 er-
gens		in	de	18de	eeuw.	Van	haar	vaderskant	
wonen	 de	 Bergsma’s	 al	 generaties	 lang	 in	
Marum,	maar	de	voorouders	van	haar	moe-
der	komen,	zoals	al	vermeld,	uit	Duitsland.	

De Tweede Wereldoorlog
Trientje	 heeft	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 be-
wust	meegemaakt.	In	de	oorlog	werd	illegaal	
geslacht,	 haar	 man	 rookte	 het	 vlees	 in	 de	

Het wapen van de familie Bergsma

V.l.n.r.: Pieter, Hennie, Wolter Bergsma, Janke Fruchnich, Anne en Trientje
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stookhut.	 Dat	 moest	 voor	 anderen	 geheim	
blijven,	je	wist	nooit	of	je	zou	worden	verra-
den.	Het	mocht	ook	niet	door	foute	mensen,	
zoals	de	landwachters,	opgemerkt	worden.

Op	 een	 avond	 dat	 er	 gerookt	 zou	 worden,	
zouden	ze	visite	krijgen.	Haar	man	had	een		
slim	plan	bedacht.	Aan	de	klink	van	de	deur	
had	hij	een	kettinkje	bevestigd	met	daaraan	
een	 lege	 putemmer.	 Als	 de	 deur	 dan	 ge-
opend	 zou	 worden,	 zou	dat	 een	 verschrik-
kelijk	lawaai	geven.	Later	op	de	avond	wilde	
hij	 zelf	 in	 de	 duisternis	 even	 bij	 het	 roken	
gaan	kijken,	maar	hij	was	door	de	spanning	
de	ketting	met	de	putemmer	vergeten.	Het	
gaf	een	vreselijk	lawaai,	waarvan	hij	later	zei:	
”Ik	 schrok	mij	 rot	 en	had	wel	 een	hartaan-
val	kunnen	krijgen”.	Trientje	had	toen	opge-
merkt:	”Zo	wordt	de	bedrieger	bedrogen”.
Jan	van	der	Wijk	heeft	geen	oproep	gekre-
gen	 om	 als	 dwangarbeider	 naar	 Duitsland	
te	gaan.	Wel	werd	hij	op	een	dag	opgeroe-
pen	om	in	de	buurt	van	Harkstede	te	’putje-
groaven’.	Een	bekende	landwachter	uit	Nuis	
nam	 het	 op	 voor	 de	 kleine	 boertjes,	 zodat	
die	niet	weg	hoefden.	Bovendien	was	Trien-
tje	hoogzwanger	en	kon	dus	niet	melken.	Die	
middag	moest	Jan	zich	bij	de	burgemeester	
melden	voor	een	uitspraak	of	hij	wel	of	niet	
weg	moest.	Bij	de	burgemeester	zei	Jan:	”Ik	
kan	niet	weg,	mijn	vrouw	is	hoogzwanger	en	
bovendien	kan	zij	niet	melken”.	Ze	had	het	
wel	geleerd,	maar	dat	wist	de	burgemeester	
natuurlijk	 niet.	 De	 uitspraak	 van	 de	 burge-
meester	was:	“U	moet	naar	Duitsland,	voor	
het	vee	wordt	gezorgd”.	“Goed,	dan	spreken	
wij	dat	zo	af”,	zei	Jan:	“Ik	wacht	tot	er	ver-
zorging	is	en	dan	ga	ik”.	De	verzorging	kwam	
echter	niet,	Jan	bleef	thuis.	
Met	de	melkstaking	in	1943	was	er	veel	on-
rust	in	de	buurt;	er	reed	een	militaire	wagen	
met	geschut	die	op	weg	was	naar	de	Haar.	
Jan	 van	 der	 Wijk	 was	 bij	 zijn	 boerderij	 in	
Nuis	aan	het	maaien;	hij	maaide	rustig	door	
ondanks	dat	de	zenuwen	hem	door	de	keel	
gierden.	Hij	wist	dat	als	hij	weg	zou	lopen,	hij	
dan	doodgeschoten	zou	worden.	Het	resul-
taat	 van	die	opgefokte	Duitsers	was,	 zoals	
overbekend,	dat	er	die	dag	17	mannen	wer-
den	gefusilleerd.	
Op	 een	 ander	 moment	 was	 Jan	 aan	 het	
aardappelrooien,	zijn	zoontje	had	hij	bij	zich.	

De	 tram	 stopte	 om	 de	 aardappelen	 in	 een	
wagon	te	laden.	Geallieerde	vliegtuigen		be-
schoten	de	tram,	Jan	en	zijn	zoontje	moes-
ten	het	vege	lijf	redden	door	te	vluchten,	ze	
zochten	dekking	achter	een	kuilbult.	
Toen	Trientje	op	een	keer	met	Wolter	op	de	
arm	rond	het	huis	liep,	scheerden	er	vliegtui-
gen	over	hun	huis.	Toen	is	ze	snel	met	haar	
zoontje	stijf	tegen	het	huis	gaan	staan.

‘Olle’ Aukje Wiekstra 80 jaar
Ze	 kan	 zich	 nog	 een	 verjaardagvisite	 om-
streeks	 1953	 herinneren	 van	 een	 achter-
buurvrouw	aan	de	Oude	Weg,	namelijk	die	
van	 ’olle	 Aukje	 Wiekstroa’.	 Een	 kleindoch-
ter	 speelde	op	een	harmonica.	 ‘Olle	Aukje’	
moest	in	de	kring	en	werd	er	een	rondedans	
om	de	jarige	gemaakt.	Daarna	werd	er	nog	
bokje-gesprongen,	 iedereen	 deed	 mee.	
Buurvrouw	Froukje	Westerhof-Veenstra,	een	
tantezegger	 van	 Auktje	 Wijkstra-	 Veenstra,	
was	 ook	 aanwezig.	 Froukje	 had	 een	 licha-
melijk	 gebrek,	 ze	 liep	een	beetje	mank.	Ze	
zou	over	het	bokje	van	‘olle	Jan	Wiekstroa’	
springen,	maar	ze	liep	tegen	‘olle	Jan’	aan,	
ze	 rolden	samen	door	het	gras,	dikke	pret.	
Op	de	verjaardag	werd	er	op	de	harmonika	
gespeeld	 door	 een	 Wijkstra.	 Dat	 is	 niet	 zo	
verwonderlijk,	 want	 IJje	 Wijkstra	 was	 ook	
een	topmuzikant.	

Van de boerderij naar een burgerhuis
Het	 echtpaar	 verliet	 in	 december	 1968	 de	
boerderij	 aan	 de	 Nieuweweg.	 Ze	 vestigen	
zich	aan	de	overzijde	van	de	weg	op	num-
mer	42.	 In	1973	kwam	haar	man	te	overlij-
den,	 Trientje	 bleef	 daar	 tot	 op	 de	 dag	 van	
vandaag	 alleen	 wonen.	 Zij	 kan	 zich	 ver-
heugen	op	 veel	 bezoek	 van	haar	 kinderen,	
klein-	en	achterkleinkinderen	en	van	de	vele	
vrienden	 en	 kennissen.	 Ze	 heeft	 een	 goed	
contact	 met	 anderen;	 haar	 belangstelling	
voor	andere	dingen	is	groot.
Trientje:	 “Mien	 man	 is	 overleden	 in	 1973,	
mien	 moeke	 in	 1983	 en	 mien	 broer	 die	 op	
mij	volgde	ien	1993,	das	ook	apart”.	

Honderd jaar
Als	 100-jarige	 werd	 ze	 bezocht	 door	 jour-
nalist	 Van	 der	 Goot	 van	 het	 Acht	 Dorpen	
Nieuws.
Trientje	verstond	echter	Van	der	Sloot,	waar-
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op	zij	direct	vroeg	of	hij	familie	van	Joran	van	
der	Sloot	was.	“Nee”,	zei	hij,	“ik	ben	Van	der	
Goot	en	ben	er	gelukkig	geen	familie	van”.
	
Het Pieterspadje
De	 grootouders	 van	 Trientje	 en	 later	 haar	
ouders,	 hadden	 grond	 achter	 hun	 huis	 tot	
aan	het	Malijksepad.	Dat	paadje	werd	Pie-
terspadje	 genoemd,	 naar	 haar	 grootva-
der	Pieter	Bergsma;	maar	ze	denkt	dat	het	
paadje	niet	altijd	zo	geheten	heeft.	Ik	vertel	
haar,	dat	haar	naam	nog	voorkomt	in	het	ka-
daster,	omdat	zij	na	het	overlijden	van	haar	
vader	 voor	een	gedeelte	eigenaar	was.	Op	
dat	stukje	grond	zat	beklemrecht	en	daarom	
werd	zij	genoemd	als	‘Mede	beklemde	me-
ijer’.	Dat	was	haar	niet	bekend.	Later	is	het	
beklemrecht	afgekocht.	Eén	keer	in	het	jaar	
moest	 de	 huur	 (beklemrecht)	 betaald	 wor-
den.	Bij	de	afkoop	moest	er	40	keer	het	jaar-
bedrag	betaald	worden.

Gezondheid
Trientje	is	in	haar	lange	leven,	op	een	griepje	
of	iets	dergelijks	na,	nooit	erg	ziek	geweest.	
In	2006	heeft	ze	bestralingen	aan	haar	keel	
gehad	en	als	gevolg	daarvan	heeft	ze	hele-
maal	geen	smaak	meer.	Ook	laten	de	ogen	
haar	 behoorlijk	 in	 de	 steek,	 maar	 met	 een	
goed	vergrootglas	aan	een	beugel,	met	ver-
lichting,	kan	ze	toch	nog	een	en	ander	ont-
cijferen.

