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Samenstelling en eindredactie:
Joke de Boer-Jager en Jan van der Veen

Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, heeft betrekking op het gebied waarin onze dorpen liggen. De gegolfde lijnen onderin geven de vele
watertjes aan die in dit gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking op
Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een Typha Latifolia oftewel een
Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt
in ons gebied veel voor en is kenmerkend.
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Van de Redactie
Dit Olde Guet nummer 19 kunnen we beschouwen als afsluiting van ons jubileumjaar. De wens
van het nieuwe college van B en W in 2002 om de geschiedenis van de gemeente vast te leggen, is in die 10 jaar naar onze mening ruimschoots vervuld. In de 19 nummers hebben 136
artikelen gestaan, die verhalen over het wel en wee van de gemeente Marum en haar bewoners
in het verleden. Een hoogtepunt is zeker geweest, de viering van het 200-jarig bestaan van de
gemeente in 2011. Als vereniging hebben we een groot aandeel gehad in de organisatie.
Dat we nog lang niet klaar zijn met uitzoeken en onderzoeken bewijst het artikel van Joke de
Boer-Jager en Sineke de Groot-Jager wel. In hun verhaal over de ‘zethuizen’ komen zij al zoekende tot de ontdekking dat er nog veel vraagtekens zijn.
We hebben ook deze keer getracht een afwisselende reeks artikelen samen te stellen. Zo doet
Jan Woltema, deskundige op het gebied van fruitrassen, uit Niebert, het verhaal over de geschiedenis van de fruitbomen.
Geert Braam heeft zich verdiept in de stroomvoorziening in de gemeente in 1920 en daarbij
Jan Hofstee geïnterviewd, één van de mannen die na de oorlog het bovengrondse net heeft
onderhouden.
Jacob de Vries uit De Wilp heeft de politionele acties in Nederlands-Indië meegemaakt in de
jaren veertig en doet het één en ander uit de doeken.
Jan Posthumus uit Surhuisterveen laat zijn licht schijnen over de geschiedenis van het onderwijs in Boerakker. Heel toepasselijk omdat er een grote verandering op stapel staat.
Bij de presentatie van het boek ‘De historie van de familie Haak uit het Westerkwartier’  was
Cobi Olijve aanwezig. In de rubriek ‘Publicaties over Marum en omgeving’ bespreekt zij dit door
Janke Banda geschreven boek.
Tenslotte vond Jan van der Veen op een rommelmarkt een schoolboekje uit 1954, getiteld ‘Het
Westerkwartier’. Er zijn een aantal bladzijden uit overgenomen die de ouderen er aan zullen herinneren hoe een schoolboek er 60 jaar geleden uitzag. De jongere lezers kunnen eens zien hoe
anders een schoolboek was samengesteld.
We wensen u veel leesplezier.
Joke de Boer-Jager
Jan van der Veen
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Belevenissen van Jacob de Vries in Nederlands-Indië
Interview door Jan van der Veen
Regelmatig duiken ze weer op, de herinneringen aan periodes in het verleden waarmee
Nederland zich geen raad weet. Slavenhandel, kolonialisme, politionele acties, Sebrenica,
van tijd tot tijd wordt er op de een of andere manier aandacht aan besteed, door een
actiegroep of vanuit een politiek standpunt. Bijna nooit lezen we iets over de ervaringen
van de gewone man, de dienstplichtige militair die moest uitvoeren wat er van hogerhand
bedacht werd. Vaak willen of kunnen ze hun verhaal niet vertellen en als er wel iets komt,
laten ze zelden het achterste van hun tong zien. Toch zijn ook hun verhalen van onschatbare waarde. Jacob de Vries uit De Wilp was wel bereid over zijn belevenissen te vertellen
en over de gevolgen die ze hebben gehad in zijn verdere leven.

Dienstplichtig militair Jacob de Vries.
“Het verhaal van mijn verblijf op Oost-Java
als soldaat eerste klas bij de derde  compagnie van het korps grenadiers begint eigenlijk
al in november 1946. Een jongen van achttien jaar, uit het Westerkwartier, die   moest
opkomen voor eerste oefening. Plaats van
opkomst: Het voormalige concentratiekamp
bij Amersfoort op de Leusderheide.
Een enorme gebeurtenis voor een plattelandsjongen wiens verste reis een bezoek
aan de dierentuin in Emmen was en die nog
nooit met de trein gereisd had. Ik had er geen

idee van hoe ver het was. Een heel verschil
met de tegenwoordige tijd; een twee jarige
achterkleinzoon is al twee keer in Spanje op
vakantie geweest.
Ik, het verlegen jongetje uit het Westerkwartier, hield me bescheiden op de achtergrond
en zei niet veel. Westerlingen waren veel beter van de tongriem gesneden, hadden overal wel een antwoord op. Je zou denken dat
die al heel wat hadden meegemaakt. Dat viel
tegen.  Ze gedroegen zich, als we beschoten
werden, net zo als de minder spraakzame
noorderlingen. Het liep ze dun door de broek
als ze onder vuur lagen, althans in het begin.
En enige tijd later had ik toch wel enig leedvermaak, toen uit tien geselecteerde jongens
van ons peloton één bevorderd werd tot soldaat eerste klas. Dat werd niet één van de
grootsprekers, maar het verlegen boertje uit
Groningen. Financieel een stuk beter; een
dienstplichtig militair verdiende 75 cent per
dag, ƒ 15,75 per maand dus. In Indië verdiende een militair ƒ 45 per maand en een
eerste klas soldaat ƒ 54. Een hele vooruitgang voor die tijd.
Toen ik in dienst moest was het in, toen nog,
Nederlands-Indië al onrustig. Opstandelingen onder leiding van Soekarno probeerden
zich na de Japanse bezetting vrij te maken
van het Nederlands bestuur.
De opstand moest onderdrukt worden, besloot de regering in Den Haag. Begin 1947
kregen we te horen dat de derde compagnie
grenadiers ingezet zou worden in Indië.
Op 28 mei 1947 was het zover. We werden
op transport gesteld. Ik nam afscheid van de
familie en vrienden. Er was kans dat je ze
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nooit weer zag. Maar het is nooit in mij opgekomen om niet te gaan.
En dan was er het probleem met mijn vriendin. In augustus 1946 had ik verkering gekregen met Hennie Kooiker uit Tolbert. Het
leek mij beter om achter die verkering een
punt te zetten, toen ik hoorde dat ik naar
de Oost moest. Hennie vond dat echter
niet zo’n goed idee en zij heeft 34 maanden
trouw gewacht. Dit jaar zijn we 62 jaar getrouwd.
Op die dag eind mei vertrok ik met nog 1400
man vanuit Rotterdam op een voor militair
vervoer ingericht vrachtschip, de Kota Inten.
Nou ja ingericht. In de ruimen waren stapelbedden van drie hoog opgesteld. Geen fatsoenlijke hutten dus. De reis, die vier weken
duurde, werd doorgebracht met kaarten en
wat sporten. Toen heb het kaarten geleerd.
Ook kregen we wat Maleise les.

Elke week werd er één keer Indisch gegeten,
de andere zes dagen was er Hollandse kost.
Verder was er geen enkele voorbereiding op
datgene wat er komen ging.
De reis ging via het Suezkanaal. In Suez
moesten we wachten. Schepen die het kanaal passeerden, voeren altijd in konvooi.
Pas als er een konvooi samengesteld was,
ging de reis verder.
Tientallen bootjes met handelaren, die van
alles aanboden, zwierven om de schepen
heen. De handel werd in mandjes of bakjes
aan een touw opgehesen en als de waar
goedgekeurd was, ging het geld in hetzelfde
mandje naar beneden. Een leuk verzetje tijdens de eentonige reis. Na het passeren van
het Suezkanaal werd de reis nog eentoniger.
Tien dagen over de Indische Oceaan met
niets anders dan water en lucht. Toen bereikten we Padang, een havenstad op Sumatra.
Daar mochten we voor de eerste keer van

Het gebied op Oost-Java waar de derde compagnie grenadiers actie voerde.
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boord. De volgende stop was Batavia, het
tegenwoordige Djakarta. Na enkele dagen
vertrokken we weer en eind juni bereikten
we Soerabaja, de havenstad op Oost-Java.
Daar verbleven we tien dagen.
Half   juli vertrokken we per trein naar onze
eerste post Gendong Tambak. De plaats viel
zwaar tegen: een paar vervallen kamponghutten, visvijvers en hier en daar een stelling van zandzakken. We hadden ons er wel
iets anders van voorgesteld. We moesten er
de demarcatielijn bewaken, de grens tussen
door opstandelingen beheerst gebied en dat
van de Nederlanders. De bewaking was te
herkennen aan de armband met de letters
PV, veiligheidspolitie. Het was er zeer onrustig, maar na veertien dagen waren rust en
orde hersteld, ten koste van twee doden in
onze compagnie. De eerste gesneuvelden,
voor mij althans.
Begin augustus kregen we opdracht Grissee, een oude havenstad, te bezetten. De
stad werd van twee kanten benaderd, via
de hoofdweg, waar weinig weerstand werd
ondervonden en via een omtrekkende beweging. De troepen die de omtrekkende
beweging maakten,   waar ik bij was ingedeeld, ondervonden des te meer tegenstand
en konden alleen met hulp van uit Tjermee
opgeroepen troepen Grissee bereiken. Na
zware gevechten slaagden we erin  de zaak
tot rust te krijgen. Een geschikt kampement
was er niet. De eerste nacht sliepen we buiten op het grasveld. De schoenen werden
gebruikt als hoofdkussen.  
Voor de stad brak er een tijd van rust aan. De
verbinding met Soerabaja werd hersteld en
de handel kwam weer op gang.
Vanuit Grissee werd langs de Noordkust van
Java gepatrouilleerd met prauwen om de
smokkelhandel te keren en het land werd
gezuiverd van opstandelingen. Orde en rust
werden hersteld. De grens met het door opstandelingen beheerste gebied werd door
ons bewaakt.
Eind augustus 1947 hoorden we allerlei geruchten over een op handen zijnde actie. De
geruchten bleken waar te zijn. De tweede
actie vond plaats in december.
De derde compagnie moest verkassen naar

de plaats Tjermee. Daar werden we ondergebracht in een weverij. Er was geen normale legeringsruimte, dus het was behelpen.
Eind februari werd er een wapenstilstand
gesloten en werden er gedemilitariseerde
zones ingesteld, die door ons bewaakt
moesten worden. Ook hier weer werd er
gepatrouilleerd   door de VP-ers. Er was
een levendige smokkelhandel in suiker, die
we oogluikend toestonden. We hadden te
doen met de bevolking uit de omgeving van
Tjermee, waarmee we vrij veel contact kregen. Een voorbeeld: Elke avond kregen we
brood. Daarmee gingen we naar de toko van
‘mama’, een Indisch vrouwtje,  houdster van
het zaakje en ruilden het brood voor nasi.
Aan het eind van de week werd er bekeken
of we nog wat moesten bijbetalen. Tjermee
zelf was in het begin voor het grootste deel
verlaten. Wel waren er honden, kippen, eenden, papegaaien en apen. Van de laatste
hadden we veel last. In de loop van de tijd
keerden de bewoners langzamerhand weer
terug.
De betrekkelijke rust werd na een tijd verstoord toen we het bevel kregen binnen te
blijven. Er mocht zelfs niet meer gepatrouilleerd worden. Er werd een nieuwe actie
voorbereid. Dat bleek uit het uitdelen van
munitie, noodrantsoenen en verbandmiddelen.
Eén van die acties, waar ik bij betrokken
was, was gericht op de stad Djombang, waar
zwaar werd gevochten. De reis werd gemaakt in zogenaamde M.T.D.-trucks,  gevorderde, vaak gammele wagens van burgers.
M.T.D.-trucks waren gewone burgervrachtwagens en eigenlijk ongeschikt voor het doel
waarvoor wij ze moesten gebruiken. Vergeleken met het materieel van de mariniers zag
het er bij de landmacht maar armoedig uit. ’s
Nachts vertrokken we met twintig man per
auto naar een postkantoor met de opdracht
om tien jongens, die pas een week geleden
aangekomen waren en dus totaal onervaren
waren met dit soort situaties, te ontzetten.
Het was een moeilijke, gevaarlijke tocht over
een met boomstammen geblokkeerde weg.
En we lagen zwaar onder vuur.
Na zware beschietingen wisten we de omsingeling te doorbreken en de jongens te
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bevrijden. De chauffeur van de voorste auto
werd in beide benen geschoten, maar hij
wist zijn auto tot voor de post te krijgen.
Toen we de omgeving wilden uitkammen en
het grasveld, dat voor het postkantoor lag,
overstaken in de richting van een transformatorhuisje,  vonden we achter het gebouwtje een ‘punt vijftig wapen’, een zware mitrailleur op een driepoot, waarmee we waren
beschoten. Splinternieuw, met het opschrift:
‘1948 USA’. Nieuw dus en van Amerikaanse
makelij. Wat was nu de functie van de commissie van goede diensten, die ingesteld
was om de wapeninvoer te controleren?
Deze vondst viel ons koud op het dak; wapentuig van bondgenoten. Het gaf te denken.  
Steeds weer viel de vijand   aan en steeds
weer moesten we optreden. Bij één van die
acties kwam de compagniescommandant,
Van de Mortel, om het leven, getroffen door
een kogel van een sluipschutter. Dat was
een zware slag voor ons, want de man was
zeer gezien.
Op een dag trok de colonne van kapitein
Westerling door Djombang. Hij was op doortocht en waarschuwde ons voor beschietingen vanuit kampongs. Toen de colonne van
achteren vanuit een kampong werd beschoten, keerde de troep zich om en deed met
het dorp en haar bewoners datgene waardoor Westerling zo berucht is geworden.
Een zeer zwarte bladzijde uit onze geschiedenis daar in de Oost.
Al met al was dit een zenuwslopende periode, die nog verergerde toen we eind maart
bevel kregen naar Kali-Konto te vertrekken.
Dat was een waterkrachtcentrale in het gebergte bij de stad Mendalan. We zaten zeer
hoog en de nachten waren erg koud. Zo
koud, dat we extra dekens moesten meenemen.
De vergezichten in het berglandschap om
Kali-Konto waren prachtig. In normale tijden
was het er rustig en stil. Maar niet op 30 mei
1949. Regelmatig werden we beschoten. We
hadden een kamp ingericht in een dal bij een
waterplas. Boven de waterplas was op 150
meter hoogte een pompstation gebouwd.
Het water werd omhoog gepompt, viel door
buizen weer naar beneden en zo werd elektriciteit opgewekt. Maar nu was het pomp6