Het grote geheim van haar ouderdom
Op	de	vraag	aan	de	102-jarige	hoe	het	voelt	
om	 de	 oudste	 inwoner	 van	 Marum	 te	 zijn,	
zegt	Trientje:	“Ik	voel	der	niks	van”.	
Op	de	vraag:	“Wat	is	het	geheim	om	zo	oud	

te	 worden,	 want	 ik	 wil	 ook	 graag	 zo	 oud	
worden”,	is	haar	antwoord:	”Dan	moeten	je	
stil	 deur	 oademen,	 dan	 is	 der	 niks	 aan	 de	
hand”.	Ze	vertelt,	dat	toen	ze	honderd	werd,	
haar	gevraagd	werd	hoe	het	kon	dat	ze	zo’n	
mooie	huid	had.	Als	antwoord	heeft	zij	ge-
geven:	“Zwitsal	babyzeep;	een	dermatoloog	
zei	 kort	 geleden	 nog	 tegen	 mij	 dat	 ik	 een	
huid	 als	 van	 een	 jonge	 meid	 had”.	 Hierbij	
schaterlacht	ze	het	uit.

Tenslotte
In	het	interview	bleek	Trientje	een	102-jarige	
met	veel	 levenszin,	een	echte	 levensgenie-
ter,	te	zijn.	Er	is	in	het	gesprek	heel	veel	ge-
lachen.
Op	mijn	vraag	hoe	ze	het	gesprek	vond,	ant-
woordde	ze:	“Oh,	gezellig.	De	eerste	oavend	
toen	 je	der	even	west	hemmen,	kon	 ik	niet	
sloapen,	ik	docht	wat	moet	ik	nou	vertellen,	
ik	zol	t	ollemoal	niet	meer	wieten”.	
Bij	 het	 vertrek	wens	 ik	 haar	 toe	dat	 ze	net	
zo	oud	of	misschien	nog	ouder	mag	worden	
dan	 de	 overgrootmoeder	 van	 onze	 eerste	
burgemeester	 Idsingh.	 Ik	vertel	haar	dat	 zij	
in	1750	overleed	en	maar	liefst	106	jaar	werd		
en	dat	bij	haar	overlijden	er	in	het	kerkboek	
van	Marum	werd	opgetekend:	“Trintje	Hem-
mes,	weduwe	van	Idske	Tjibbes	te	Marum,	
deese	 vrouw	 waar	 over	 de	 hondert	 en	 ses	
jaar	 oud	 en	 is	 gestorven	 den	 5	 Aug	 1750:	
ook	 is	 haar	dood	 in	Groniger	 choerant	ge-
weest”.
Ik	beloof	haar,	dat	als	haar	levensverhaal	in	
’t	Olde	Guet	wordt	opgenomen,	ik	haar	per-
soonlijk	 een	 exemplaar	 zal	 brengen,	 zodat	
het	door	één	van	haar	kinderen	voorgelezen	
kan	worden
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Boekbespreking jubileumboek De Kruisweg

Joke de Boer-Jager

‘Honderd jaar De Kruisweg Marum en 65 jaar familie Rudolphus’. 
Een titel die de lading beter dekt, had schrijver Douwe de Graaf zijn boek niet kunnen 
geven. Het is zonder meer de kortst mogelijke samenvatting van de inhoud van het boek. 
Op zich al voldoende om iedere Marumer en alle anderen die jeugdherinneringen hebben 
aan De Kruisweg, aan te bevelen dit boek te kopen. Toch wil ik het niet bij deze ultra korte 
beschrijving laten. De Kruisweg, de familie Rudolphus, schrijver De Graaf en last but not 
least het zeer geslaagde boekje, verdienen namelijk absoluut een paar bladzijden in ’t 
Olde Guet. 

Uiterlijk
Het	boekje	over	De	Kruisweg,	zoals	ik	het	in	
dit	artikel	kortweg	zal	noemen,	is	een	fraaie	
eigentijdse	 uitgave	 over	 een	 historisch	 on-
derwerp.	 De	 grafische	 vormgeving	 was	 in	
handen	 van	 Huisman	 Drukwerk	 Reclame-
groep	 –	 ongetwijfeld	 in	 nauwe	 samenwer-
king	 met	 schrijver	 De	 Graaf	 en	 de	 familie	
Rudolphus	–	echt	 iets	moois	van	heeft	ge-
maakt.	Het	vierkante	formaat	en	de	uitvoe-
ring	doen	enigszins	denken	aan	het	in	2007	
verschenen	 boekje	 over	 het	 bedrijf	 ESA,	
maar	 overtreft	 het	 in	 aantal	 pagina’s,	 88	
maar	 liefst.	Een	oude	foto	van	het	pand	uit	
1913	en	een	hedendaagse	uit	2013,	sieren	
de	voorkant.	In	één	oogopslag	wordt	je	dui-
delijk	hoe	ontzettend	veel	er	is	veranderd	in	
honderd	jaar	en	hoeveel	er	tegelijkertijd	ook	
gelijk	 en	 herkenbaar	 is	 gebleven.	 Prachtig	
gedaan!	
		
Illustraties
Van	 grote	 invloed	 op	 het	 uiterlijk	 van	 het	
boekwerkje	zijn	vanzelfsprekend	de	illustra-
ties.	 Omdat	 ik	 er	 eer	 in	 stel	 een	 zo	 nauw-
keurig	mogelijke	beschrijving	te	geven,	heb	
ik	ze	even	geteld.	Het	zijn	er	104.	Door	deze	
opzet	heeft	het	boek	eigenlijk	aan	ieder	type	
lezer	 iets	 te	bieden.	Juist	door	het	enorme	
aantal	illustraties,	geflankeerd	door	bijschrif-
ten,	komt	ook	de	wat	minder	doorgewinter-
de	lezer	ruimschoots	aan	z’n	trekken.	Foto’s	
van	 het	 gebouw,	 de	 eigenaren,	 bezoekers,	
gebeurtenissen	en	evenementen,	maar	ook	
talloze	 afbeeldingen	 van	 documenten	 en	
krantenartikelen	vertellen	hun	eigen	verhaal.	

Inhoud
Daarmee	wil	ik	echter	het	voortreffelijke	tek-

stuele	 werk	 van	 de	 schrijver	 niet	 bagatelli-
seren.	Wie	diep	in	de	materie	wil	duiken	en	
alles	wil	weten	over	het	wel	en	wee	van	De	
Kruisweg	zal	niet	worden	teleurgesteld.	Door	
diepgaand	 en	 –	 zoals	 ik	 uit	 eigen	 ervaring	
weet	zeer	tijdrovend	-	onderzoek,	is	het	vol-
ledige	verhaal	van	De	Kruisweg,	zonder	noe-
menswaardige	 hiaten,	 op	 papier	 gekomen.	
Een	lange	historie,	die	door	de	consequent	
aangehouden	indeling	-	voor	iedere	nieuwe	
eigenaar	 een	 nieuw	 hoofdstuk	 -	 overzich-
telijk	 is	 vastgelegd.	 Een	 verdienste	 van	 de	
ervaren	schrijver,	die	al	eerder	boeken	over	
streekhistorische	onderwerpen	schreef.	
Vanzelfsprekend	 is	 in	 een	 boek	 over	 De	
Kruisweg	 een	 vooraanstaande	 rol	 wegge-
legd	voor	de	laatste	en	huidige	eigenaar,	de	
familie	 Rudolphus.	 Vader	 Johannes	 Roelof	
en	 moeder	 Roelfien	 kochten	 het	 etablis-
sement	 in	1948	en	 inmiddels	 staat	al	weer	
geruime	 tijd	 de	 tweede	 generatie	 aan	 het	
roer.	 65	 jaar	al,	 is	de	naam	Rudolphus	on-
losmakelijk	verbonden	met	De	Kruisweg	en	
daarmee	winnen	zij	het	met	stip,	zelfs	van	al	
hun	voorgangers	samen.	Bovendien	hebben	
zij	door	de	jaren	heen	het	dorpscafé	uit	1948	
een	 ware	 metamorfose	 laten	 ondergaan.	
Bouwkundig,	 zowel	 vanbinnen	 als	 vanbui-
ten,	altijd	met	respect	voor	het	mooie	statige	
gebouw,	 maar	 zeker	 ook	 functioneel.	 Als	
zalencentrum	met	optredens	van	vermaarde	
artiesten	zetten	zij	gedurende	vele	jaren	De	
Kruisweg	èn	Marum,	landelijk	op	de	kaart.

Aanbeveling
Mooi	dat,	op	initiatief	van	de	familie	Rudolp-
hus	 en	 door	 het	 vakmanschap	 van	 Douwe	
de	Graaf,	deze	uitgave	tot	stand	is	gekomen.	
Immers,	in	deze	tijd	waarin	zoveel	moderne	
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media	het	traditionele	boek	kunnen	vervan-
gen,	is	het	niet	meer	zo	vanzelfsprekend	om	
in	een	relatief	kleine	oplage,	een	boek	uit	te	
geven.	Dat	dit	toch	is	gebeurd,	 juich	ik	van	
harte	 toe.	 Daarbij	 is	 het	 beslist	 een	 boekje	
om	trots	op	te	zijn.	Dat	geldt	voor	iedereen	
die	 bij	 de	 productie	 betrokken	 is	 geweest,	
maar	ook	voor	Marum.	Ik	wil	het	u	dan	ook	
welgemeend	aanbevelen.	

Honderd jaar
De Kruisweg Marum

en 65 jaar
familie Rudolphus

1913

2013

Honderd jaar De Kruisweg, het huidige ontspanningscentrum op de hoek van de 
Kruisweg. Honderd lange jaren, belangrijk en interessant genoeg om de historie 
van dit, in de verre omtrek bekende etablissement, op papier te zetten. 
Het begon in 1913 toen Jan Poppinga, mede door de komst van de tram ge-
dwongen, het zakelijke inzicht had om op de hoek van de Kruisweg een café te 
stichten. Een pleisterplaats, op een kruispunt van wegen, voor reizigers op weg 
naar Groningen, Drachten of Heerenveen. In de loop van de honderd jaren heeft 
zich in en rond De Kruisweg, veel afgespeeld. De belevenissen van de eigenaren 
en hun gezinnen gedurende de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw, de 
Tweede Wereldoorlog, de opbouwperiode van na de oorlog en de moderne tijd 
worden gedetailleerd beschreven.
Alle eigenaren komen aan bod: Jan Poppinga die het café liet bouwen maar we-
gens gezondheidsredenen het te vroeg moest verkopen, Albert ten Cate die in 
een faillissement terechtkwam, Jan Willem de Jager die binnen een jaar plotse-
ling overleed, Jan van der Kamp die wegens gezondheidsredenen het café moest 
verkopen en Harm Jan Vogelzang die, twee jaar nadat hij het café had gekocht, 
in Kornhorn jammerlijk verongelukte. De volgende eigenaar Frans Jonker wist 
het café door de crisistijd en de Tweede Wereldoorlog te loodsen. Daarna de 
pogingen van Jan Hendriks om het café aan de eisen van de tijd na de oorlog 
aan te passen.
In het boek is veel aandacht besteed aan de periode begin jaren zestig toen het 
uitgaansleven sterk en snel veranderde. Een periode waarin Rudolphus senior 
en zijn vrouw, later meegeholpen door hun kinderen, met hun niet-aflatende 
gedrevenheid en de juiste inzichten het café wist om te bouwen tot een in heel 
Nederland bekend uitgaanscentrum voor de jeugd. Vele senioren van nu zullen 
daar hun eerste stappen op de dansvloer hebben gezet en er hun levenspart-
ner hebben gevonden. Onder de kinderen is het vanaf de jaren tachtig verder 
uitgegroeid tot een etablissement waarin een café, een restaurant, een hotel, 
verscheidene zalen en een bowlingbaan.
Naast het wel en wee van De Kruisweg wordt een goed beeld van geschiedenis 
van Marum gedurende de laatste honderd jaar verkregen.
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Kleurrijke figuren en rare snuiters

Douwe de Graaf

In nummer 16 van het Olde Guet stond een leuk artikel van Geert Braam over luister-
rijke figuren en vreemde snuiters die in het verleden onze regio bezochten. Voor dit soort 
mensen aan de rand van de samenleving heb ik altijd veel belangstelling gehad. Uit mijn 
archief wil ik hier nog een paar toevoegen. 
Lange Haye met de aap

Voor,	in	en	net	na	de	oorlog	gaf	’Lange	Haye	
mei	de	aap’	 in	de	dorpen	van	Achtkarspe-
len	 en	 het	 Westerkwartier	 ’aanschouwelijk	
onderwijs’.	 Haye	 trok	 met	 zijn	 aangeklede	
aap	 langs	 de	 scholen	 en	 liet	 de	 kinderen	
de	kunstjes	van	zijn	aap	zien.	Een	paar	da-
gen	 van	 tevoren	gaf	 hij	 aan	de	 school	 een	
berichtje	door	dat	hij	 langs	zou	komen.	Op	
deze	 manier	 hadden	 de	 kinderen	 gelegen-
heid	een	cent	mee	te	nemen,	om	Haye	voor	
het	optreden	te	belonen.	
Buiten	 liet	 hij	 het	 aapje	 in	 een	 boom	 klim-
men	en	het	dak	oplopen.	Met	een	stukje	fruit	
kon	Haye	de	aap	weer	op	de	begane	grond	
krijgen.	 Binnen	 liet	 hij	 het	 beestje	 over	 de	
rand	van	het	bord	en	over	de	schoolbanken	
lopen.	Als	de	aap	niet	optrad	zat	hij	vast	aan	
een	ketting;	als	hij	op	de	schouder	van	zijn	
baas	zat,	was	hij	vaak	het	haar	van	Haye	aan	
het	vlooien.	De	kinderen	genoten	van	het	be-
zoek,	het	was	een	van	de	hoogtepunten	van	
het	schooljaar.
Haye	 Frankes	 kwam	 uit	 Opende,	 hij	 werd	
geboren	op	2	april	 1896;	hij	was	een	zoon	
van	 Kornelis	 Franke	 (1857-1908)	 en	 Aaltje	
Zuidema	(1857	–	1908).	In	1919	trouwde	hij	
met	Aaltje	Ophuis	 (1899	 -	1929)	uit	Harke-
ma-Opeinde.	 Het	 echtpaar	 kreeg	 vier	 kin-
deren:	Kornelis	 in	1920,	Mettje	 in	1922,	Al-
bert	in	1924	en	Jan	in	1927.	Haye	en	Aaltje	
woonden	in	bij	de	moeder	van	Haye	aan	de	
Provincialeweg	in	Opende.
Haye	 had	 zijn	 eerste	 aap	 vermoedelijk	 van	
een	 Indië-ganger	gekregen.	Het	 schijnt	dat	
hij	later	thuis	nog	een	paar	grotere	apen	had	
die	hij	in	de	bomen	bij	zijn	huis	liet	klimmen.
Het	verhaal	ging	dat	Aaltje	in	1928	is	overle-
den	aan	de	beet	van	een	aap.	Men	vertelde	
dat	zij,	 toen	ze	ziek	 in	bed	 lag,	de	aap	aan	
het	sarren	was.	De	aap	was	er	niet	van	ge-
diend	en	beet	haar.	Een	paar	dagen	later	is	
Aaltje	 aan	 de	 gevolgen,	 bloedvergiftiging,	

overleden.
Na	de	dood	van	Aaltje	had	Haye	 lange	 tijd	

Willemien	Stoffers	 (1904-1971)	uit	 Leek	als	
huishoudster.	Hij	trouwde	met	haar	in	1940,	
zij	was	toen	36	jaar.	Haye	en	Willemien	kre-
gen	in	1946	een	dochter	Ebeliena.
Haye	en	Willemien	woonden	tot	1937,	toen	
de	 woning	 onbewoonbaar	 werd	 verklaard,	
aan	de	Provinciale	Weg	in	Opende.	Daarna	
woonden	 ze	 tot	 het	 overlijden	 van	 Haye	 in	
1959	in	verschillende	huizen	aan	de	Juliana-
laan.	
Haye	en	Willemke	waren	een	komisch	duo.	
Als	ze	met	de	aap	op	‘tournee’	gingen	fietste	
lange	Haye,	de	aap	zat	op	zijn	schouder	en	
kleine	Willemke	zat	op	de	bagagedrager.
Haye	kon	niet	bestaan	van	zijn	circusact,	het	
armenbestuur	moest	bijspringen	om	rond	te	
kunnen	 komen.	 Hij	 was	 een	 gemoedelijke	
man	 die	 niet	 snel	 kwaad	 werd,	 maar	 aan	
ambtenaren	 een	 hekel	 had.	 Toen	 hij	 eens	

Man met aap Uit: Alleen op de wereld



zijn	steun	ging	halen	op	het	gemeentehuis,	
kreeg	hij	ruzie	met	de	ambtenaar.	Haye	werd	
zo	kwaad	dat	hij	door	het	luik	de	ambtenaar	
aan	zijn	haren	trok.	

Toen	 Haye	 op	 leeftijd	 kwam,	 ging	 hij	 niet	
meer	met	zijn	aap	op	stap.	Zijn	zoon	Albert	
had	de	dierenact	overgenomen;	hij	liep	met	
een	 marmot.	 Het	 liedje	 dat	 hij	 hierbij	 zong	
’wie	 wil	 er	 mijn	 marmotje	 zien,	 het	 is	 zo’n	
aardig	beestje’.
Haye	 Frankes	 overleed	 in	 16	 september	
1959,	 op	 dat	 moment	 woonde	 hij	 aan	 de	
Julianalaan	 in	Opende.	Zijn	vrouw	bleef	 tot	
haar	overlijden	in	1971	op	dit	adres	wonen.

Straatmuzikant Jan van Salen
Jan	van	Salen	was	een	straatmuzikant,	die	
met	zijn	 ‘muziek	en	zangkunst’	de	mensen	
in	Noord-Nederland,	-Friesland,	Groningen,	
Drenthe	 en	 Overijssel-	 vermaakte.	 Hij	 liep	
met	 een	 harmonica,	 waarop	 hij	 probeerde	
zijn	liedjes	te	spelen.	Zijn	zangkunst	was	ook	
niet	veel	bijzonders,	hij	was	meestal	niet	te	
verstaan.
Jan	had	zich	gespecialiseerd	in	moordliede-
ren,	 waarin	 gruwelijke	 moorden	 op	 rijm	 en	
muziek	 waren	 gezet.	 Meestal	 nam	 hij	 een	
bestaand	 lied,	 veranderde	 de	 tekst	 en	 zie	
daar,	een	nieuw	moordlied	was	geboren.	