station ingericht als stelling, verdedigd door
zes militairen, waarvan op het moment van
de aanval vijf op patrouille   waren. Die ene
kameraad wist de post urenlang te verdedigen tegen een overmacht tot hij ontzet werd
door hulptroepen.
De aanval op ons kamp was zo hevig en
lang, dat we gebrek aan munitie kregen.
Over de weg konden we niet bereikt worden, dus werden we bevoorraad vanuit de
lucht. De luchtmacht wierp met parachutes
nieuwe munitie en eten af. Ook werd er een
luchtaanval uitgevoerd. Onze eigen posities
werden met lichtkogels kenbaar gemaakt
aan de piloten. Het was vroeg in de morgen
en nog schemerig. De vliegtuigaanvallen
maakten indruk, want de vijand sloeg op de
vlucht. Na nog één hevige aanval werd het
rustig en hoorden we over de radio dat de
weg weer vrij was. Er kwam een  kleine colonne aan, met de broodnodige munitie.
Het mag een wonder heten dat bij deze aanval slechts twee slachtoffers te betreuren
waren.
Kali-Konto was de laatste actie die ik heb
meegemaakt. We gingen terug naar Soerabaja en vandaar met de trein naar Batavia.
Daar werden we, na drie weken in een kamp
te hebben gezeten, ingescheept. Hetzelfde
schip van de heenreis, de Kota Inten, bracht
ons ook weer terug naar Rotterdam. Ook
deze vier weken brachten we door met kaarten, sporten en verveling. Op 16 maart 1950
meerde   het schip af in de haven van Rotterdam.  
Er stonden lange tafels op de kade waar we
langs moesten lopen en waar we honderd

Een potje ping-pong tussen Jacob (op de rug
gezien) en dienstkameraad Cor Schuurman.

gulden kregen om onder andere  nieuwe kleren te kopen. Het was een fooi die honderd
gulden en dat na 34 maanden dienst. Maar
ja, we waren maar dienstplichtig. Vijftig jaar
later kregen we nog eens ƒ 1000,00, niet
omdat de overheid een ‘gulle’ bui had, maar
die uitkering gebeurde na veel inspanning
van de later opgerichte veteranenverenigingen.
Met een bus van de ESA reisde ik van Rotterdam naar De Wilp, waar de familie, Hennie
natuurlijk, vrienden en buren mij opwachtten. Er was een grote erepoort opgericht en
de muziekvereniging De Volharding bracht
een serenade. Van de overheid, voor wie
je het allemaal gedaan had, dachten we in
die tijd, ontbrak elk spoor. Geen enkele blijk
van waardering. In de loop der jaren heb ik
steeds meer het idee gekregen dat de hele
actie er één geweest is om het kapitaal te
beschermen. De thee- en rubberplantages,
de delfstoffenwinning en dat soort zaken.
Kortom het geld.
Toch heb ik ook goede gevoelens overgehouden aan mijn verblijf in Indië. Je wordt
er wel een ander mens van. Ik heb enorm
veel levenservaring opgedaan. In mijn latere
leven heb ik veel in besturen gezeten. Dat
had ik hoogstwaarschijnlijk niet gedaan, als
dat verlegen jongetje uit het Westerkwartier
deze periode uit zijn leven niet had meegemaakt.
Ik heb er geen vervelende gevolgen aan
overgehouden. Mijn standpunt is: Geweest
is geweest, we moeten verder met het leven.
Ik heb altijd geprobeerd de positieve kanten
van die periode in te zien en positief in het
leven te blijven staan.  En ik vind dat me dat
aardig is gelukt”.  
Secondaire Bron: Gedenkboek van de 4de Infanterie Brigade (Grenadiers, Jagers en Prinses Irene)
1950
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De aanleg van elektriciteit in Marum
Geert Braam
Wederom vormen mijn jeugdherinneringen de inspiratie voor een artikel, dat ons circa 55
jaar in de tijd terugvoert. Als kleine jongen zag ik bij ons aan de Lindsterlaan in Marum
twee mannen, in dienst van elektricien Lieffering, aan het werk. Ze waren verantwoordelijk voor het onderhoud van de bovengrondse laagspanningsnetten en klommen als eekhoorns in de ronde houten palen om boven bij de draden reparaties uit te voeren. Het
waren Hendrik Iepema (geb. 1920) en de veel jongere Jan Hofstee (geb. 1935).
In Marum werd in 1920 een bovengronds elektriciteitsnet aangelegd, maar midden vijftiger jaren waren delen van het dorp al ondergronds bekabeld, namelijk de Kruisweg, de
Wendtsteinweg en de Hoornweg.
Het onderwerp fascineerde mij dusdanig, dat ik er meer over wilde weten en ik benaderde
Jan Hofstee die mij er prachtige verhalen over vertelde. Omdat ik een goed gefundeerd
artikel wilde schrijven, heb ik daarnaast heel veel onderzoek gedaan in het gemeentelijk
archief van Marum, vooral naar de begintijd van de elektriciteit in deze gemeente. Interview en onderzoek leidden tot onderstaand verhaal.
Jan Hofstee
Jan Hofstee kwam als 14-jarige, na het volgen van de 8ste   klas, in 1949 van de lagere school. “Als je niet door wilt leren, dan
moet je maar aan het werk”, vond zijn hard
werkende vader Haaije Hofstee en hij toog
naar elektricien Lieffering aan de Kruisweg
met de vraag of zijn zoon Jan daar niet aan
het werk kon. Hij wist dat Lieffering volop
werk had aan het vervangen van de bedrading van het bovengronds net en aan de
kabels van het ondergronds net. Jan werd
aangenomen en kon gelijk aan de slag. Hij
moest in de houten elektriciteitspalen klimmen, gewapend met halfronde haken onder
zijn schoenen en een riem om het middel.
Die rare puntige haken sloeg je met je voet
om de paal om zo eenvoudiger naar boven
te komen. Die haken werden ‘scheuvels’
genoemd, wat in het Nederlands ‘schaatsen‘
betekent. Behalve het werk aan het elektriciteitsnet waren de technische mensen ook
belast met het snoeien van boomtakken die
de bedrading hinderden.
Jan Hofstee heeft het werk zelf moeten leren, in de praktijk. Hij had wat dat betreft
weinig aan collega Hendrik Iepema en zijn
baas Jan Lieffering. Wel ging hij gelijk naar
de avondschool in Drachten, waar hij zich
op de opleiding machinebankwerker stortte,
omdat daar geen opleiding in elektriciteit
was.
De jonge elektricien Jan Hofstee
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Elektricien Lieffering
Jan Lieffering was elektricien en vestigde
zich in april 1946 aan de Kruisweg 49. Hij
kwam uit Grootegast en was een zoon van
Jurriën Lieffering die het elektriciteitsnet in
onderhoud had in Grootegast. In buurgemeente Leek deed elektricien Groenendaal
het onderhoud. Lieffering  kocht het zakenpand (bij de ouderen ook bekend als melksalon) van schoenmaker Sikke Haan en liet
het door aannemer Rosema uit Nuis verbouwen tot een woonhuis met winkel. De totale
kosten bedroegen ƒ 1.500.
In de gemeente Marum kreeg Jan Lieffering
het onderhoud van de laagspanningsnetten,
zowel boven- als ondergronds. Buiten de
genoemde technische mensen, Hofstee en
Iepema, had Lieffering een aantal grondwerkers in dienst, waaronder Berend Dopstra en zijn vader, uit De Wilp. Zij groeven de
paalgaten. Er was zelfs een tijd dat Lieffering
50 à 60 man aan het werk had voor het kabelgraven. Langs de Provincialeweg was in
1949 al een ondergronds net, maar aan de
andere straten was alles nog bovengronds.
Agent Roelf van der Laan
Lieffering nam de elektriciteitszaak over van
Roelf van der Laan, die al tientallen jaren aan
de Kruisweg gevestigd was, op nummer 22.
Van der Laan had de eerste aanleg van het
bovengrondse net nog mee gerealiseerd.
Na de verkoop koos hij voor totaal iets anders en vestigde in zijn pand de ‘Eigenhaard
Bank’. Veel jeugd uit die tijd kan zich nog
goed herinneren dat de spaarpotjes bij hem
geleegd werden en het saldo werd bijgeschreven in het spaarbankboekje.
Van der Laan ging na de verkoop van zijn
zaak nog wel de gemeente door om de meterstanden op te nemen en de elektriciteitsnota te innen. Daarna werd dat gedaan door
Free Koenes, de zoon van installateur Albert
Koenes te Marum-West.
Hendrik Iepema
Zoals gezegd werkte Jan samen met Hendrik Iepema, die hem het vak moest leren.
Eerder had Iepema samengewerkt met
Tjeerd Boekema uit Marum, maar die kreeg
later werk bij de suikerfabriek. Hendrik Iepema werkte volgens Jan in de oorlog al bij
het bovengrondse lichtnet. Ook direct na de
oorlog werd er aan het net gewerkt, want de
Duitsers hadden in de oorlog - tijdens de ko-