Dochter Mettje van Haye kreeg een be-
trekking bij twee vrijgezelle dames in 
Groningen. De eerste dag instrueerden 
de dames haar dat ze elke avond een 
bord pap en een kop koffie wilden heb-
ben. Het meisje was zo zenuwachtig op 
haar eerste werkdag dat ze het verkeerd 
begreep. Ze bracht de twee dames als 
avondeten een bord met koffie.

Moordliederen werden in heel Nederland 
door straatzangers gezongen. De straat-
zangers van destijds waren een bindend 
element in de samenleving, zij brachten 
het nieuws en zorgden voor vertier. Zij 
trokken van dorp naar dorp om voor een 
paar centen hun liederen ten gehore te 
brengen. Sommigen verkochten daar-
bij liedbladen, die gretig aftrek vonden. 

Moordliederen gingen over het leven zelf. 
Liefde en lust, hebzucht, drankmisbruik, 
ruzies en dood: het zat er allemaal in.
Er werd gebruik gemaakt van een be-
staande melodie die iedereen kende. De 
populariteit van de straatzangers was 
groot. Er was geen radio, tv, geen platen-
speler. De moordliederen die ten gehore 
werden gebracht, waren voor arme men-
sen eigenlijk de enige manier om kennis te 
nemen van een moordrama.

Onderstaand het moordlied over de 
moord op Jantje Postma, gepleegd door 
Andries van der Veen en Bauke Oldenbur-
ger op 25 oktober 1909 in de Surhuizer 
Mieden.

Het droevig lied over Andries en Bauke
Op	de	wijs	van	’Achter	in	het	stille	klooster’

Vrienden, kom eens even luisteren
Luister naar mijn droevig lied
Van wat ik je ga verhalen
Surhuizum, daar is het geschied (bis)

Niet ver van de oude toren
Met zijn kerkgebouw eraan
Woonde Hoekstra met zijn huisvrouw
Jantje Postma was haar naam (bis)

Het was op een vroege morgen
Het was in de maand van mei
Hoekstra ging zijn koeien melken
Dagelijks werkte hij met vlijt (bis)

Van het melken thuisgekomen
Schrik niet, oh, als men het hoort
Lag zijn huisvrouw Jantje Postma
Bijna ja, geheel vermoord (bis)

Over neus en hals gesneden
En een gat was in haar hoofd
Met een bijl was zij geslagen
Van haar leven schoon beroofd (bis)

Andries van der Veen geheten
Was een flinke slanke vent
Bauke Oldenburger heet de ander
De moord is reeds genoeg bekend (bis)
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Kon	hij	geen	geschikt	 lied	en	 tekst	vinden,	
dan	klopte	hij	 aan	bij	 een	zekere	Vlieg,	die	
op	De	Haar	woonde.	Voor	Jan	was	het	be-
langrijk	om	binnen	een	paar	dagen	een	lied	
klaar	te	hebben	om	zo	de	concurrentie	voor	
te	zijn.	De	liedjes	werden	op	papier	gezet	en	
hij	 verkocht	 de	 liedjes	 voor	 twee	 cent	 per	
blaadje.

Jan	van	Salen	was	geboren	 in	Leeuwarden	
in	 1843	 als	 zoon	 van	 de	 ongehuwde	 Anna	
van	Salen,	naar	verluidt	een	dame	van	ver-
dachte	zeden.	Hij	trouwde	op	12	november	
1871	 met	 Anna	 Zeilstra	 (*1841)	 uit	 Echten;	
de	 trouwplechtigheid	 werd	 gehouden	 in	
Lemmer.	Ze	kregen	één	zoon,	Jacob.
Anna	 overleed	 in	 1887	 toen	 Jan	 en	 Anna	
zestien	 jaar	 getrouwd	 waren.	 Jan	 had	 we-
gens	huwelijksproblemen,	veroorzaakt	door	
drankmisbruik,	zijn	vrouw	al	eerder	verlaten.	
Het	schijnt	dat	Jan	daarna	helemaal	aan	la-
ger	wal	is	geraakt.
Jan	was	een	klein	mager	mannetje	die	eruit	
zag	als	een	zwerver,	met	een	versleten	 jas,	
schoenen	 en	 pet.	 Zijn	 verdiende	 geld	 ging	
op	aan	sterke	drank,	hij	was	meestal	dron-
ken.	Kwaadaardig	was	hij	niet,	hij	was	nie-
mand	tot	last.
Waar	hij	zich	‘s	nachts	ophield	wist	niemand.	
Men	dacht	dat	hij	in	de	buitenlucht	sliep.	In	
Rottevalle	scheen	hij	een	soort	onderkomen	
gehad	 te	 hebben.	 Het	 schijnt	 dat	 ds.	 Vis-
scher	dit	voor	hem	regelde.

Jan	van	Salen	is	raar	aan	zijn	eind	gekomen.	
Op	 zaterdagmiddag	 2	 november	 1912	 liep	
hij,	 waarschijnlijk	 zwaar	 onder	 invloed,	 bij	
Nijega	op	de	rijbaan	van	de	tram	van	Drach-
ten	naar	Veenwouden.	Hij	had	geen	rekening	
gehouden	met	de	dienstregeling;	de	machi-
nist	had	nog	uit	alle	macht	geremd	maar	kon	
een	 ongeluk	 niet	 meer	 voorkomen.	 Bij	 het	
ongeluk	werden	zijn	beide	benen	afgereden;	
hij	overleed	ter	plaatse.	Het	zou	mogelijk	ook	
zelfdoding	zijn	geweest.

Andries en zijn oude vader
Zij woonden in een hut van leem
Zijn moeder is gestorven in lompen
Zo bracht men het lijk naar het kerkhof 
heen (bis)

Beide vrijgezelle jonge lieden
Ze werden in armoe groot gebracht
Ze werden in arrest genomen
En naar Buitenpost gebracht (bis)

Beiden zijn ze nu gevangen
En zitten in een donk’ren cel
Waar zij hun straf af moeten wachten
Zo wordt deze aard voor hen een hel (bis)

Blaadje met moordlied

Bij Surhuisterveen, op de Omloopster-
heide, had Hiske Land-Hoeksma (1841-
1909) een stille kroeg. Jan dronk daar 
vaak een paar borrels. Toen hij daar 
weer eens zijn dorst wilde lessen en 
Hiske hem de eerste borrel voorzette, 
mompelde Jan “Hiske, ik vrees…”, ver-
der kwam hij niet. Bij de tweede, derde 
en vierde borrel sprak hij dezelfde vrees 
uit. Toen Hiske hem bij de vijfde borrel 
vroeg waarvoor hij vreesde, sprak Jan 
de woorden:  “Hiske ik vrees dat ik geen 
geld bij me heb”.
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Peije Rasp, troubadour uit de Friese Wouden
Er	zijn	vele	banden	van	Peije	met	deze	regio,	
zijn	vader	en	zijn	grootvader	hebben	lang	in	
de	Parken	gewoond	en	hebben	aan	de	ont-
ginning	 van	 dit	 gebied	 mee	 gedaan.	 Peije	
kwam	 hier	 vaak	 op	 bezoek,	 niet	 alleen	 om	
zijn	muziek	en	gezang	te	brengen,	maar	ook	
op	familiebezoek.
Peije	Rasp,	zijn	echte	naam	was	Freerk	de	
Jong,	trok	met	zijn	harmonica	door	de	regio	
om	de	mensen	te	plezieren.	Hij	schijnt	rede-
lijk	goed	gespeeld	en	gezongen	te		hebben,	
maar	 zijn	 aanstekelijke	 vrolijkheid,	 opge-
wektheid	en	vriendelijkheid	hebben	de	basis	
gelegd	 voor	 zijn	 bekendheid.	 In	 Drachten	
staat	 in	 de	 hal	 van	 de	 Lawei	 een	 bronzen	
standbeeld	van	hem,	een	replica	staat	in	het	
centrum	van	Drachten.

Freerk(	Peije)	werd	geboren	op	17	septem-
ber	 1879	 aan	 de	 Ureterpervaart	 in	 de	 ge-
meente	Opsterland.	Hij	was	de	oudste	zoon	
van	 Andries	 Hendriks	 de	 Jong	 en	 Sjoukje	
Freerks	Ras.	Na	hem	kregen	zijn	ouders	nog	
negen	kinderen.	Toen	zijn	ouders	in	Opende	
gingen	wonen,	bleef	de	vierjarige	Freerk	bij	
zijn	grootouders	Freerk	en	Antje	Ras	achter.	
Grootvader	Freerk	Ras,	die	Peije	Ras	werd	
genoemd,	 was	 eerst	 turfschipper.	 Hij	 ver-
kocht	omstreeks	1880	zijn	skûtsje	en	werd	
kroeghouder	 in	 ‘De	Laatste	Stuiver’	aan	de	
Ureterpervaart,	schuin	tegenover	de	Leidijk.	
Het	was	een	druk	beklante	zaak,	omdat	aan	
weerszijden	 op	 korte	 afstand	 twee	 sluizen	
waren.	Schippers	die	moesten	wachten	gin-
gen	dan	bij	hun	voormalige	collega	een	bor-
reltje	drinken.	Bij	 zulke	gelegenheden	werd	
er	door	grootvader	Freerk	op	de	harmonica	
gespeeld.	Op	deze	manier	 is	de	kleine	Pe-
ije	 met	 de	 muziek	 en	 de	 liederen	 die	 erbij	
werden	 gezongen	 in	 aanraking	 gekomen.	
Tegenover	 het	 huis	 van	 de	 oude	 Peije	 aan	
de	Ureterpervaart	was	een	overzet	naar	de	
Leidijk	op	de	weg	van	Groningen	naar	Beet-
sterzwaag	en	Gorredijk.