peractie - de koperdraden vervangen door
gegalvaniseerde ijzeren draden, de zogenaamde surrogaatdraden. Vanaf 1949 was
ook Jan Hofstee betrokken bij de vervanging
van deze broze en inmiddels al aardig roestige ijzeren oorlogsdraden, door de veel dikkere en beter geleidende draden van koper.
Levensgevaarlijke stroomstoot
Hofstee hield zich ook bezig met de aanleg van elektriciteit in de huizen. In de begintijd werden de draden zelfs nog door
ijzeren buizen getrokken. Ook Jan ontkwam
als 14-jarige niet aan een levensgevaarlijke
stroomstoot, die hem zes weken ziektewet
opleverde. Dat was bij de huidige zaak van
loodgieter Jelke Nijboer, toen nog aannemer
Metzlar, aan de Wendtsteinweg.  Ook kreeg
hij eens een enorme opdonder tijdens
werkzaamheden aan het bovengronds net
aan de Jonkersvaart. Op zeker moment zei
zijn maat Hendrik Iepema dat de stroom er
af was, maar door een fout had die een verkeerde groep uitgeschakeld. Boven in de
paal gebeurden de werkzaamheden meestal onder spanning en er werd gewerkt met
een isolatietang. Er moest daarboven wel
eens een zekering vervangen worden van
een huisaansluiting. Om te voorkomen dat
ze na een stroomstoot in paniek naar een
draad zouden grijpen, hielden ze zich met
één hand vast aan de beugels waaraan de
draden bevestigd waren.
Jan Hofstee en Rikst Drost
Jan Hofstee leerde zijn zeven jaar jongere
vrouw Rikst Drost kennen bij Lieffering. Rikst
was afkomstig uit Opende en werkte - als
14-jarig meisje - vanaf september 1955 bij
Lieffering in de huishouding en in de winkel.
Ook de vader van Rikst, Jan Drost heeft er
nog gewerkt. Na verloop van tijd sloeg er
langzamerhand bij Jan en Rikst een flinke
vonk over, wat uitmondde in een relatie en
een huwelijk. Het paar kreeg een jongen en
een meisje en ze  zijn inmiddels al meer dan
50 jaar getrouwd. Rikst heeft 3 jaar gewerkt
bij Lieffering. Later ging ze intern naar de
stad en vervolgens werkte ze vier jaar bij
Philips in Drachten.
Rondhouten palen van de Firma Mijnssen & Co
Het plaatsen van nieuwe palen was zwaar
werk en werd meestal met 2 of 3 man uitgevoerd.
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Jan weet te vertellen dat de geïmpregneerde
palen 1.80 meter in de grond kwamen en dat
het onderste deel geteerd werd om verrotting tegen te gaan. De palen waren spijkerhard en er kon met moeite, dus alleen met
voorboren, iets op aangebracht worden. De
bouten kwamen dwars door de paal. Een
groot probleem was, dat de punten van de
‘scheuvels’ geen goede grip hadden op de
hardhouten palen. Het gebeurde wel eens
dat hij een eind naar beneden gleed. Ook knapte er eens een leer van zijn ‘scheuvel’, met
alle gevolgen van dien. Die ‘scheuvel’ was
ooit nog van Roelf van der Laan geweest.
Voordat de palen de grond ingingen werden
de benodigde beugels en dergelijke op de
grond al voorgemonteerd. Daarna konden
de draden er op aangebracht worden.
Broekscheurders
Als jonge jongen raakte Jan Hofstee in de
paal wel eens uit balans en viel achterover,
omdat hij in de problemen kwam met de z.g.
broekscheurders. Deze ijzeren puntkransen
waren op een hoogte van 2.80 meter boven
het maaiveld in de paal aangebracht, om te
voorkomen dat de jeugd in de paal kon klimmen. Jan weet uit zijn jeugd dat het met een
draadje om de paal en om de voet (met een
soort hazenstrik) maar een kleinigheid was
om boven te komen. Maar de broekscheurders rond de paal voorkwamen het hoger
klimmen. Of er rond Marum ooit ongelukken
met kinderen gebeurd zijn, is Jan niet bekend, maar elders zal dat vast wel eens het
geval zijn geweest. Jan weet wel dat er een
monteur van Roelf van der Laan door een
ongeluk is geëlektrocuteerd in Noordwijk,
maar verder is hem daarover niets bekend.
Jan als stuntman in de toren
Een wijzer van de klok van de toenmalige
Gereformeerde kerk - nu Ontmoetingskerk was afgebroken en dat moest door Jan Hofstee hersteld worden. Er werd een balk door
het vlaggenmastgat van de toren  gestoken,
met daaraan vastgeknoopt een katrol. Door
die katrol kwam een lang touw met aan het
uiteinde een eenvoudig getimmerd bakje.
Daarin werd Jan omhoog getakeld, om de
gehavende wijzers te demonteren. Een week
later herhaalde het hele spektakel zich om
de nieuwe wijzers te monteren. Het was
echt stuntwerk en het is heel bijzonder dat
er hiervan foto’s bewaard zijn gebleven.
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Uitgeleend aan de stadskermis
Nadat Jan zijn militaire diensttijd bij de
technische dienst van de artillerie had vervuld - zo rond 1955 - verwisselde zijn baas
Lieffering van pand en betrok de voormalige
locatie van bakker Heuker aan de Kruisweg
49. Lieffering had naast het elektra, later nog
gasfitterswerk en was tevens examinator bij
de CBR-rijopleiding. Ook Jan heeft bij Lieffering nog dienstleidingen (gas) aangelegd.
Er was volop werk want ook de onrendabele
gebieden moesten aangesloten worden,
zowel op het gasnet als op het elektriciteitsnet. Buitengebieden, zoals de Grouwweg,
de Hamrik en het laatste stukje van de Haar,
hadden tot die tijd gasverlichting, d.m.v.
flessengas.
Het kwam af en toe voor dat Jan werd
uitgeleend aan Lieffering Grootegast en ook
naar Groningen moest, waar hij dan werkte
bij installatiebureau Akkerman, dat het elektra verzorgde op de stadskermis. Het was
er een wirwar van draden en met veel  elektriciens, de één deed de stroom er af en de
andere zette, zonder rekening te houden
met anderen, er weer op. Vuur, veroorzaakt
door kortsluitingen, kwam veelvuldig voor.

Jan Hofstee wordt omhoog getakeld naar de
wijzerplaat van de kerktoren.

Nu met pensioen
Jan Hofstee heeft in totaal 27 jaar bij Lieffering gewerkt. Daarna werkte hij zeven jaar in
Tolbert, bij elektricien, loodgieter en installa-

teur van centrale verwarming Buist. Daarna
ging hij naar het Marumer Caravan Centrum
(MCC) tot zijn pensionering op 57-jarige
leeftijd.

Jan Hofstee en zijn vrouw genieten samen van hun appartement in de ‘Iepenhof’ in Marum.

In 1920 kwam er elektriciteit in Marum. Hoe begon het allemaal?
Midden in de mobilisatie 1914-1918, was er
vanuit de Maatschappij tot Aanleg en Exploitatie van de Laagspanningsnetten (Provinciaal Elektriciteitsbedrijf*), gevestigd te
Groningen, voor het eerst contact met de
gemeente Marum over de aanleg van het
laagspanningsnet. Uit correspondentie van
de gemeente blijkt dat daar in november
1919   nog steeds niets van is gekomen. In
december 1919 vragen B&W van Marum in
een brief aan de directeur van de Laagspanningsnetten: “of het wellicht de bedoeling is,
dat na de aanleg en de voltooiing van het net
in de gemeente Leek (tot voorbij Tolbert), zal
worden overgegaan tot de aansluiting met
betrekking tot de dorpen in deze gemeente
en zoo ja, wanneer zulks zal plaatsvinden”.
Pas in het jaar 1920 waren er concrete
plannen om Marum aan te sluiten op het
laagspanningsnet. Er wordt een intensieve
correspondentie gevoerd tussen B&W en de
directeur van de Laagspanningsnetten en
andere instanties. Om de plannen ter plaatse
te stroomlijnen moet er een speciale functionaris worden aangesteld, de ‘agent van
het elektrisch licht’. De voordracht komt van
* Dit werd later het EGD.

Blijkens dit krantenartikel dat op 27 september 1919 verscheen in het ‘Algemeen Nieuws
en Advertentieblad, voor het Westerkwartier
en Noordenveld’ een voorloper van de Leekster Courant, werd er in Marum reikhalzend
uitgezien naar de komst van elektriciteit.
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Krantenbericht van 27 november 1920; eindelijk is het dan zover.
de directeur van de Laagspanningsnetten en
benoemd wordt de heer Roelf van der Laan,
geboren te Loppersum op 9 februari 1889
en wonende te Baflo. Uit zijn eigen aanbeveling blijkt dat hij de juiste man is i.v.m. zijn
kundigheid op dit gebied. Hij krijgt de baan
en vestigt zich op 25 augustus 1920 met
zijn vrouw en kinderen als elektricien aan de
Kruisweg   te Marum, waar hij het grootste
gedeelte van zijn leven zal blijven wonen.
Zijn werk kan beginnen.
Er volgen in een stroomversnelling plannen.
Er moeten transformatorhuisjes worden gebouwd, voordat het bovengrondse lichtnet
aangelegd kan worden. Dit moet in oktober
van dat jaar gerealiseerd zijn. Bij de Firma
Mijnssen & Co. worden honderden ronde
palen besteld.
Inschrijvers op een rij
Midden 1920 hield de gemeente een aanbesteding om de openbare gebouwen te
laten voorzien van een elektrische installatie.
Er werd ingeschreven door diverse bedrijven. Over de inschrijvers is interessante
aanvullende informatie bewaard gebleven.
Zo kon ik zien welke beroepen de nieuwe
elektriciens zoal uitoefenden en waar ze
vandaan kwamen.
1. Gunter en Veenman te Niebert. Klaas    
Gunter werd geboren in Roden, was smid
en vestigde zich in 1914 vanuit Roden in
Niebert. Over zijn compagnon Veenman heb
ik geen informatie.
2. Karst van der Veen te Nuis, stond te boek
als elektricien en vestigde zich als vrijgezel in
Marum. Hij kwam uit Usquert.  
3. Gebr. Oosterhof te Nuis. Roelf en Ipe
Oosterhof woonden vanaf 1919 als smeden
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te Nuis en waren afkomstig uit Grootegast.
4. Wobbe  Jansma, geboren te Oostermeer
in 1888, was koperslager en vestigde zich in
1913 in Marum, aan de Kruisweg 80.  
5. Berend Jansma was een in 1890 te Midwolde geboren fietsenhandelaar, die in 1912
vanuit Grijpskerk naar Marum kwam (locatie
Kruisweg 27).
6. Jan Smidts vestigde zich in 1902 te
Marum, komende uit Tolbert, waar hij in 1875
werd geboren. Zijn beroep was grofsmid en
zijn zaak was gevestigd in de voormalige
smederij van Albert Staal (huidige locatie
Wendtsteinweg  23). Jan Smidts is de zoon
van Mente Smidts, de grondlegger van het
in 1867 opgerichte bedrijf Smidts in Tolbert,
wat later garage Smidts werd.
7. Roelf van der Laan te Marum, waarover ik
al eerder in dit artikel schreef.  
8. Arjan Koster was elektricien en werd in
1891 geboren te De Wilp. Hij kwam in 1920
vanuit Groningen naar Marum en vertrok in
1924 naar Opsterland.
9. Roelf Pieters Kamminga werd in 1869 geboren te Duurswoude. In 1899 vestigde hij
zich als smid in De Wilp.
10.  Jakob Haak was eveneens smid te De Wilp.
Hij werd daar geboren in 1892 en kwam in
1920, via Ooststellingwerf naar Marum.
Alle inschrijvers hadden een verplichte opleiding gevolgd, om deskundig met elektriciteit
om te kunnen gaan. Dit was een voorwaarde
van de gemeente. De opdracht, alle openbare gebouwen zoals het gemeentehuis en
bijna alle scholen te voorzien van een elektrische installatie, werd gegund aan de firma
A. Koster en Rieskes te De Wilp voor het bedrag van ƒ 1834,85.

School Noordwijk
Koenes uit Marum schreef eind 1926 in op
de school van Noordwijk. Het werd hem gegund voor een bedrag van ƒ 53,30.   Albert
Koenes werd in 1900 geboren te Baflo en
was rijwielhersteller. Hij vestigde zich met
zijn gezin in 1922 in Marum-West, in het huidige pand van Andries Kramer, Hoornweg 78.
Straatverlichting
In de gemeenteverslagen van 1916 t/m 1919
wordt nog helemaal niet gerept over straat
verlichting in de vorm van petroleumlantaarns, maar het is best mogelijk dat deze er
al wel waren.

nog 18 lantaarns zijn die branden op petroleum en 44 straatlantaarns die elektrisch licht
geven. Mijn grootouders (pake en beppe
Braam) kwamen eind 1921 naar Marum.  
Ze gingen op een zeker moment op visite
en zochten in het donker weer de weg naar
hun huis, een bedrijfswoning, ‘fabriekshuis’
bij de zuivelfabriek. Lopende over de pikdonkere Markstraat maakte beppe zich zorgen, omdat haar man nachtblind was. Maar
pake sprak in het donker de legendarische
woorden: “Ik sjoch het wol, Pietsje,” (in het
Nederlands: “Ik zie het wel …”). Op hetzelfde
moment raakten ze samen in de naastgelegen vervuilde sloot.