Peije	 werd	 na	 de	 lagere	 school	 in	 Ureterp	
Vallaat	boerenarbeider.	Toen	zijn	grootvader	
Freerk	in	1901	overleed,	kreeg	hij	de	harmo-
nica	en	begon	toen	pas	de	wijsjes	te	spelen	
die	hij	van	zijn	grootvader	had	geleerd.
In	 hetzelfde	 jaar	 trouwde	 hij	 met	 Martzen	
‘Makke’	 Joekes	 Veenstra.	 Voor	 Peije	 was	
een	trouwdag	geen	bijzondere	gebeurtenis.	
Op	die	heugelijke	dag	was	hij	’s	morgens	bij	
de	boer	aan	het	werk.	Op	een	gegeven	mo-
ment	stak	hij	zijn	spade	in	de	grond	en	zei:	
“Ik	gean	even	fuort	om	te	trouwen,	ik	bin	der	
sa	wer”.		
Martje	 en	 Peije	 kregen	 twee	 kinderen:	 in	
1902	een	dochter,	Sjoukje,	 en	 in	 1904	een	
zoon	Evert.	Ze	woonden	 in	een	krotwoning	
in	 één	 van	 de	 stegen	 van	 de	 Zuidkade	 in	
Drachten	en	hij	werkte	als	boerenarbeider	bij	
Douwsma	op	Selmien.	Toch	trok	het	beroep	

De	 grootvader	 van	 Peije	 aan	 vaderskant	
was	 Hendrik	 de	 Jong	 (1814-1883),	 hij	
werd	 in	 Paessens	 bij	 Dokkum	 geboren.	
Hij	 kwam	 omstreeks	 1835	 als	 veenar-
beider	in	dienst	van	de	arts-ontginner	dr.	
Pieter	 Klazes	 Pel	 uit	 Drachten.	 De	 moe-

der	van	Hendrik,	Doetje	Jochems,	was	in	
Drachten	geboren	en	opgegroeid.	In	1863	
kocht	hij,	met	een	geldlening	van	zijn	baas	
Pel,	40	hectare	heide	aan	de	Parkweg	in	
Opende.	Hier	bouwde	hij	een	spitkeet	op	
een	 kavel	 tussen	 de	 huidige	 nummers	
15	en	17.	 Lutske	Baron	 (1815-1874),	 de	
vrouw	 van	 Hendrik,	 overleed	 in	 de	 spit-
keet.	Hendrik	bleef	tot	aan	zijn	overlijden	
in	1883	in	de	spitkeet	wonen.

Diens	zoon	Andries	de	Jong	(1859-1937)	
en	 vader	 van	 Peije,	 was	 los	 boerenar-
beider;	 ’s	 zomers	echter	was	hij	 veenar-
beider.	Hij	woonde	destijds	aan	de	vaart	
bij	 Kromhoek.	 In	 1884	 verhuisde	 hij	 met	
zijn	vrouw	Sjoukje	Ras	naar	een	woning,	
het	huidige	nummer	11,	aan	de	Parkweg	
in	 Opende.	 Andries	 werd	 schaapherder	
op	 de	 uitgestrekte	 heide	 in	 dit	 gebied.	
Sjoukje	 overleed	 hier	 in	 1904.	 Andries	
hertrouwde	in	1905	met	Antje	van	Duinen	
(1862-1948)	uit	Nuis.

De	broer	van	Sjoukje	Ras	(de	moeder	van	
Peije),	Tjalling	Freerks,	trouwde	met	Griet-
je	Wilpstra.	Zij	kwamen	in	1887	in	Opende	
te	 wonen,	 in	 het	 huidige	 pand	 Parkster-
dwarsweg	 4.	 Hier	 overleed	 Tjalling	 in	
1883.	Grietje	verhuisde	na	het	overlijden	
van	haar	man;	zij	overleed	in	1912.
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van	muzikant	hem	meer;	hij	ging	steeds	va-
ker	op	stap	met	 zijn	harmonica	en	 trad	op	
bij	bruiloften	en	partijen.	Op	zeker	moment	
werd	de	huur	van	zijn	woning	opgezegd	en	
stonden	ze	op	straat.	De	gemeente	werkte	
niet	 mee	 om	 hen	 een	 nieuw	 onderdak	 te	
verschaffen.	Om	zijn	misnoegen	kenbaar	te	
maken,	 wandelde	 Peije	 poedelnaakt	 door	
het	centrum	van	Drachten.	Door	deze	actie	
kreeg	 hij	 een	 kamer	 in	 de	 Sûkereifabryk	 in	
Drachten.

Doordat	Peije	steeds	meer	als	muzikant	op	
pad	 ging	 en	 nauwelijks	 meer	 bij	 de	 boer	
werkte,	liepen	de	inkomsten	terug.	Hierdoor	
liep	zijn	huwelijk	op	de	klippen	en	tot	over-
maat	van	ramp	kreeg	zijn	vrouw	ook	nog	een	
andere	 relatie.	 Peije	 en	 Martzen	 scheidden	
in	1909,	Makke	vertrok	met	haar	 relatie	 en	
de	 twee	kinderen	naar	het	westen	van	Ne-
derland.
Peije	 verhuisde	 naar	 een	 arkje	 in	 de	 Jam-
merwijk,	een	van	de	wijken	van	de	Noorder-
dwarsvaart.

Werken	bij	de	boer	was	er	niet	meer	bij,	hij	
besteedde	zijn	tijd	aan	optredens	in	de	wijde	
omtrek.	Naar	Gorredijk	en	Heerenveen	nam	
hij	de	tram,	de	rest	ging	te	voet.	Toen	eind	
1912	de	tram	van	Drachten	naar	Groningen	
ging	 rijden,	 trok	 hij	 ook	 het	 Westerkwartier	
en	 de	 kop	 van	 Drenthe	 in.	 Hij	 bezocht	 de	
kermissen	 en	 jaarmarkten	 in	 Marum,	 Leek	
en	Roden.	In	augustus	was	hij	op	de	kermis	
van	het	Gronings	Ontzet	te	vinden.	Ook	trok	
hij	in	de	dorpen	van	straat	naar	straat	om	zijn	
muziek	te	brengen.	Je	kon	hem	in	onze	re-
gio	tegenkomen	in	zijn	zwart	pak,	een	zwart	
zijden	hoed	of	pet,	de	gouden	ringetjes	van	
zijn	grootvader	Freerk	in	de	oren,	een	zwaar	
horloge	en	op	zijn	 rug	een	 jutezak	voor	de	
harmonica.	

Hij	was	bijzonder	vriendelijk	tegen	de	men-
sen,	hij	vroeg	altijd	eerst	of	hij	een	lied	mocht	
brengen	 en	 vroeg	 daarbij	 ook	 of	 het	 ‘luim,	
stichtelijk	of	droevig’	moest	zijn.	Zo	paste	hij	
zijn	spel	aan	dat	moment	aan.	Het	repertoi-

De Sûkereifabryk in Drachten stond aan 
de Zuiderdwarsvaart, tegenover de hui-
dige achteringang van het ziekenhuis Nij 
Smellinghe. In de voormalige fabriek voor 
de productie van surrogaatkoffie, cicho-
rei, waren zeven kamers afgetimmerd. De 
woonsituatie was beroerd, de binnenmu-
ren waren zogenaamde betengelde wan-
den waardoor het erg gehorig was. De 
kwaliteit van het hele gebouw was zeer 
slecht; in de winter was het tochtig en niet 
warm te stoken, in de zomer was het in 
de kamers snikheet. Buiten op het terrein 
stond een gemeenschappelijk secreet. De 
huur van ƒ4,50 per maand, kon door de 
allerarmsten nog opgebracht worden. 

Een vrolijke, jonge Peije

Peije met een kring van arbeiders tijdens de 
bouw van de Woodbrookers, Kortehemmen 
in 1937.
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re	 was	 uitgebreid,	 van	 smartlappen	 waarin	
liefdesproblemen	de	hoofdrol	 speelden,	 tot	
vrolijke	wijsjes	waarop	gedanst	kon	worden,	
zoals	de	‘Zevensprong’,	‘Daar	was	laatst	een	
meisje	loos’	en	‘Er	ruist	langs	de	wolken’.
Lag	er	ijs,	dan	stond	Peije	op	schaatsen	bij	
de		‘koek	en	zopie’	om	de	schaatsenrijders	
te	 vermaken.	 Hij	 was	 zelfs	 genegen	 om	 al	
spelend	voorop	te	rijden	met	achter	zich	een	
lange	sliert	van	zingende	en	vrolijke	schaat-
senrijders.

Kort	na	zijn	scheiding	van	Makke,	kreeg	hij-
een	relatie	met	Ietje	van	der	Heide,	in	1886	
geboren	in	Drachten.	Het	eerste	huwelijk	van		
Ietje	 was	 met	 Anne	 Stavasius	 uit	 Doezum,	
met	hem	kreeg	ze	vier	kinderen.	Na	het	over-
lijden	van	Stavasius	hertrouwde	ze	met	Lip-
pe	van	Slooten	uit	Drachten.	Hiermee	kreeg	
ze		zoon	Gerrit	(hij	had	later	een	galanterie-
winkel	aan	de	Folgeralaan	bij	Drachstercom-
pagnie).	Peije,	Ietje	en	Gerrit	verhuisden	van	
het	arkje	naar	de	Sûkereifabryk.	Peije	en	Ie-
tje	trouwden	in	1913.	In	dat	jaar	moesten	ze	
de	Sûkereifabryk	verlaten.	Ze	woonden	een	
paar	maanden	in	Leek	en	daarna	een	korte	
tijd	in	een	oude	schuur,	de	‘Vijfhoek’,	aan	het	
Zuid	in	Drachten.	Daarna	verhuisde	het	ge-

zin	naar	een	woonwagen	aan	de	Slingeweg	
in	Drachten.