In 1920 staat er in de gemeentelijke verslagen niet meer vermeld dan: “straatverlichting geschiedt thans door elektriciteit”.
In 1921 komen we een vermelding tegen dat
er 11 elektrische lantaarns zijn in De Wilp en
dat er in 1925 in de gemeente Marum zelfs

Illegaal stroom aftappen
Illegaal stroom aftappen kennen we  ook in
onze tijd, met name als het om wietkwekerijen gaat. Maar ook in 1924 gebeurde het al,
dat de agent Roelf van der Laan bewoners
van De Wilp verdacht van het illegaal aftap-

Aan het eind of in een bocht steunden schuin staande bokpalen de gewone netpalen. Beide
palen waren 9 meter lang, met een topdikte van 15 centimeter. In verband met de stabiliteit
werden de palen vaak voorzien van één of twee horizontale balken in de grond en van een
dwarsbalkje een paar meter onder de top van beide palen. Op deze foto in Marum-West, hoek
Marktstraat en huidige Noorderringweg, zijn de houten masten goed te zien. (De brede sloot
rechtsonder is mogelijk de sloot waarin mijn grootouders eens terecht kwamen)
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Een prachtige ansichtkaart uit die tijd van het pand van elektricien Koenes, tegenwoordig Kramer
Expert. Rechts een houten elektriciteitspaal, met daarin de genoemde ijzeren puntkrans, in volkstaal broekscheurder.
pen van stroom en dat was bij de familie
Halbe Akker. Ze zijn een tijdje afgesloten geweest van het net, maar werden naderhand
weer aangesloten, omdat het lastig was om
te achterhalen wie er nou geknoeid had. In
de uitgebreide verslagen verklaarde mevrouw
Akker, dat het altijd zo geweest was en gaf
de knecht van Roelf van der Laan, Jan Dalmolen uit Noordwijk, de schuld. Jan echter,
sprak de aanklacht van mevrouw Akker pertinent tegen.
Correspondentie
Over duizend-en-één onderwerpen werd
gecorrespondeerd, maar vooral over de
tarieven.
Wolter Bergsma wonende aan het voetpad
(nu Dorpshuisstraat) klaagt er over dat een
bokpaal in de weg staat en daardoor de
voetgangers het pad belemmert. Hij krijgt
gelijk en de paal wordt verplaatst.
Veel mensen zijn het niet eens met de hoge
vastrechttarieven. Ze zien toch maar af van
de elektriciteit en laten de meter verwijderen.
Anderen vinden dat moderne licht niet nodig
en redden zich zoals zij zich altijd gered hebben.
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Voor alle gebruikers werd door het Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf rond 1924
afzonderlijk het vastrecht bepaald, afhankelijk van het gebruik van het net. Dit werd
vastgesteld n.a.v. het aantal lichtpunten en
stopcontacten. De kosten variëerden tussen
de ƒ 30 en ƒ 75 per jaar, inclusief meterhuur.
De prijs per K.W.U. was 10 cent. Maandelijks
kwam er een meteropnemer met een kwitantie en er werd ter plekke afgerekend.
Bakker R. van Dellen in Marum-West is een
tijdlang van het net afgesloten geweest. Hij
was het niet eens met de berekening en
betaalde de nota niet. B&W verzoeken de
agent Van der Laan om hem weer aan te
sluiten, op voorwaarde dat hij de achterstallige nota betaald.
Slechte palen
Op 9 december 1924 schrijven B&W een
brief aan de firma Mijnssen & Co., die in
1920 alle houten palen geleverd had. Ruim
vier jaar na het plaatsen van de palen blijken
er grote problemen te zijn:  
”J.l. vrijdagmorgen ten gevolge van den
hevige wind is een van de palen van de
elektrische straatverlichting te Nuis (bij de

Coendersborgh) omgewaaid. Door het tijdig nemen van maatregelen door de agent
Van der Laan zijn ongelukken voorkomen
geworden. In verband hiermede verzoek
ik u beleefd enen onderzoek te willen laten
instellen naar de soliditeit van alle in de gemeente aanwezige houten palen, bestemd
voor de elektriciteit en mij de uitslag van dat
onderzoek in kennis te willen stellen”
Na wat correspondentie, komt er op 4 april
1925 een duidelijke brief van de firma Mijnssen, waarin staat dat:
”... de oorzaak van het vergaan der houten
masten o.i. niet vaststaat en dat wij van andere zijde hebben vernomen, dat het hier
niet zoo zeer een verrottingsverschijnsel dan
wel vermolming van het hout betreft, hetgeen eventueel een gevolg zou kunnen zijn
van het feit dat de bomen tijdens de groeiperiode zouden zijn geveld”.
Ze worden door vervangen door betere
palen, maar Mijnssen kan de kwaliteit niet
garanderen!
B & W reageren als volgt:
“Naar aanleiding van uw schrijven verzoeken
wij u beleefd de palen van het elektrisch
licht in deze gemeente te laten carbolineren
en daarna met koolteer te bewerken. Het
aanbrengen van leem was i.v.m. de hoge
kosten nu achterwege gelaten. Het vervangen van de aangetaste palen valt onder de
garantie van de firma Mijnsen & Co, omdat
deze palen nog maar zeer korte jaren dienst
hadden gedaan”. En: “Dat de palen, die in
de jaren 1919-1921 zijn betrokken nagenoeg
alle van minder deugdelijke kwaliteit zijn gebleken. Ten gevolge van den oorlog was het
bedrijf der meeste houtleveranciers geheel
verstoord”.
Heden
Na al die namen die in dit artikel de revue zijn
gepasseerd, noem ik tenslotte, de twee zaken in Marum die op dit moment nog actief
zijn in de ‘elektronica branche’: Kramer aan
de Hoornweg en Mulder aan de Kruisweg.
Mocht uw meer willen lezen over dit onderwerp, dan kan ik u het boek: ‘Tweestromenland, elektriciteitsvoorziening in Groningen
en Drenthe’ van harte aanbevelen.
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Schoolboekje van zestig jaar geleden
Jan van der Veen
Rommelmarkten, tweedehands boekenzaken of schuren met allerlei spullen leveren vaak
verrassende vondsten op. Zo vond ik in een schuur met rijen oude boeken het boekje,
getiteld: Het Westerkwartier, met de ondertitel: leer- en leesboekje over het Groningse
land tussen Lauwers en Reitdiep. Voor de hogere leerjaren van Lagere Scholen, door Tjits
Veenstra met prentjes en kaartjes van Willem Por. Uitgeversmaatschappij N.V. G.B. van
Goor & zonen ’s-Gravenhage - 1954 - Djakarta. Een schoolboekje uit 1954 dus. De prijs:
ƒ 2.25.
Wat opvalt is dat de naam Marum sporadisch voorkomt in de tekst. Over de ruzie tussen
Nienoord en Coendersborch bijvoorbeeld wordt niets verteld. Het drama van Trimunt in
het laatste hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog wordt wel aangehaald, met nadruk
op het jongste slachtoffer, volgens het boekje de dertienjarige Hendrik Hartholt (Waaruit
blijkt dat er wel historische onjuistheden in het boekje staan).

Hier volgt een deel van het eerste inleidende hoofdstuk van het boekje. Let eens op de manier
van schrijven en vergelijk die eens met de huidige schoolboeken. Opvallend is de grote hoeveelheid gegevens die op de eerste pagina’s (3 t/m 6) van het boekje vermeld worden en het
woordgebruik. De kennis over het leven van de mensen van zo’n 5000 jaar geleden is in 60 jaar
toch wel sterk gewijzigd. Moderne onderzoekmethodes geven ons nu een heel andere kijk op
de zaak.
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1. VAN HEEL LANG GELEDEN
Als je bij de oude Hervormde kerk van Doezum en van Midwolde eens in de grond ging
graven, dan zou je tot de ontdekking komen dat de fundamenten van die kerken niet
zomaar op het zand rusten, maar op hunebedkeien.
Hoe kan dat?
Heel vroeger bestond de Waddenzee nog niet. Voor de Groningse en Friese kust lag een
duinenrij net als nu in Noord- en Zuid-Holland. Daarachter strekte zich het veenland uit.
In dier duinenrij zaten drie gaten: de ingang van het Flevomeer (het Flie), de slurf van de
Middelzee (het Amelandergat) en de mond van de Labacus of Labeki (de Lauwers).
Door het veenland kronkelden de rivieren de Lauwers, de Riet en een zijrivier van de
Hunze (het tegenwoordige Reitdiep). Ze ontsprongen op de hoge zandruggen in het
zuiden van het Westerkwartier.
Vier van die zandruggen waren er. Op de zuidelijkste liggen nu Marum, Nuis, Niebert,
Oldebert, Midwolde, Lettelbert en Oostwolde. Op de tweede rug vinden we: Noordwijk
en Lucaswolde; op de derde Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, ’t
Faan; op de vierde Noordhorn en Zuidhorn. Ook waren er nog een paar zandeilandjes:
Lutjegast en Oosterzand.
Die zandruggen waren al heel vroeg bewoond. Al omstreeks 2000 jaar voor Christus.
Evenals in Drente hebben ook hier de hunebedbouwers rondgezworven door de bossen
van Langewold en Vredewold. Het waren primitieve mensen. Ze gebruikten nog stenen
bijlen, stenen messen en stenen beitels.
Als je in het Groninger museum bij de vondsten uit de koepelgraven komt, kun je daar
ook de namen: Midwolde, Marum en Faan lezen. Want ook in ons Westerkwartier heeft
men koepelgraven gevonden. Omstreeks 1200 voor Christus begroeven de mensen hun
doden in koepelgraven. Een koepelgraf bestond uit een kring van boomstammetjes met
een dak erboven op en een greppel er omheen. Daarin lag de dode, in een kist van boomstammen weggestopt in de bodem van het graf. Hij kreeg ook wat mee naar het dodenrijk: een bronzen zwaard, een dolk of een ander wapen. Nog later verbrandden ze hun
doden en begroeven ze de as in een vaasje, een urn. Een paar van die koepelgraven heeft
men in ons Westerkwartier gevonden: bij Midwolde, bij Marum en bij het Faan.
Ergens aan de rand van de bossen moeten de mensen hebben gewoond. Of op een heideveld. Een paar ronde hutten: kringen dunne boomstammetjes van boven dichtgebonden
tot een dak: één opening diende als deur, raam en rookgat. Een hoopje stro met een paar
dierenvellen vormden het bed. Om de hutten heen een muur van palen, soms ook nog
een ondiepe gracht; tegen de wilde beesten
en tegen een vijandelijke stam. De mensen
van zo’n nederzetting waren allemaal familie van elkaar. De mannen gingen jagen en
vissen. De vrouwen hakten de schrale akkertjes om met een stenen hakbijl, zaaiden
het koren, oogstten later de magere aren.
Ze pasten op de koeien en op de kinderen.
Ze verzorgden de zieken en beredderden
het huishouden. Ze bakten potten en pannen van klei en leem. Ze sponnen wol tot
stof. Van bemesten hadden ze geen weet.
Waren de akkers uitgeput, de weiden afgegraasd, dan verhuisde het hele dorp.
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Tussen Visvliet en Gerkesklooster loopt een smal weggetje. Het ligt een beetje hoger
dan het land en het heet de Oude Dijk. De meeste mensen menen dat het een zeedijk is
geweest. Maar dat is niet waar. Die dijk is niet door mensen gemaakt, hij is er zomaar
vanzelf gekomen. Hoe?
Toen de Waddenzee er nog niet was kronkelden de Lauwers en de Riet immers naar het
Noorden? Er waren nog geen sluizen in. Het water stroomde zo naar zee. Die zee rees
elke dag twee keer met de vloed. Dan drong het water de rivieren binnen. Het schuurde
langs de zachte veenoevers. Het maakte hele stukken veen los. Die dreven weg als het eb
werd, De Lauwers en de Riet werden steeds breder. Vooral als er een Noordwesterstorm
stond. Dan zwalpte het water landwaarts. Dan overstroomde het de hele vlakte. En zo…
zo is langzamerhand de Waddenzee ontstaan. Ze strekte zich veel verder uit dan nu.
Alles wat groen is op de kaarten van Friesland en Groningen heeft er eens toe behoord.
Maar de zee nam niet alleen wat mee. Ze bracht ook iets. Want telkens als het water bij eb
naar zee terugvloeide, bleef er een laagje slib achter. Dat laagje slib werd steeds dikker,
de bodem van de Waddenzee steeds hoger. Net zo lang tot het veertig à vijftig centimeter
boven het water uitstak, ook bij vloed, en alleen nog een enkele keer, bij springtij of bij
storm, onderstroomde.
De zeeklei droogde op en beklonk. Op het veen zakte het méér dan op de oude zandige
kreekoevers.
Zo ontstonden er verhevenheden in de vlakte, natuurdijken. Bij de Boerakkerweg (de
Hooidijk), Langs de Lauwers bij Visvliet en Gerkesklooster. En nog meer moeten er zijn
geweest. Ze zijn nu veelal afgegraven.
Het water buiten de natuurdijken van de Lauwers moest nu ergens heen. Het vloeide
saam tot de Ryte (nu Oude Vaart), brak later door de dijk en kwam zo weer in de Lauwers. Aan de andere kant kronkelde de Doezumertocht. Ook langs de dijk van de Riet
stroomde water. Maar in de Riet zaten veel bochten, de bochten waardoor ze liep waren
dus veel vlakker. Het buitenwater had daardoor niet voldoende snelheid om een bedding uit te slijpen. De landen langs de Riet stonden bij hoog water enkel blank, een beekje
werd niet gevormd.