Peije	was	dan	wel	vriendelijk	tegen	zijn	klan-
ten,	thuis	was	het	anders.	Hij	kon	erg	knorrig	
en	koppig	zijn	en	dit	leidde	er	toe	dat	Peije	
en	Ietje	twee	keer	uit	elkaar	zijn	gegaan.	Toen	
Peije	 ouder	 werd	 kwam	 er	 een	 bezadigde	
gemoedelijkheid	 naar	 boven	 en	 	 kwamen	
ook	de	kwaaltjes.	Hij	bleef	eigenlijk	liever	bij	
Iet	 in	de	woonwagen	dan	bij	nacht	en	ontij	
rond	te	zwerven.	In	1940	werd	Peije	ernstig	
ziek	en	werd	in	het	Academisch	Ziekenhuis	
opgenomen;	ze	konden	hem	daar	niet	gene-
zen.	Hij	keerde	naar	Iet	terug	en	stierf	op	13	
november	1941	aan	maagkanker.	
De	zoon	van	Iet,	Gerrit	van	Slooten,	bracht	
de	 woonwagen	 naar	 Drachstercompagnie,	
waar	 Iet	 een	 tijdje	 alleen	 woonde.	 Daarna	
trok	ze	bij	haar	zoon	 in,	waar	ze	op	28	 juli	
1946	overleed.

44

Ietje de Jong-van der Heide



45

Herinneringen aan Boerakker van toen 

Jan Helder

Vroeger ging het er in de dorpen anders aan toe dan tegenwoordig. Er waren nog kruide-
niers, kledingwinkels en winkels voor huishoudelijke artikelen. De kapper, de melkboer en 
de groenteboer konden er hun brood nog verdienen. 
Jan Helder geeft in dit artikel een terugblik op die tijd van weleer.

Boerakker	had	een	bevolking	die	bestond	uit	
arbeiders	en	een	groot	aantal	kleine	boeren	
die	er	veelal	ook	nog	een	baan	bij	hadden	of	
tijdens	het	bietenseizoen	op	de	suikerfabriek	
werkten.
De	boeren	deden	in	die	tijd	nog	alles	met	de	
hand,	 het	 maaien	 en	 het	 hooien.	 Het	 hooi	
werd	met	paard	en	wagen	in	de	schuur	ge-
bracht.	 Had	 je	 geen	 paard	 of	 wagen,	 dan	
werd	er	één	geleend	bij	buren	of	kennissen,	
zo	hielp	men	elkaar.

Verschillende	bewoners	in	en	rond	het	dorp	
mestten	zelf	een	varken,	dat	ze	zelf	slacht-
ten	 of	 door	 een	 huisslager	 lieten	 slachten	
voor	vlees	en	spek.	Er	werden	ook	worsten	
van	gemaakt.	De	worsten	en	het	spek,	maar	
soms	ook	het	 vlees,	werden	om	 te	drogen	
in	een	hoek	van	de	woonkamer	dicht	bij	de	
schoorsteen	van	de	kachel	gehangen.	Voor	
dat	doel	waren	aan	de	balken	van	het	pla-
fond	 latjes	 vastgemaakt.	 Ook	 werd	 er	 veel	
vlees	geweckt	of	gezouten	om	het	langer	te	
kunnen	bewaren.	
Er	werd	gefokt	met	varkens.	Een	beer,	een	
mannetjesvarken,	 zorgde	voor	de	bevruch-
ting.	In	Lucaswolde	had	Fokke	Venema	aan	
de	 Hooiweg	 een	 beer;	 zijn	 zoon	 Luit	 ging	
dan	lopend	met	de	beer	bij	de	klanten	langs.	
Hij	liep	gewoon	met	de	beer	door	het	dorp.	

Hij	dreef	het	dier	voort	door	met	een	stokje	
op	hem	te	 tikken.	Soms	ging	hij	op	de	 rug	
van	de	beer	 zitten,	 hij	 hoefde	dan	 zelf	 niet	
te	lopen.

De	meeste	bewoners	hadden	een	tuin,	waar	
men	zelf	de	groente	verbouwde	voor	eigen	
levensonderhoud.	Er	werd	veel	geweckt	en	
in	 de	 kelder	 opgeslagen,	 zodat	 men	 in	 de	
winter	ook	wat	had.	De	huisvrouwen	deden	
de	 was	 nog	 met	 de	 hand	 en	 het	 witgoed	
werd	dan	op	een	bleekveld	(een	grasveldje)	
gelegd	 om	 te	 bleken,	 zodat	 het	 mooi	 wit	
werd.	
Waterleiding	was	er	 toen	nog	niet,	er	werd	
een	houten	pomp	gebruikt	om	het	water	uit	
de	grond	op	te	pompen.	Het	regenwater,	dat	
op	het	huis	viel,	werd	opgevangen	in	een	re-
genbak	en	kon	zo	weer	worden	gebruikt.	
Koeien	werden	met	de	hand	gemolken	en	de	
melk	werd	door	een	soort	zeef,	een	teems,	
in	melkbussen	gegoten.	Deze	werden	bij	de	
weg	gezet	en	dan	door	een	melkrijder	met	
paard	 en	 wagen	 naar	 de	 melkfabriek	 ge-
bracht.	Bij	het	terugbrengen	van	de	lege	bus-
sen	 werden	 ook	 de	 bestellingen	 gebracht,	
die	via	de	melkrijder	werden	gedaan.	Bestel-
lingen	zoals	kaas,	boter	en	karnemelksepap	
(soepenbrij).	De	soepenbrij	werd	aan	huis	af-
geleverd	in	kleine	melkbusjes,	die	daarvoor	

Het hooi wordt binnen gehaald

Slachten aan huis, hier bij Hendrik Veenstra
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bij	 de	 weg	 werden	 gezet	 en	 op	 de	 fabriek	
werden	gevuld	met	karnemelk	of	pap.
Jans	Marinus	van	de	Noorderweg	was	melk-
boer	 in	 het	 dorp.	 Hij	 kwam	 dagelijks	 langs	
met	paard	en	wagen	met	een	tank	er	op.	De	
bewoners	kwamen	dan	met	een	pannetje	bij	
de	weg,	dat	door	de	melkboer	gevuld	werd	
met	melk	of	pap.

Zo	was	er	ook	petroleumboer	Derk	de	Vries.	
Met	een	kar,	getrokken	door	een	pony,	voor-
zien	van	een	 tank,	 kwam	hij	 langs	de	deur	
om	de	petroleumblikken	van	vijf	of	tien	liter	
weer	te	vullen.	De	petroleum	werd	gebruikt	
voor	lampen,	petroleumstellen,	stallantaarns	
en	 dergelijke.	 Ook	 aan	 de	 Hogetilweg	 bij	
Jans	Bruin	op	nummer	43,	kon	men	nog	pe-
troleum	kopen.

In	het	dorp	waren	vier	winkels	voor	kruide-
nierswaren:
Roelf	Bolt	en	Jan	Posthumus	aan	de	Hoofd-
weg,	Jacob	van	der	Heide	(voorheen	Albert	
Nieveen)	op	de	hoek	Hogetilweg/Hoofdweg	
en	Geert	Vogelzang,	ook	aan	de	Hoofdweg.	

Bij	sommige	winkels	kon	je	ook	andere	arti-
kelen	kopen	die	je	dagelijks	nodig	had,	zoals	
klompen	en	huishoudelijke	artikelen	en	zelfs	
wel	een	fles	jenever.	Drie	van	deze	winkels:	
Bolt,	Posthumus	en	Van	der	Heide	hadden	
er	ook	een	fouragehandel	bij.	Je	kon	er		voer	
voor	het	vee,	kippenvoer	en	andere	stalbe-
nodigdheden	 kopen.	 Het	 vee-	 en	 kippen-
voer	werd	met	paard	en	wagen	bij	de	boeren	
rondgebracht.	Bij	 één	winkel	was	een	eier-
handel	 gevestigd,	 waar	 men	 eieren	 in	 kon	
leveren	die	daar	dan	werden	gesorteerd	en	
gestempeld	en	daarna	doorverkocht.	

In	 de	 winkel	 van	 Bolt	 was	 tevens	 een	 ma-
nufacturenzaak	 gevestigd,	 waar	 je	 allerlei	
kleding,	stoffen,	gordijnen	en	andere	artike-
len	voor	de	inrichting	van	de	woning	kon	je	
kopen.	
Aan	de	Hoofdweg	was	nog	de	manufactu-
renzaak	van	Piet	 van	der	Molen	gevestigd.	
Daar	kon	je	ook	kleding,	bedden	en	dekens	
aanschaffen;	later	had	deze	winkel	ook	luxe	
auto’s	 in	 de	 verhuur.	 De	 winkelier	 ging	 bij	
de	streek,	dat	wil	 zeggen,	bij	de	bewoners	
langs,	om	de	bestelling	voor	de	boodschap-
pen	voor	levensonderhoud	op	te	halen.	Deze	
boodschappen	 werden	 door	 de	 vrouw	 des	
huizes	 opgeschreven	 in	 een	 boodschap-
penboekje.	Later	werden	de	boodschappen	
thuisbezorgd	door	de	winkelier,	op	de	fiets	
of	met	paard	en	wagen	en	nog	later	met	de	
auto.	De	vrouw	of	de	kinderen	van	de	winke-
lier	 ‘deden’	de	winkel,	waar	veel	producten	
zoals	suiker,	bonen,	erwten,	rijst	en	meel,	los	
te	koop	waren.	Deze	producten	werden	door	
hen	afgewogen	en	 in	papieren	 zakken	ver-
pakt;	voor	bijvoorbeeld	stroop	nam	men	zelf	
een	glazen	pot	of	kan	mee.