Lezers die dit verhaal onder ogen krijgen en nadere gegevens hebben over auteur Tjits
Veenstra en tekenaar Willem Por worden verzocht contact op te nemen met de redactie.
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Het onderwijs in Boerakker
Jan Posthumus
Het basisonderwijs in kleine dorpen staat tegenwoordig onder grote druk. Scholen die
niet aan de gestelde normen voldoen en een (te) klein aantal leerlingen hebben, worden met opheffing bedreigd. In Boerakker zag men de bui hangen en werd er, hoewel
er nog geen directie noodzaak was, alvast samenwerking gezocht tussen het christelijk
en openbaar onderwijs. Iets wat vroeger nooit voor mogelijk werd gehouden, werd toch
realiteit. Een fusie tussen het christelijk en openbaar onderwijs in de vorm van een samenwerkingsschool. Met als resultaat de oprichting van de Klimboom. Maar hoe ging het
in vroeger tijden met het onderwijs in Boerakker?
Evenals in veel andere dorpen kende ook Boerakker gescheiden christelijk en openbaar
onderwijs. Vanuit ieders levensbeschouwing werd er aan kinderen onderwijs gegeven.
De christelijke school stond nabij de kerk aan de Hoofdweg en de openbare school aan
de Hoge Tilweg, later aan De Olde Ee. Een situatie die aan het begin van de 20e eeuw is
ontstaan en meer dan 100 jaar heeft geduurd.
Historie
Het dorp Boerakker is eind 1800, begin
1900 ontstaan als een kleine nederzetting,
voornamelijk bewoond door arbeiders die
werkzaam waren in de vervening van de
Ouddiepvenen. Op een topografische kaart
uit 1907 is te zien dat het dorp uit ongeveer
vijftien woningen bestaat, die allemaal gesitueerd zijn op 100-250 meter van de verharde weg die door het dorp heen loopt, de
Boerakkerweg.
Aanvankelijk was er bij het luttele aantal inwoners nog weinig behoefte aan een school
in de eigen woonomgeving. Het was een armoedige tijd, een tijd van werken in het veen
en het was zwaar om het hoofd boven water
te houden. Ook kinderen moesten op jonge
leeftijd al in het veen aan het werk. Leerplicht
kende men eind 19e eeuw nog niet. Lang
niet alle kinderen gingen dus naar school
en zij die dat wel deden, gingen naar de lagere school in Noordwijk, Niebert, Tolbert of
een ander omliggend dorp. Daarbij was het
schoolbezoek onregelmatig en het verzuim
was groot. Zodra de hulp van de kinderen
thuis niet gemist kon worden, verschenen
zij soms lange tijd niet op school. Ook de
weersomstandigheden waren van invloed.
Zo lag het aantal kinderen dat de school bezocht in de wintermaanden een stuk lager
dan in de zomer.
In 1900 werd de Leerplichtwet ingevoerd.
Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12

jaar tot het volgen van onderwijs.
Behoefte aan onderwijs
Naarmate het dorp Boerakker zich verder
ontwikkelde, werd ook de behoefte aan onderwijs groter. Door toename van de bevolking steeg ook het aantal kinderen dat in het
dorp woonde en daardoor de vraag naar onderwijs. Uiteindelijk vond men ook in Boerakker dat er in het dorp een school moest
worden gebouwd.
Daartoe richtte men zich tot de gemeente
Marum. De eerste initiatieven zien we op 19
januari 1882. Inwoners van Boerakker benaderden de gemeente Marum met de vraag
een school te mogen stichten tussen Boerakker en de Matssloot. Deze vraag werd
afgewezen, mede omdat kinderen, volgens
de gemeenteraad, gemakkelijk de school in
Niebert konden bezoeken. In de jaren daarna kwam de stichting van een school nog
een aantal keren in de raad ter sprake, maar
besluiten werden er niet genomen.
In 1892 wordt er in de gemeenteraad gesproken over de keuze tussen de bouw van
een school in Boerakker of een school in
Jonkersvaart. Helaas voor Boerakker kiest
men voor de bouw van een school in Jonkersvaart. Daar wordt, westelijk van de sluis,
een school met twee lokalen gebouwd.
Ongeveer tien jaar later, op 24 november
1902, neemt de gemeenteraad van Marum
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twee voor Boerakker positieve besluiten.
Eerst is er het besluit om te komen “tot aanleg van een grintweg door Lucaswolde van
den straatweg de Boerakker tot de grens
van Opeinde” (de huidige Hoge Tilweg en
Hooiweg in Lucaswolde en de Oosterweg in
Noordwijk). Het tweede besluit betreft “een
nieuwe school te stichten aan den Boerakker of aan den Hooiweg, indien daarvoor
voldoende subsidie kan worden verkregen.”

De eerste bijeenkomst om te komen tot
de oprichting van een christelijke school in
Boerakker werd gehouden op donderdag
11 januari 1906.   Tijdens deze bijeenkomst
werd de ‘Chr. School Vereeniging te Boerakker’ opgericht. Het bestuur zal bestaan
hebben uit de personen die de vergadering
hebben uitgeroepen, namelijk de heren E.
Huisman, D. Nauta, J. v.d. Heide, B. Huberts, L. v.d. Molen, B. Bolt en H. v.d. Velde.

De oude christelijke school. Deze zou in 1951 worden vervangen door een nieuwe school.
Bijzonder onderwijs
De acties van het dorp richting gemeenteraad hadden betrekking op het openbaar
onderwijs, dat onder verantwoordelijkheid
van het openbare bestuur (gemeenten en
rijk) viel. Ondertussen werden er echter door
een groep inwoners van het dorp plannen
ontwikkeld om te komen tot de oprichting
van een bijzondere school, onderwijs gestoeld op christelijke grondslag. Binnen de
dorpsgemeenschap was veel sympathie
voor bijzonder onderwijs en dit initiatief kon
dan ook op grote steun rekenen. Men was
zo niet afhankelijk van bemoeienis van de
overheid. Het schoolbestuur werd door ouders bemand en de plannen konden voortvarend worden aangepakt.
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Alle 24 aanwezigen meldden zich aan als lid
van de nieuwe vereniging. De statuten van
de christelijke school in Oldekerk werden als
model gebruikt voor de nieuwe vereniging.
De school werd ten westen van de weg, dus
in de gemeente Marum,* gebouwd op een
terrein dat voor ƒ 475,- gekocht werd van
dhr. A. Wagenaar. Tegenwoordig staat de
school nog steeds op dezelfde plaats. Architect van de twee-klassige school was de
heer Nanninga uit Oldekerk.
Op maandag 5 april 1909 werd het eerste
schoolgebouw van Boerakker geopend. De
* Destijds liep de grens tussen de gemeenten Leek
en Marum precies over de Hoofdweg in Boerakker. De oostkant was gemeente Leek en de westkant Marum.

school telde op dat moment 75 leerlingen.
Het eerste hoofd van de school was de
meester Petrus Lok. Hij zou zes jaar aan de
school verbonden blijven. In 1915 werd hij
opgevolgd door Hendrik Boersma uit Warffum, die tot 1922 in Boerakker bleef. Daarna
volgden dhr. J. Botma, dhr. C. Jelgerhuis,
dhr. H. van der Meer, dhr. J. Rebel, dhr. T.
Spoelstra, dhr. Jan Hamstra, dhr. Luit Pool,
en Mw. Silvia Hoekstra-Abels.

ten van de provincie Groningen een beslissing op het raadsbesluit van de gemeente
Marum “tot bouwing eener school aan den
Boerakker”.
Het zal nog even duren voordat het dan echt
zover is. Op zaterdag 10 juli 1909 verschijnt
er een advertentie in een aantal kranten,
waarin Burgemeester en Wethouders aankondigen “dat er op de donderdag a.s. een
aanbesteding gaat plaatsvinden voor het

De opening van de openbare lagere school in 1910.
Openbare school
Ondertussen gaat het met de plannen voor
bouw van een openbare school in Boerakker
moeizaam. Na het positieve besluit van de
gemeenteraad op 24 november 1902, kwam
men daar enkele jaren later ten gunste van
een nieuwe school in De Wilp op terug.
Het succes van het stichten van een christelijke school in het dorp zal ongetwijfeld
invloed gehad hebben, want in 1908 wordt
dan eindelijk het definitieve besluit genomen
voor de bouw van een openbare school in
Boerakker. Dan verdaagt Gedeputeerde Sta-

bouwen van eene school met onderwijzerswoning aan den Boerakker.” Een kleine week
later, op vrijdag 16 juli, wordt in de raadsvergadering bekend gemaakt dat de laagste inschrijver voor de school en meesterswoning
R. Meek te Tolbert is, voor een bedrag van
ƒ 10.099,-. Voor het ameublement is voor
ƒ 922,- J. van Houten uit Leek de laagste inschrijver. De raad besluit het werk voorlopig
aan deze twee te gunnen. Het werk vlot snel
en in februari 1910 wordt de school officieel
geopend.
Het eerste hoofd van de school is de heer
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Pieter Arjen Tamsma, die tot 1916 aan de
school verbonden is.In november 1909 werd
hij door de raad voorgedragen als “hoofd
der school te Boerakker.” Hij werd opgevolgd door dhr. Klaas Groeneveld. In die tijd
verdiende een hoofd van een lagere school
een aanvangsjaarwedde van ƒ 950,-. Verhogingen vonden plaats na 3, 7, 11, 15 en 20
dienstjaren, telkens met ƒ 50,- en met een
maximum van ƒ 1200,-. Het geven van herhalingsonderwijs was verplicht en leverde
voor meester 60 cent per lesuur op. Het gebruik van de meesterswoning met tuin was
vrij. Meester Groeneveld bleef tot 1921 en
werd opgevolgd door dhr. P. Jager. Daarna
kwamen dhr. K.H. Koopman, dhr. v.d. Berg,
dhr. B. v.d. Bosch, dhr. Johannes Breeuwsma, dhr. Wolter D. v.d. Wijk en dhr. Harmen
Westerlaan.

georganiseerd en ’s avonds werd in de Gereformeerde Kerk een feestelijke bijeenkomst
met genodigden gehouden.
Een jaar later, op vrijdag 19 juli 1935 werd het
25-jarig bestaan van de Openbare School
gevierd met een optocht. Het weekblad “Het
Noorden in Woord en Beeld” schreef over
het feest: “Op 19 Juli hield de O.L. School
te Boerakker feest en wel een jubileumfeest ter eere van het 25-jarig bestaan. Allen
hadden hun best gedaan om deze dag zoo
mooi mogelijk te herdenken en dat is zeker
ten volle gelukt. Als men deze fleurige kinderstoet voor de versierde wagen en al het
meegenietende publiek ziet, weet men dat
de feestvreugde algemeen was.” Later in
het jaar werd er voor de kinderen nog een
schoolreisje naar de speeltuin in Harkstede
georganiseerd.

Het 25-jarig jubileum
Midden in de crisis van de jaren dertig herdachten beide scholen hun 25-jarig bestaan. Op donderdag 5 april 1934 vierde de
christelijke school haar jubileumfeest. Een
feestcommissie onder leiding hoofdmeester
Botma zette een sober feestprogramma in
elkaar. Voor de kinderen werd er een optocht

Nieuwe christelijke school
In 1946 kwam naar voren dat de christelijke
school bouwkundig gezien veel gebreken
vertoonde en niet meer geschikt was voor
het geven van onderwijs. Een lekkend dak,
naden en kieren in vloer en zolder, een slechte drinkwatervoorziening en kapotte ramen
zorgden er voor dat het schoolgebouw door

De nieuwe christelijke lagere school.
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de Inspecteur van de Volksgezondheid werd
afgekeurd.
In de ogen van het schoolbestuur opende dit
besluit de weg naar de bouw van een nieuwe
school. Het gemeentebestuur dacht er echter anders over en ging uit van verbouw en
renovatie van de oude school. Het gesteggel
over dit onderwerp dat hierna plaatsvond
duurde enkele jaren. In 1949 stelden burgemeester en wethouders nogmaals voor om
over te gaan tot verbouw en de aanvraag
voor nieuwbouw in te trekken. Uiteindelijk
ging men toch overstag en werd een jaar
later de noordelijke helft van de appelhof
achter de meesterswoning aangekocht als
plaats voor de nieuwe school, die op 21 augustus 1951 officieel werd geopend.

te weinig ruimte bood voor een extra groep
leerlingen, werd besloten tot bouw van een
nieuwe school. In het jubileumjaar 1985
werd de eerste steen gelegd van de nieuwe
basisschool aan De Olde Ee; de school werd
in 1986 officieel geopend. De oude school
aan de Hoge Tilweg werd in 1986 verkocht
en doet tegenwoordig dienst als woonhuis.
Kleuterschool
De Wet op het Basisonderwijs betekende
het einde van de kleuterscholen in Nederland. De kleuterschool in Boerakker verdween ook en ging op in de basisschool.
Op 3 oktober 1967 was de kleuterschool van
start gegaan in een leegstaand lokaal van de
christelijke school, waar het een nauwe rela-

De openbare lagere school in de jaren zeventig.
Nieuwe openbare basisschool
In 1985 onderging het onderwijs een grote
verandering, toen de Wet op het Basisonderwijs werd ingevoerd. Daarbij werd de
kleuterschool voor kinderen van 4 en 5 jaar
samengevoegd met de lagere school tot een
basisschool. Omdat de openbare school
aan de Hoge Tilweg niet meer aan de eisen van die tijd voldeed en daarnaast ook

tie mee had en van waaruit ook de oprichting
naar voren was gekomen. De school werd
toen door 35 kleuters bezocht, wat volgens
de inspectie meteen het maximale aantal
was. Er ontstond al gauw een wachtlijst. In
1974 werd het probleem van de wachtlijst
opgelost met een tweede groep, die haar
intrek nam in verenigingsgebouw De Fakkel.
In 1976 werden beide locaties door de in23

spectie afgekeurd voor kleuteronderwijs.
Het was het begin van jarenlang onderhandelen met het gemeentebestuur over nieuwbouw en verbouw, waarbij er zelfs plannen
zijn geweest voor nieuwbouw van de christelijke school, de openbare school, de kleuterschool en een gymnastieklokaal, alles
onder één dak. Door bezuinigingen haalden
deze plannen de eindstreep niet. Uiteindelijk werd er in afgeslankte vorm nieuwbouw
gepleegd achter de christelijke school. De
opening van de nieuwe kleuterschool vond
op 19 januari 1983 plaats.
Eeuwfeesten
Op 4 april 2009 vierde ’t Fundament, zoals
de christelijke school inmiddels heette, het
eeuwfeest. De openbare school De Til deed
het een jaar later op zaterdag 3 juli. Beide
scholen hadden een speciaal jubileumprogramma opgesteld, waarvan de reünie een
mooie afsluiting vormde. Honderden oudleerlingen en leerkrachten kwamen terug
naar Boerakker om herinneringen aan vroeger op te halen. Het was ook meteen het
laatste jubileum dat door beide scholen afzonderlijk werd gevierd.
Fusie  
Kenmerkend voor de laatste jaren is het
steeds verder teruglopend aantal leerlingen
dat beide scholen bezoekt. De christelijke
school telde op een gegeven moment ongeveer zestig leerlingen, de openbare school
had de helft van dat aantal. De verwachte
verdere daling van het aantal leerlingen dreef
beide scholen elkaar in de  armen. Daarmee
liepen ze vooruit op ontwikkelingen die elders in het land ook gaande zijn en voor de
gemeente Marum uniek te noemen waren.
Er werd onderzocht of er een vorm van samenwerking mogelijk was. Het resultaat van
de besprekingen was uiteindelijk een fusie
die per 1 augustus 2012 gerealiseerd werd.
De christelijke basisschool ’t Fundament en
de openbare basisschool De Til gingen op
in een samenwerkingsschool die ‘De Klimboom’ werd genoemd. Gezien de tweestrijd
die er in vroegere tijden tussen de scholen
heeft bestaan, was dit een ontwikkeling die,
vooral door oudere generaties, nooit voor
werkelijkheid was gehouden.
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De fusieschool vestigde zich in het gebouw
waar eerst de christelijke basisschool gehuisvest was. Directeur van de school is
Paulien van de Andel. De openbare school
aan de Olde Ee staat inmiddels te koop.

Bronnen:
Vlijtige armoede en tonnen gouds,
J. en H.J. Boerema
Gemeente Marum door de eeuwen heen,
W.T. Vleer
75 jaar Christelijke Lagere School Boerakker,
J.J. Hamstra
Jubileumboek 1910-1985 Openbare Lagere
School Boerakker
100 jaar Openbare Basisschool De Til-Boerakker
1910-2010
Website Samenwerkingsschool Boerakker
Archief Nieuwsblad van Noorden

Publicaties over Marum en omgeving
Cobi Olijve
In onze rubriek ‘Publicaties over Marum en omgeving’, komt deze keer een boek aan de
orde dat net is uitgekomen: ’Historie van de familie Haak uit het Westerkwartier’.
Schrijfster Janke Banda–Helmholt wilde de genealogie van haar voorouders vastleggen,
maar na een onderzoek van meer dan 30 jaar had ze zoveel informatie, dat het veel meer
is geworden dan een opsomming van vele generaties Haak. Een boek dat bol staat van
anekdotes en verhalen, akten en foto’s en dat ook voor niet familieleden interessant is.
Een boek dat met recht het woord ‘historie’ in de titel draagt.
gelegen en er vonden veel huwelijken plaats
met andere dorpsgenoten, waardoor ook
een aantal van deze families voor het voetlicht worden gebracht.
Een bijzonder document
Heel uniek is het boekje van Hendrik Jacobs
Haak (1809-1882) waaraan Banda in haar
boek uitgebreid aandacht besteed. Het is
dan ook een bijzonder document. Hendrik
doet in het boekje verslag van zijn vijfjarig
verblijf als militair tijdens de Belgische Revolutie en de Tiendaagse Veldtocht in 1831.

Joke Banda met haar boek
De familie Haak
De geschiedenis van de familie Haak begint
in het gebied bij Niekerk, Jacob Roelofs werd
daar rond 1650 geboren. Ook zoon Roelof
Jacobs, kleinzoon Jacob Roelofs en achter
kleinzoon Harmen Jacobs kwamen daar ter
wereld. De eerste pagina’s van het boek zijn
daaraan gewijd. Vanaf 1811 worden de nazaten gevolgd die zich binnen de gemeente
Marum vestigden en de naam Haak aannamen. Vooral tijdens de veenontginningen
trokken veel leden van de familie richting De
Wilp. Dit dorp heeft lange tijd wat geïsoleerd

Het kruisje dat fuselier Hendrik Jacobs Haak
kreeg uitgereikt voor de krijgsverrichtingen
van 1830 en 1831.
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Naast zijn bevindingen als militair staat in
het boekje een uit 83 verzen, in dichtvorm
geschreven verhaal van de Tiendaagse Veldtocht. Ook staan er een aantal nieuwjaarswensen in neergeschreven, een ‘Bedinge tot
God’ en odes aan de prinsen van Oranje.
Zelfs een zeer poëtische minnebrief aan zijn
geliefde Iemkje is te vinden in het document,
waarbij de vraag rijst of hij deze brief werkelijk verstuurd heeft. Volgens de huwelijksakte
kon Iemkje namelijk niet schrijven en het is
dan ook de vraag of zij kon lezen.

druk van een oude militaire landkaart uit de
‘Atlas van de Zeventien Nederlanden’, uitgegeven in 1635. Ook staat op de voorkant
een afbeelding van een slagershaak, waar
mogelijk de naam Haak van is afgeleid. Ondanks het feit dat de vele foto’s vrij klein van
formaat zijn, komen de meeste toch goed
tot hun recht. Achter in het boek staat een
index op alfabet van de voorkomende namen, handig voor als je op zoek bent naar
een specifiek persoon.

De uitgave
De mooi gebonden uitgave met hard kaft
heeft met z’n 230 pagina’s en een omvang
van 22 bij 31 cm een mooi royaal formaat.
Op de voorzijde van het boek staat een af-
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We mogen concluderen dat dit boek een prachtige aanwinst is in onze boekenkast.
Mocht er belangstelling zijn het aan te schaffen, dan kan men contact opnemen met
J. Haak, Plantsoen 6, De Wilp, tel: 0594-643167 of H.J.J. Banda, 0511-451674,
e-mail: jankebanda@hotmail.com
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Jan Woltema vertelt over oude fruitrassen
Interview door Jan van der Veen
Jan Woltema uit Niebert, deskundige op het gebied van fruitrassen, geeft in onderstaand
stuk een historisch overzicht van in ons land voorkomende fruitrassen, beginnend bij de
oorsprong, de route naar ons land en tenslotte eindigend in het Westerkwartier. Met de
nadruk op oude rassen.
Een stukje geschiedenis
De bakermat van de appel ligt in het Tweestromenland, het gebied van de Eufraat en
de Tigris in het vroegere Mesopotamië, het
huidige Irak. Ook het gebied waar nu Kazachstan ligt, hoort erbij.
De eerste fruitbomen groeiden op uit zaailingen en men neemt aan dat de bewoners
van bovengenoemde gebieden ook van
zaailingen gebruik maakten bij het opkweken van de bomen. Wellicht is men in de
loop van de geschiedenis bewuster gaan
vermeerderen. Verschillen in smaak en
houdbaarheid zullen daaraan ten grondslag
hebben gelegen.
Planten worden op allerlei manieren over
grote afstanden verspreid. De natuur kan
een handje helpen. Stromend water, overstromingen, verplaatsen zaden en pitten
over grote afstanden. Vogels en pelsdieren
treden eveneens als vervoerder op. Ook de
mens heeft een grote rol gespeeld. De Romeinen hebben veel soorten planten, struiken en bomen naar deze streken gebracht.
Zo werd het door ons zo vervloekte onkruid,
zevenblad, door hen als groente geïntroduceerd. En zo zal tijdens de Grote Volksverhuizing ± 400 n. C., via de zijderoute van
China naar Europa, in de Middeleeuwen en
ten tijde van de Kruistochten enz. het nodige
plantenmateriaal meegenomen zijn om hier
op te kweken.
Is bovenstaande een beschrijving van hoe
het gegaan ‘kan’ zijn, meer zekerheid krijgen we vanaf de dertiende eeuw. De Duitse
non Hildegard von Bingen beschrijft dan
verschillende fruitrassen. Deze alleskunner
schreef niet alleen over fruit, maar ook over
kruiden, geneeskunde, gezonde voeding en
ze schilderde, componeerde en leidde daarbij ook nog een eigen klooster.
In 1758 verschijnt ‘Pomologia en Fructologia’
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van Johann Hermann Knoop. Knoop was in
dienst bij het hof van de Oranjes in Leeuwarden en had veel invloed op het beheer van
de tuinen van Oranjewoud bij Heerenveen.
Ook de tuin van de Slotplaats in Bakkeveen
was oorspronkelijk een ontwerp van hem. In
zijn boek worden rassen beschreven die nog
voorkomen.  
De tweede helft van de negentiende eeuw
wordt ook wel de boomgaardperiode genoemd. In die tijd beschreef de pomoloog
Van Hall veel fruitrassen.
Verder noemen we in dit historisch overzicht
nog de reeks beschrijvingen en afbeeldingen
die de Nederlandse Heidemaatschappij tussen 1900 en 1950 uitgaf en waarin 144 rassen in Nederland beschreven worden.
Kennis in het Westerkwartier
Jan Veel en Jan Woltema beschrijven in de
6e druk (2007) van hun brochure ‘Oude fruitrassen in Noord-Nederland’ - een uitgave
van de Noordelijke Pomologische Vereniging
(NPV) - 126 appel-, peren- en pruimenrassen. In de inleiding vermelden de schrijvers
dat ze zoveel mogelijk typische Noordelijke
streekrassen hebben opgenomen, maar,
zeggen ze erbij: “Meer dan de helft van de
gekozen variëteiten komt in heel West-Europa voor”.
De beperking tot de drie noordelijke provincies heeft ook een historische en landschappelijke reden. Landschappelijk gezien
loopt het Drents plateau door tot de Friese
wouden en het Zuidelijk Westerkwartier in
Groningen; de Stad en Haren liggen op een
uitloper van de Hondsrug en de Drentse en
Groningse veenkoloniën lopen naadloos
in elkaar over. Dat is ook het geval met het
kustgebied van de Friese terpen en de Groninger wierden.
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Cultuurhistorisch komen in de noordelijke
regio’s duidelijke verschillen voor. Een eigen
geschiedenis, dialect en boerderijtypen. Een
oorzaak van die verschillen is de geïsoleerde
ligging van de verschillende gebieden. Maar
deze variëteiten zijn meestal grensoverschrijdend.
Eenzelfde redenatie kan ook gebruikt worden voor de verspreiding van de fruitrassen.
Niet grensbepalend dus. Gekeken werd en
wordt naar geschiktheid van de grondsoort
en het klimaat.
De fruitrassen die in het Zuidelijk Westerkwartier geteeld worden, komen dus voor in
het hele noorden, al naar gelang de bodemgeschiktheid.
Wel bijzonder is dat de fruitrassen in het
Zuidelijk Westerkwartier voor een groot
deel vermeerderd zijn door enten, terwijl je
zou verwachten dat die vermeerdering had
plaatsgevonden met behulp van zaailingen.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het gebied onder de lijn Drachten-Heerenveen;
daar vond vermeerdering voornamelijk
plaats met zaailingen. Een verklaring voor
dit verschil is onbekend.
De vele boerderijtjes en boerderijen die voor
± 1960 in het Zuidelijk Westerkwartier voorkwamen hadden bijna allemaal een (kleine)
boomgaard. Het fruit werd in de herfst uitgevent, o.a. in de stad.
De appel
Wat wel opvalt is dat verschillende rassen
per streek vaak een andere naam hebben.
Een mooi voorbeeld is één van de oudste
appelrassen, de ‘Rode Tulp’, in het Westerkwartier bekend als ‘Pieterman’ en ook
wel ‘Paradiesappel’. Op stillevens van Henk
Helmantel wordt deze appel wel afgebeeld.
In Noord-Groningen is de appel bekend als
‘Mantelappel’. In andere streken wordt deze
vrucht ‘Worstappel’, ‘Tafelappel’ en ‘Zomerparadies’ genoemd.
De ‘Zoete Veger’ is een zoete appel, de
naam zegt het al. Ook een zeer oud ras en
vroeger veel voorkomend in het Zuidelijk
Westerkwartier, maar nu vrijwel niet meer
aanwezig. Het appeltje kon enkele weken
bewaard worden.
Bekend in deze streken is ook de ‘Groninger
Kroon’. Deze appel werd in 1875 bij toeval
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gevonden door S.H. Brouwer uit Noordbroek
in de tuin van de familie Engels. Hij noemde
de appel naar zijn vrouw Jantje Kroon. Deze
heer Brouwer was ook de vinder van de
‘Zoete Kroon’ of ‘Zoete Winterkroon’. Dit ras
vond hij rond 1870 in de tuin van mevrouw
Van der Molen-Stelmaker. Ook deze appel
noemde hij naar zijn echtgenote. Geen bewust kweekproduct, maar een toevalstreffer,
gewoon bij particulieren gevonden.
Dat geldt ook voor de ‘Boerma-appel’. De
heer Boerma vond tussen 1910 en 1920
midden in het veld op de Kuilsplaats in Gasselternijveenschemond een zaailingboompje. Op deze plaats werd stratendrek gedeponeerd, stadscompost, dat met schuiten
naar de veenkoloniën vervoerd werd, ter
verbetering van de grond. Uit die compost
was de zaailing opgekomen, het begin van
een nieuw ras.
Het ras met de deftige naam ‘Court Pendu
Royal’ is hier bekend als ‘Keeskes’.
Dan noemen we nog de ‘Drentse Paradijs’,
een handappel die ook wel ‘Zoete Paradijs’
of ‘Pandiezen’ genoemd werd. In het Westerkwartier staat deze appel bekend als
‘Zwart Gat’.
Deze appel kon heel goed bewaard worden
volgens Woltema, wel tot augustus van het
volgend jaar.
Bovenstaande is slechts een greep uit de
tientallen rassen die in deze streken voorkwamen.
Eén naam noemen we nog: ‘Clawinen’. Dat
moet een appelsoort geweest zijn die rood
van kleur was.
De peer
Van de perenrassen (veel minder rassen dan
de appel ) die hier voorkwamen, noemen we
de volgende soorten: Zeer bekend is de z.g.
steenpeer - een stoofpeer - in het Noorden
ook bekend als ‘Winterjan’ en ‘Suikerpeer’,
in het dialect ‘Sukkerei’. De laatste naam
is een verbastering van suiker. Het vlees is
vrij droog, zoet en vaak stenig. Vandaar de
naam.
In heel Groningen komt de ‘Pondspeer’ voor,
beter bekend als de ‘Harm Harkespeer’. Het
is een keiharde grote tot zeer grote stoofpeer.
Tot slot van dit deeltje peren, noemen we
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nog de ‘Gieser Wildeman’. In 1850 opgekweekt door de heer Wildeman uit Giessendam, volgens kenners de lekkerste stoofpeer. Hij stelt hoge eisen aan verzorging,
vooral op natte gronden. Veel mensen noemen het ras ‘Baron d’Hiver’ of ‘Spiegelpeer’,
ook ‘Gieser’. Maar die is flauwer van smaak.
Andere namen voor deze peer zijn: ‘Baronpeer’, ‘Valse IJsbout’ en ‘Rotneus’.
Wat betreft de leeftijd wint de peer het van
de appel. Een perenboom kan 130 jaar worden. Voor een appelboom is dat 100 jaar.
Pruimen
Soms doet men verrassende vondsten. Van
de ‘Eivormige Reine Claude’ werd al jaren
aangenomen dat hij uitgestorven was, maar
ergens stond nog een oude stam waarvan
men enten heeft afgehaald.
In hagen en windsingels van boerenerven
stonden vroeger vaak pruimenboompjes:
‘Boerenblauwtjes’, ‘Boerengeeltjes’ en/of
‘Boerenwitjes’; kleine ronde, blauwe, gele en
witte pruimen, die niet erg smakelijk waren.
Ze worden nog regelmatig aangetroffen.
Een pruim die ook veel voorkomt in oude
boomgaarden en op boerenerven, is de
‘Dubbele Boerenwitte’ , een heel zoete en
sappige vrucht. Waarschijnlijk is ‘boeren’
een verbastering van ‘beurrée’.
In sommige boomgaarden stond een ‘kwets’,
een keukenpruim. Kwetsen zijn blauwe tot
blauwzwarte vruchten, langwerpig en spits
toelopend. Zeer geschikt voor jam en om te
drogen. Het drogen gebeurt aan de boom.
Als ze schrompelen, worden ze geoogst.
Een veel voorkomende pruimensoort, misschien wel de meest voorkomende in het
Westerkwartier is de ‘Wichter’ (Wichtertjes).  
Ze kwamen en komen nog veel voor in de
Friese Wouden. In de loop der tijd zijn er een
aantal plaatselijke varianten ontstaan, die als
zaailing of wortelopslag zijn verspreid.
Slot
Bij de grotere boerderijen trof men ook nog
mispels, walnoten en (sporadisch) kweepeer
aan. Kersen waren zeldzaam, deze waren
moeilijk te beschermen tegen de vogels.
Een uitzondering vormen de hazelnoten. In
de randbeplanting van de boerenerven op
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de zandgronden stonden veel hazelnoten en
bij grote boerderijen zag je ze ook vaak in
de siertuin.
Ondanks de geïsoleerde ligging van het
Westerkwartier tot het begin van de 20e
eeuw moeten we constateren dat hier toch
een respectabel aantal fruitrassen voorkwam en nog voorkomt. En wellicht wordt
er nog wel eens een verrassende ontdekking
gedaan.
Lezers die nadere gegevens hebben over dit
onderwerp verzoeken wij contact op te nemen met de redactie.