In	het	dorp	waren	twee	bakkers	voor	brood,	
koek	en	banket	gevestigd:	Westerkamp	en	
Bentveld,	 beiden	 aan	 de	 Hoofdweg.	 Daar	
werd	dagelijks		brood	gebakken;	de	broden	
werden	 diezelfde	 dag	 met	 een	 transport-
fiets	met	een	grote	mand	voorop,	aan	huis	
bezorgd.	 Meestal	 werd	 op	 zaterdag	 voor	
de	hele	week	afgerekend.	De	vrouw	van	de	
bakker	 zorgde	overdag	voor	de	verkoop	 in	
de	winkel.

In	het	dorp	was	ook	een	kapper:	Folkert	de	
Wind	aan	de	Hoofdweg	op	nummer	64.		

De supermarkt van Bolt

Kruidenierswinkel en fouragehandel 
Posthumus
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Hij	was	‘s	morgens	rietdekker;	in	die	tijd	wa-
ren	veel	huizen	en	boerderijen	voorzien	van	
rieten	daken.	‘s	Middags	was	De	Wind	kap-
per	en	knipte	hij	 zijn	klanten.	Op	zaterdag-
middag	kwam	men	er	 om	zich	 laten	 sche-
ren;	 een	 goede	 gelegenheid	 om	 de	 laatste	
nieuwtjes	uit	te	wisselen.
Voor	nieuwe	schoenen	kon	men	bij	schoen-
maker	 Harke	 Hazenberg,	 Hoofdweg	 49,	
terecht;	 hij	 repareerde	 ook	 schoenen	 en	
voorzag	ze	van	nieuwe	zolen	en	hakken.	Hij	
was	tevens	leedaanzegger	en	ging	bij	de	be-
treffende	inwoners	langs	als	er	iemand	was	
overleden.	 Ook	 	 regelde	 hij	 de	 begrafenis;	
die	 werd	 toen	 nog	 gedaan	 met	 een	 rouw-
koets	die	in	het	dorp	aanwezig	was.
Voor	 verwarming	 kon	 je	 in	 het	 dorp	 bij	
brandstoffenhandelaar	 Jan	 van	 der	 Molen	

(voorheen	Jan	Idema)	terecht.	Hij	bezorgde	
op	bestelling,	met	paard	en	wagen	of	trans-
portfiets,	eierkolen,	briketten,	cokes	en	 turf	
voor	de	koude	winterdagen.	
Eierkolen	 en	 briketten	 waren	 geperst	 van	
steenkoolgruis.	 Eierkolen	 waren	 zo	 groot	
als,	en	hadden	de	vorm	van,	een	kippenei;	
ze	waren	ideaal	om	met	een	kolenkit	in	een	
kachel	te	gooien.	Briketten	hadden	de	vorm	
van	 een	 baksteen	 en	 werden	 door	 het	 luik	
in	de	kachel	geduwd.	Cokes	waren	poreuze	
brokjes	 ontgaste	 steenkool,	 erg	 geschikt	
voor	de	kolenkit.

De	kachel,	voor	verwarming	van	de	woning,	
werd	aangestoken	met	wat	papier	of	kleine	
stukjes	hout	of	zachte	turf.	Hierop	werd	pe-
troleum	 gesprenkeld	 en	 daarna	 aangesto-
ken.	 Als	 het	 dan	 goed	 brandde	 werden	 er	
eierkolen,	cokes	of	briketten	op	gegooid.	Als	
het	vuur	minder	werd,	werden	er	weer	nieu-
we	kolen	op	gegooid	vanuit	een	kolenkit,	die	
vaak	 naast	 de	 kachel	 stond.	 Baggels	 wa-
ren	 donkerbruine,	 harde,	 gedroogde	 stuk-
ken	turf.	Baggelturf	werd	 toen	nog	rondom	
Boerakker	 gestoken.	 Hierbij	 werd	 het	 veen	
in	 rechthoekige	 blokken	 uitgestoken	 en	 te	
drogen	gelegd.	Als	de	blokken	goed	droog	
waren	had	je	baggels,	een	goedkope	brand-
stof.	
Er	 was	 ook	 een	 huisschilder,	 Gezinus	 de	
Boer.	Hij	woonde	aan	de	Hoofdweg	en	had	

Boodschappenlijstje met prijzen Piet Notenbomer brengt de brandstof
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naast	 zijn	 werk	 als	 huisschilder	 een	 winkel	
voor	verf,	kwasten	en	behang.

Voor	de	aankoop	en	reparatie	van	een	fiets	
kon	men	bij	drie	zaken	terecht:	Allard	Gritter,	
Gerbrand	van	de	Haak	of	Klaas	Gaikema,	al-
len	wonend	aan	de	Hoofdweg.	Allard	Gritter	
was	speciaal	voor	rijwielhandel	en	reparatie,	
bij	de	andere	twee	was	er	een	smederij	bij.	
Voor	al	het	voorkomende	smidswerk,	zoals	
hoefijzers	 maken	 en	 het	 beslaan	 van	 paar-
den,	ging	men	daar	naar	toe.	Boerenwagens	
en	wipkarren,	die	toen	veel	gebruikt	werden,	
werden	 er	 gerepareerd.	 Wipkarren	 waren	
driewielige	 wagens	 die	 op	 drassige	 grond	
gebruikt	 werden.	 Vóór	 had	 een	 wipkar	 een	
klein	wiel	en	achter	twee	grote	wielen	waar-
door	de	vracht	er	gemakkelijk	uitgekiept	kon	
worden.
Bij	 Van	 der	 Haak	 werden	 ook	 kachels	 en	
andere	 ijzerwaren	 verkocht.	 Hij	 had	 er	 een	
benzinepomp	 voor	 ESSO-producten	 als	
benzine,	diesel	en	olie	bij.	

Voor	een	borreltje	kon	je	terecht	bij	één	van	
de	 cafés.	 Ten	 noorden	 van	 het	 dorp	 bij	 de	
brug	 over	 de	 Matsloot	 was	 het	 schippers-
café	 van	 Boonstra	 waar	 veel	 turfschippers	
kwamen.	 Aan	 de	 hoofdweg,	 in	 zuidelijke	
richting,	 was	 het	 karakteristieke	 café	 ‘De	
Zon’,	met	doorrit.	De	koetsier,	die	op	de	bok	
zat,	reed	met	het	door	paarden	getrokken	rij-
tuig	de	doorrit	binnen	en	hield	daar	halt.	De	

passagiers	konden	vanuit	de	doorrit	het	café	
binnengaan	 voor	 een	 warme	 drank	 of	 iets	
sterkers.	De	koetsier	bleef	op	de	bok	zitten	
en	kreeg	zijn	drankje	op	een	speciaal	plankje	
dat	 op	 de	 koetsiershoogte	 aan	 de	 balken	
hing.	 Tevens	 verzorgde	 hij	 in	 de	 doorrit	 de	
paarden.	 Als	 iedereen	 weer	 was	 ingestapt,	
reed	hij	de	doorrit,	de	naam	zegt	het	al,	aan	
de	andere	kan		weer	uit.
Melle	 Nienhuis	 van	 de	 Hogetil	 haalde	 aan	
huis	 losse	overhemdboorden,	die	toen	veel	
gebruikt	werden,	op.	Deze	boorden	werden	
door	boderijder	Alle	Bergsma	van	de	Noor-
derweg,	uit	het	dorp	naar	een	bedrijf	 in	de	
stad	 Groningen	 gebracht,	 waar	 ze	 werden	
gewassen,	 gesteven	 en	 gestreken.	 Zo	 had	
men	 op	 zondag	 een	 mooie	 witte	 boord	 en	
kon	 op	 deze	 manier	 een	 wasbeurt	 van	 het	
overhemd	worden	overgeslagen.	
Albert	 Veenstra,	 Albert	 ‘Fiske’,	 viste	 in	 het	
Oude	 Diep	 bij	 Boerakker	 in	 de	 jaren	 vijftig	
van	de	vorige	eeuw.	Hij	woonde	aan	het	Wil-
genpad	bij	het	Oude	Diep.	Hij	viste	met	een	
boot	met	netten	en	 fuiken	vooral	op	paling	
en	kon	daar	een	goede	boterham	mee	ver-
dienen.	Je	kon	ook	andere	vis	zoals	brasem	
en	voorn	bij	hem	kopen.
Er	 kwamen	 veel	 kooplieden	 langs	 de	 deur,	
meestal	 op	 de	 fiets,	 met	 allerlei	 koopwaar,	
zoals	 knopen,	 veters,	 naalden,	 garen,	 zak-
doeken,	theedoeken	en	dergelijke.	Dit	soort	
handel	werd	‘nijgootsie’	genoemd.	