Waarom heten de ‘Zethuizen’ Zethuizen?
Sineke de Groot-Jager en Joke de Boer-Jager
Ten zuiden van Noordwijk, verspreid liggend in het noordelijk stroomdal van het Oude
Diepje, stonden in vroeger tijden drie boerenplaatsen die ‘Zethuis’ werden genoemd: het
Ooster Zethuis, het Middel Zethuis en het Wester Zethuis. Tegenwoordig vinden we de
naam Zethuis op de landkaart nog terug als naam van het buurtschapje, gelegen ten
zuidwesten van Noordwijk en in de daar gelegen verbindingsweg tussen Noordwijk en
Marum, de Zethuisterweg. Die zethuizen vinden wij intrigerend. Misschien was het de
wonderlijke ‘halve boerderij’ aan de Zethuisterweg 1, die ons aan het denken zette over
het fenomeen ‘zethuizen’. Of misschien het gegeven dat er best het een en ander over
was geschreven, terwijl toch veel van onze vragen onbeantwoord bleven. Zoals die ene
grote vraag: Waarom heten nu juist deze boerderijen zethuizen? Wij besloten op onderzoek uit te gaan en onze plannen waren tamelijk ambitieus. We zouden het gedegen
aanpakken, onderzoek doen op internet en archieven bezoeken. Zo wilden wij - voor eens
en altijd - het raadsel van de zethuizen ontsluieren om vervolgens onze bevindingen in ’t
Olde Guet te publiceren. Het liep echter anders.

De wonderlijke ‘halve’ boerderij aan de Zethuisterweg, die echter niet het Wester Zethuis was.
Quickscan
Al snel bleek dat de zethuizen hun historie
niet zo heel gemakkelijk bloot gaven. Vooral
over het ontstaan, vele eeuwen geleden,
was moeilijk helderheid te krijgen. Deskundigen van de Regionale Archieven Groningen,
trokken hun wenkbrauwen op bij het horen
van onze doelstelling. Het was duidelijk geen
eenvoudig onderwerp en al snel zagen we
in, dat we er met een paar middagen zoeken
in het archief nìet zouden zijn. Dat was op

zich niet zo’n punt, ware het niet dat we hadden beloofd tijdig een artikel aan te leveren
voor dit Olde Guet.
Wat u op deze pagina’s aantreft mag u dan
ook beschouwen als - niet meer en niet minder dan - een soort ‘quickscan’. We maken
gebruik van wat anderen al hebben uitgezocht, aangevuld met onze eigen vondsten
tot nu toe en we delen onze ideeën en aannames met u.
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Wat Koos Vos eerder schreef over de
Zethuizen, in ‘t Olde Guet en op de
website van Heemkundekring Vredewold-West:

“Ten zuiden van Noordwijk - en ervan gescheiden door de lage madelanden langs het
Oude Diep - lag al vanaf oude tijden het ‘sethuys’.
Deze naam kan zijn afgeleid van zetboer ~
pachtboer en duiden op het huis van een zetboer van bijvoorbeeld het klooster Trimunt.
Een andere verklaring kan zijn: de nabijheid
van een ‘overzet’, zoals een veer of voetbrug.
Tenslotte kan de naamsaanduiding ook verband houden met het feit dat het zethuis vlakbij een ‘set’ of stuw in de tochtsloot stond.
Deze stuw hield het water tegen, dat uit de
hoge venen van Noordwijk en Opende afstroomde op het Oude Diep.
De bewoner van het zethuis beheerde deze
stuw”.
Eerder geschreven over de zethuizen
Op de website van de Heemkundekring
Vredewold-West en in nummer 14 van ’t
Olde Guet schreef Koos Vos ook al het één
en ander over de Zethuizen. Een reactie op
deze publicaties kwam van de zijde van de
heer K.P. de Boer, nazaat van bewoners van
het Middel Zethuis. Hij deed uitgebreid onderzoek naar zijn voorouders en legde zijn
bevindingen vast in het artikel: Rondom het
zethuis, een onderzoek naar voorouders van
Holtrop, De Boer en Renkema, dat in 1986
werd gepubliceerd in het tijdschrift Gruoninga. Het artikel van De Boer gaat hoofdzakelijk over het Middel Zethuis en vertelt vrijwel
het complete verhaal van de bewoners ervan, vanaf plm. 1700 tot het eind van de 20e
eeuw.
Ook de gebroeders J. en H.J. Boerema hebben in hun boek ‘Vlijtige armoede en tonnen gouds’ over de zethuizen geschreven.
Zij maken melding van enig oproer in het
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kerspel Noordwijk, in het begin van de 19e
eeuw, waarbij ook bewoners van één van
de zethuizen waren betrokken. Wij besloten deze publicatie van de Boerema’s als
uitgangspunt te nemen voor dit artikel, dat
dus niet de complete geschiedenissen van
de zethuizen of hun bewoners omvat, maar
zoals gezegd slechts een weergave van wat
wij tot nu toe hebben gevonden.
Oproer in Noordwijk
In de Napoleontische tijd deed zich in
Noordwijk een aantal incidenten voor waarbij de bewoners van de zethuizen waren betrokken. Soms waren het maar pesterijtjes,
maar andere gebeurtenissen hadden veel
weg van een volksgericht. De Onder-Prefect
van het Arrondissement Groningen schreef
er een brief over aan de Maire van Marum:’

‘Ik ben van goederhand geïnformeerd dat bij de
inkomst der Russchen in dit Departement sommige ingezetenen van Noordwijk de klok hebben
aangetrokken en bij die gelegenheid de kerkebanken en de Evangelische gezangen sterk gehavend,
de Nagsmaalstafel gesloopt, waarbij de klok van
boven gescheurd is geworden.
Zij hebben zig bij die gelegenheid veroorloofd om
bij de huizen rond te loopen en van vreedzame ingezetenen geld af te perzen en zelfs bij de kinderen
van Egbert Harms te Noordwijk de glazen ingeslagen en eindelijk dat Wiebe Mijnes en zijne zoonen
van dit alles de voorname operateuren zouden zijn
geweest.’
De in deze brief genoemde kinderen van
Egbert Harms (Holtrop) zijn Harm Egberts
Holtrop en Roelf Egberts Holtrop, die op het
Middel Zethuis woonden. De gebroeders
Holtrop stonden bekend als Oranjegezind.
‘Wiebe Mijnes (de Boer) en zijne zoonen’ waren Patriotten c.q. Fransgezind. Directe aanleiding tot hun rebels gedrag was de komst
van de Russische kozakkenregimenten die
in november 2013 de Fransen uit Groningen
en Friesland verdreven.
Dat er inderdaad sprake was van hoog oplopende spanningen blijkt uit het rapport dat
Maire Idsingh opmaakte:

In zijn brief beschrijft de Onder-Prefect de
enorme ravage die werd aangericht en de
maire kan niet anders dan een gedegen onderzoek instellen. Hij reist daarvoor verschillende keren naar Noordwijk en slaagt erin de
namen van de rebelse Noordwijkers aan de
Onder-Prefect te melden. Het is opmerkelijk
dat de al eerder genoemde Wiebe Meines de
Boer en zijn zoon Lubbe Wiebes de Boer, tot
deze groep behoorden. Zij waren namelijk
familie van de Holtrops!

…. ‘Een seker complot werd afgesonden na eene
behuisinge wat op de ruimte staande en welks bewoners van vroeger tijt af aan altijt voor Oranjelieden bekend stonden’……
Het blijkt ‘er flink om weg te zijn gegaan’.
Toen de rebellen bij het huis van de Oranjegezinde Holtrops aankwamen, vernielde één
van hen, Johannes Freerks*, een ruit, stak
zijn geweer erdoor en dreigde te schieten als
de Holtrops geen ‘drinkpenning gaven’. Vier
‘sestehalven’ leverde dit op en geschoten
werd er uiteindelijk niet. Wel sneuvelden er
nog verscheidene ramen van het achterhuis
en werden de bevreesde gebroeders Holtrop
gedwongen mee te gaan naar de kerk. Daar
aangekomen ontstond een handgemeen
waarbij de aanvoerder van de bende, Wiebe
Meines de Boer, de Holtrops over de banken
van de kerk schijnt te hebben gegooid.

De suggestie van J. en H.J. Boerema, dat
niet alleen de politieke kleur van de bewoners van het Middel Zethuis de aanleiding
zal zijn geweest voor deze felle uitbarsting,
wordt bevestigd door het eerder genoemde
onderzoek van K.P. de Boer. Ook jarenlange
familiegeschillen tussen de latere families
Holtrop en De Boer hebben ongetwijfeld een
rol gespeeld.
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Bewoners van het Middel Zethuis
Al sinds 1704 is het Middel Zethuis eigendom van dezelfde familie, nakomelingen van
Egbert Meines en Martje Hendriks Holtrop,
die van oorsprong afkomstig zijn uit de Stellingwerven. Hun zonen, Meine en Harm kopen nog twee boerderijen in Noordwijk en
maken van al hun bezittingen één gezamenlijk bedrijf. Na het overlijden van hun ouders
blijven de broers samen op het Zethuis wonen. Harm trouwt met Klaaske, hun zoontje
Egbert wordt geboren en kort daarna overlijdt Harm. Weduwe Klaaske hertrouwt en
oom Meine is voogd van de kleine Egbert.
Al snel ontstaan er conflicten tussen de weduwe en de voogd, die zelfs voor de rechter
worden uitgevochten. In 1746 krijgt de weduwe gelijk: oom Meine moet landhuur betalen aan baby Egbert (lees: aan zijn moeder
en stiefvader). Ziehier een aanzet tot familiegeschillen die generaties lang zouden blijven
voortbestaan, zelfs tot in 1813 als we de namen Holtrop en De Boer als opponenten tegenkomen in de brief van de Onder-Prefect.
Het waren namelijk de nakomelingen van
kleine Egbert Harms die later de familienaam
Holtrop kozen, terwijl nakomelingen van
oom Meine zich Renkema en De Boer zouden gaan noemen. Financiële en persoonlijke twisten tussen de familieleden hebben
vele tientallen jaren gespeeld, vooral veroorzaakt door verwikkelingen rondom hun gemeenschappelijke boerderijen en landerijen.
Conflicten
Als halfwees Egbert Harms nog een kind is
zijn er al regelmatig conflicten tussen enerzijds zijn moeder en stiefvader en anderzijds
zijn oom Meine. Ze zeggen elkaar de huur
op, zetten de ander het huis uit, laten beslag
leggen op vee en ruziën over rekeningen en
het gezamenlijk gebruik van het Mandeveld.
Egbert wordt vanwege alle trammelant voortijdig volwassen verklaard, trouwt met Jacobje, (een achternicht uit de Holtrop familie)
en wordt boer op een van de gezamenlijke
boerderijen in Noordwijk. Ook oom Meine
trouwt, op middelbare leeftijd nog, met de
veel jongere Luiktje Wiebes en zij krijgen
(o.a.) twee zonen: Egbert Meines en Wiebe
Meines. Oom Meine overlijdt, maar tussen
zijn weduwe Luiktje en neef Egbert botert
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het ook al niet. Waarschijnlijk had Luiktje
schulden aan haar neef en heeft hij haar
daarom, na allerlei verwikkelingen, de huur
van het Middel Zethuis opgezegd. Een daad
die de familieverhoudingen vast geen goed
heeft gedaan. Enkele jaren later ziet Egbert
Harms kans om de aandelen in het Middel
Zethuis van zijn neef Egbert Meines e.a.
over te nemen. Hij leent daarvoor geld van
de rijke familie Van Teyens, die zelf ook een
aandeel in het zethuis neemt.
Holtrop, de Boer, Renkema
Rond 1780 gaat Egbert Harms zelf op het
Middel Zethuis wonen en in 1805 sterft hij
er. Zijn zoons Harm en Roelof namen de
naam Holtrop aan. Hun nakomelingen, zijn
tot 1908 eigenaren van het Middel Zethuis.
Egbert Meines, de oudste zoon van oom
Meine, verging het minder goed. Aan het
begin van de 19e eeuw woonde hij in een
huisje op de heidevelden ten westen van
Noordwijk. Hij overleed in 1828, kinderloos,
als Egbert Meines Renkema.
Wiebe Meines, de jongste zoon van oom
Meine, was tot zijn dood in 1826 boer op
de familieboerderij in Noordwijk, waarvan hij
nooit eigenaar is geworden. In 1811 nam hij
de familienaam De Boer aan. Nakomelingen
woonden in 1986 nog altijd op deze boerderij.
In een notendop, is dit de geschiedenis van
de bewoners van het Middel Zethuis. Hoewel nog lang niet alle familieperikelen aan
bod zijn gekomen, maken de bevindingen
van K.P. de Boer het heel aannemelijk dat
er in 1813 tussen de gebroeders Holtrop en
vader en zoon De Boer inderdaad veel meer
speelde dan slechts de tegenstelling tussen
Prinsgezind en Patriot.
Drie op een rij
Het door ons geraadpleegde artikel van De
Boer gaat hoofdzakelijk over het Middel Zethuis, maar ook naar het Ooster en Wester
Zethuis heeft hij onderzoek gedaan.
Het Ooster Zethuis was in de 18e en 19e
eeuw eigendom van de familie Boerema. In
1848 is dat Hendrik Douwes Boerema. De
eigenaar van dit zethuis moest (om ons on-

Beeld van ‘Google Earth’ waarop de ligging van de zethuizen is aangegeven. Het Ooster, ten
zuiden van Noordwijk, aan de Oudeweg, op de plek van het huidige huisnummer 1; het Middel,
eveneens aan de Oudeweg, tegenover het huidige pand met huisnummer 6 en het Wester, aan
de Zethuisterweg (de meest oostelijke van de drie boerderijen daar). De Oudeweg vormt dus een
verbinding tussen de drie zethuizen en wellicht zelfs tussen de kerken van Marum en Noordwijk.
(bron: K.P. de Boer)
bekende redenen. Red.) jaarlijks één gulden
betalen aan de klokluider van Noordwijk.
Daarnaast is het perceel bezwaard met een
reed en drift ten behoeve van het Middel Zethuis en het Wester Zethuis. Dit betekent dat
er van oudsher een pad is geweest vanaf de
kerk te Noordwijk dat, langs de zethuizen,
waarschijnlijk naar de kerk van Marum liep.
Op het Wester Zethuis overleed in 1703

Hendrik Jans. In de Coendersborg-archieven   bevinden zich akten waaruit blijkt dat
zijn nakomelingen gedurende de 18e eeuw
aandelen in het Wester Zethuis kopen of
verkopen. Op zeker moment komt het land
van deze boerderij in handen van de familie
Van Teyens. Beklemde meier wordt in de 19e
eeuw een familie Helder. In 1858 verhuren
Ubel Helder en zijn zwager Edsge E. de Boer
de boerderij Wester Zethuis. In 1862 wordt
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Onlangs toonde Jan Boerema aan Koos Vos en Joke de Boer de - bij zijn weten - exacte plaats
van het voormalige Wester Zethuis; een perceel weiland waarin een oude lindeboom (zie X),
gelegen ten zuiden van de Zethuisterweg. Boerema is in de negentig en hij vertelde dat zijn
vader op die boerenhoeve, genaamd Wester Zethuis, werd geboren. Dat moet in het laatst van
de 19e eeuw zijn geweest.
de beklemming gesplitst. Dat betekent dat
er toen een tweede boerderij is bijgebouwd,
namelijk de meest oostelijke van de drie huidige boerderijen aan de Zethuisterweg.
In 1912 wordt het land van de oudste boerderij door de erfgenaam van Van Teyens
verkocht aan de meier Jan Roelfs Postmus.
Mogelijk heeft deze de oude boerderij afgebroken en aan de noordzijde van de weg een
nieuwe stelpboerderij gebouwd.
De andere  - nieuwe - boerderij was in 1862
verkocht aan Anne Renkema. Lubbe Wiebes de Boer, (betovergrootvader van K.P. de
Boer) stond borg voor hem. Anne Renkema
verkocht deze boerderij in 1897 aan Jan
Renkema.
Ontstaansgeschiedenis
Dankzij het onderzoek van K.P. de Boer hebben we de geschiedenis van het Middel Zethuis vanaf ongeveer 1700 gedetailleerd in
beeld. Een deeltje van de puzzel is daarmee
‘gelegd’, maar er missen nog heel veel stukjes. In ieder geval blijft de hele ontstaansgeschiedenis van de zethuizen vooralsnog in
nevelen gehuld. Dit komt vooral omdat niet
met absolute zekerheid kan worden vastgesteld wat de oorsprong is van de naam zet
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huis. Verschillende betekenissen komen in
aanmerking, afgeleid van het overzetten van
personen over het diepje, een stuw of sluisje, ook wel ‘zet’ genoemd, of de woning van
een zetboer. Vooral deze laatste optie lijkt
ons aannemelijk. Onze gedachten gaan in
dat verband in de richting van oorspronkelijk
kloosterbezit, zoals ook Koos Vos al schreef.
Het klooster Trimunt stond immers in de nabije omgeving. Kloosterlingen hebben in de
Middeleeuwen de Leidijk aangelegd en hielden zich bezig met waterbeheersing. Zonder
een zekere controle over het water was het
onmogelijk dit gebied te ontginnen en er
boerderijen te hebben. Ook het stroomdal
van het Oude Diepje kan op die manier door
het klooster voor de landbouw geschikt zijn
gemaakt. Het ligt voor de hand dat er dan
ook boerderijen gevestigd werden, mede als
inkomstenbron voor het klooster.
Eigen onderzoek
Ons onderzoek begonnen wij in onze eigen
boekenkast, het archief van de Heemkundekring en vervolgens op internet. Websites
zoals Hisgis, Cartago (Digitaal Oorkondenboek) en Archieven.nl bieden al enorm veel
informatie. Omdat we na veel zoekwerk nog

Wie een blik werpt op deze bewerking van de eerste kadasterkaarten uit 1832 ziet in een oogopslag aan de ligging en vorm van de landerijen dat een historische relatie tussen het klooster
Trimunt en de zethuizen heel waarschijnlijk is.

Enkele aantekeningen van wat we tot nu toe vonden; nog heel summier, maar veelbelovend:
~ In 1467 verkopen Rotte Reynema en zijn zoon Encke aan het klooster van Trimunt een stuk
land in de ‘Phalsche’ dat aan de noordzijde grenst aan ‘Berndt in het Seethues’.
~ In 1485 wordt door een groep van ongeveer 25 boeren te Marum, waaronder ene Bernt toe
Sethuys een vicarie gesticht, waaraan elk van hen jaarlijks een bijdrage in natura moet leveren.
Voor Bernt is dit 1 mud haver.
~ In 1512 verkoopt Sydt Wybbema aan Hindrick tho Sithues en Awe zijn huisvouw enige
landerijen, geheten ‘Wybbema tychelwarck, een gras maetland in monnickenland, wthgekoemen
van Ykentland op de Lynden; een deel van de groete hamrick en een deel op de gast in de himinghe’.
Ook in 1540 wordt deze Hindrick nog genoemd.
~ Vanaf 1791 wonen Jacob Hendrikz Westerhuis en zijn vrouw Fedje Martens Dijk, een telg
uit het vooraanstaande Vredewoldse geslacht Dijk, vele jaren op het Zethuis te Marum, waar vijf
van hun kinderen worden geboren.
~ Archiefstukken van de Coendersborg uit de 18e eeuw waarin sprake is van drie Zethuizen,
namelijk een Ooster-, Middelste- en Wester-Sethuis, waarvan het eerste het oorspronkelijke is.
In de schuur van dit Ooster-Zethuis bevindt zich zeer oud gebintstype, het zogenaamde reegebint
~ Verder vonden we vele geboorte akten van kinderen, die door de eeuwen heen zijn geboren
op het zethuis, notariële akten en andere documenten die nog om nader onderzoek vragen.
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steeds niet veel meer dan wat losse namen en gebeurtenissen hadden gevonden,
hebben wij ons onderzoek voortgezet in de
Regionale Archieven Groningen. Aangezien
ons daar duidelijk werd dat wij een omvangrijke klus te doen hadden, zullen we ons daar
in de wintermaanden verder aan wijden. Tot
zover dit voorlopige verslag. Er is nog veel
werk te doen, interessant en boeiend, maar
tijdrovend werk. Wij gaan er mee aan de
slag en sluiten dit artikel af met de woorden:
‘wordt vervolgd’.
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