Openbaar	 vervoer	 werd	 verzorgd	 door	 de	
ESA	uit	Marum.	 ‘s	Morgens	ging	de	bus	al	
vroeg	 naar	 Groningen	 voor	 de	 mensen	 die	
in	Groningen	werkten	of	naar	school	gingen;	
’s	avonds	konden	ze	weer	met	de	bus	thuis-
komen.	Voor	de	 inkoop	op	de	veemarkt	of	
goederenmarkt	reed	de	bus	op	dinsdag	vier	
keer.
Een	 stoelmatter	 kwam	 langs	 om	 rieten	 zit-
tingen	van	stoelen	te	repareren	of	te	vernieu-
wen.	 Het	 matten	 deed	 hij	 bij	 de	 bewoners	
thuis	in	de	schuur	of	zomers	ook	wel		buiten.	
Het	eten	werd	hem	 in	de	schuur	gebracht,	
omdat	het	stoelmatten	vrij	lang	duurde.
In	Lucaswolde	woonden	hoofdzakelijk	boe-
ren;	er	heeft	zich	daar	nooit	een	kern	ontwik-
keld.	 Het	 was	 een	 mooi	 groen	 gebied	 met	
een	 paar	 winkels,	 waar	 men	 de	 dagelijkse	
boodschappen	kon	krijgen.

Hans van der Veen laat zijn tank volgooien 
bij Van der Haak
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Zo	was	het	leven	in	een	dorp	als	Boerakker.	
Dit	wordt	als	volgt	in	het	Boerakkerlied	ver-
woord:

Een	prachtig	volk,	dat	alles	ken;
muziek,	toneel	en	zang.

Elkeen	dut	doar	altied	aan	met
en	zocht	niet	noar	de	pet,

mor	bennen	doar	altied	aan	de	gang
en	vroag	niet	altied	hoe	het	ken.

Ze	bennen	doar	altied	aan	de	gang
en	vroag	niet	hoe	het	ken.

Hoofdweg door Boerakker, omstreeks 1920
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Inleiding: Vroege geschiedenis van het Voorwerk en De Wilp

Douwe de Graaf

Op donderdag 21 februari hield Jan Slofstra een inleiding over de geschiedenis van onze 
regio met het accent op het Voorwerk en het ontstaan van De Wilp. De opkomst was 
groot, er waren naar schatting 85 belangstellenden.
Slofstra hield eerst een korte inleiding over de periode van de laatste ijstijd tot de zeven-
tiende eeuw, waarin de vorming van de rivieren, landruggen, dalen en waterscheidingen 
werd besproken. 
Hij toonde op oude kaarten van voor de vervening in onze regio de landrug over Marum, 
Nuis, Niebert en Tolbert ten noorden van een groot veengebied, door Slofstra aangeduid 
als de centrale wildernis en de zuidelijke landrug Een – Steenbergen – Roden. 
Deze centrale wildernis was een onbewoond, groot woest hoogveengebied.  

Er	 werd	 uitvoerig	 ingegaan	 op	 de	 vorming	
rond	 1000	 n.C.	 van	 agrarische	 gemeen-
schappen	 langs	 de	 beken	 die	 tussen	 deze	
landruggen	stroomden.	 In	de	 loop	van	een	
paar	 eeuwen	 hadden	 de	 boeren	 die	 hier	
woonden	 het	 veen	 door	 afgraving	 en	 ont-
ginning	 zodanig	 ontwaterd,	 dat	 er	 proble-
men	 met	 de	 waterhuishouding	 optraden	
en	 dat	 daardoor	 deze	 woongemeenschap-
pen	noodzakelijkerwijze	moesten	verhuizen	
naar	hogere	gronden.	Bij	deze	ontwikkeling	
speelden	ook	de	kloosters,	bijvoorbeeld	het	
Voorwerk	 van	 het	 klooster	 in	 Smalle	 Ee	 bij	
Drachten	 en	 de	 Mariënhof	 bij	 Bakkeveen,	
een	 belangrijke	 rol.	 De	 monniken	 zorgden	
ervoor	 dat	 door	 de	 bouw	 van	 verlaten	 en	
leidijken	 de	 afvoer	 van	 het	 zure	 water	 uit	

het	 veengebied	 zodanig	 werd	 gereguleerd	
dat	 de	 agrarische	 gemeenschap	 zo	 weinig	
mogelijk	opgezadeld	werd	met	de	negatieve	
invloed	van	de	vervening.	

In	het	begin	 van	de	Gouden	Eeuw	groeide	
in	het	westen	de	behoefte	aan	energiebron-
nen	 sterk;	 daardoor	 ontstond	 de	 commer-
ciële	vervening	waarbij	het	veen	in	oostelijk	
Friesland	(Smallingerland,	Opsterland	en	het	
zuiden	 van	 Achtkarspelen)	 in	 hoog	 tempo	
op	de	schop	ging	en	de	gewonnen	turf	werd	
afgevoerd.	Vele	investeerders,	vooral	uit	het	
westen	en	de	steden	 in	Friesland,	kwamen	
hier	op	af	om	gewin	van	het	bruine	goud	te	
hebben.	
De	vervening	van	de	centrale	wildernis	werd	

Kadastrale kaart 1830
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pas	daarna,	rond	1750,	ter	hand	genomen.	
Sloftstra	 schetste	 de	 vervening	 rond	 Frie-
schepalen,	 het	 Voorwerk	 en	 de	 vervening	
vanuit	 	 de	 Bakkeveenstervaart	 richting	 De	
Wilp.	Hij	schetste	op	een	zeer	 interessante	
wijze	 de	 activiteiten	 van	 Jacobi	 Sijbrandi	
Macadam	die	voor	een	kwart	eigenaar	was	
van	de	boerderij	het	Voorwerk.	Deze	Maca-
dam,	afkomstig	uit	Franeker,	waar	hij	 korte	
tijd	 burgemeester	was	geweest,	was	naast	
investeerder	 in	 het	 veen	 ook	 kunstschilder	
die	 een	 aantal	 doeken	 over	 de	 vervening	
heeft	gemaakt.	Slofstra	kon	aan	de	hand	van	
een	aantal	afgebeelde	zaken	op	een	tweetal	
schilderijen	herleiden	dat	Macadam	de	ver-
vening	rond	het	Voorwerk	heeft	afgebeeld.	

Bijgaande	foto	is	ontvangen	van	mevr.	Heuk	Bron.	Zij	wil	graag	weten	wie	er	op	de	foto	staan	
en	ter	ere	waarvan	is	de	foto	genomen.
Graag	reacties	aan	de	redactie	per	e-mail	of	telefoon.

Aan	 de	 hand	 van	 een	 kaart	 uit	 1776	 trok	
Slofstra	de	conclusie	dat	De	Wilp	is	ontstaan	
in	het	gebied	ten	oosten	van	de	Drachtster	
Compagnonsvaart,tussen	de	bocht	van	het	
huidige	Langpaed,	ter	hoogte	van	de	Skiep-
pedrift,	 en	 de	 Oudemolenweg,	 dus	 op	 het	
grondgebied	 van	 Siegerswoude.	 Op	 deze	
kaart	waren	al	eigenaren	van	kavels	voor	de	
vervening	 ingetekend.	 Hieruit	 trok	 Slofstra	
de	conclusie	dat	De	Wilp	rond	1750	net	bui-
ten	de	provinciegrens	moet	zijn	ontstaan.	

Kortom,	 een	 zeer	 leerzame	 en	 onderhou-
dende	 inleiding	 die	 door	 Slofstra	 met	 en-
thousiasme	en	 zeer	goed	gedocumenteerd	
werd	gegeven.	

Zoekplaatje
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Verzoek
Van	Sake	Wagenaar	werd	de	volgende	e-mail	ontvangen:

Op	allegroningers.nl	heb	ik	drie	personen	gevonden	die	in	Marum	“op	de	Bulte”	woonden	(1685,	
1697,	1703	).	Het	gaat	om	mijn	voorouder	Boele	Martens,	zijn	zoon	Anne	Boeles	en	zijn	klein-
zoon	Hillebrant	Sijwerts.	Boele	Martens	en	Hillebrant	Sijwerts	waren	allebei	“kerkemeier	op	de	
Bulte”.	Eerder,	in	1674,	wordt	in	het	lidmatenboek	van	Marum	en	Noordwijk	“Haje	Iwes	op	de	
Bulte”	genoemd.

Omdat	 ik	benieuwd	was	waar	die	Bulte	was,	ging	 ik	op	zoek	via	 internet.	Zo	kwam	ik	uit	bij	
berichten	over	het	archeologische	onderzoek	naar	de	Bult	van	Marum,	o.a.	op	uw	website.	Ik	
vroeg	me	af	of	er	iets	bekend	is	over	de	plek	waar	die	boerderij	van	de	kerk	heeft	gestaan	en	of	
er	een	verband	is	met	het	nu	nog	bestaande	heuveltje.

Met	vriendelijke	groeten,
Sake	Wagenaar

Wie	weet	hier	meer	over.	Graag	e-mail	naar	de	redactie	of	telefoon	0594643659.

Rectificatie ’t Olde Guet nr. 17
Haaije en Miet van De Tippe.

Pagina	29:	Derde	generatie.
Kornelis	Karel	Tellinga	woonde	niet	aan	de	Oudemolenweg,	maar	vijftig	meter	ten	zuiden	van	
waar	later	de	zuivelfabriek	stond.

Pagina	33:	Vijfde	generatie.
Mietje	Pijpker	trouwde	in	1883	met	Berent	Jans	Buitkamp
Moet	zijn;	Mietje	Pijpker	trouwde	in	1893	met	Berent	Jans	Buitkamp


