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Het	 logo	van	Heemkundekring	Vredewold-West,	naar	ontwerp	van	H.	Dullink,	heeft	betrek-
king	 op	 het	 gebied	 waarin	 onze	 dorpen	 liggen.	 De	 gegolfde	 lijnen	 onderin	 geven	 de	 vele	
watertjes	aan	die	in	dit	gebied	stromen	en	gestroomd	hebben.	Ook	hebben	ze	betrekking	op	
Mar-heim,	gemeente	grenzend	aan	water.	De	gebogen	lijn	is	een	Typha	Latifolia	oftewel	een	
Grote	Lisdodde,	in	de	volksmond	ook	wel	tourebout	of	rietsigaar	genoemd.	Deze	plant	komt	
in	ons	gebied	veel	voor	en	is	kenmerkend.



Van de redactie

Zoals	we	in	het	vorige	nummer	al	aangaven	is	deze	uitgave	van	’t	Olde	Guet	de	25e.	
Een	jubileumnummer	dus!	Reden	om	alle	schrijvers	en	schrijfsters	nog	eens	te	bedanken	voor	
hun	bijdragen.	

Ook	Roel	Huisman	heeft	zeker	onze	dank	verdiend.	Hij	steekt	veel	tijd	in	ons	ledenblad	en	het	
is	hem	nooit	te	veel	steeds	opnieuw	achter	de	computer	te	gaan	zitten	om	onze	opmerkingen	
te	bekijken	en	te	verwerken:	kan	die	foto	nog	wat	groter	-	zou	dat	stukje	tekst	een	ander	let-
tertype	kunnen	krijgen	of	in	een	kadertje	worden	gezet	-	kan	daar	nog	een	stukje	tekst	worden	
toegevoegd?	Men	heeft	geen	idee	wat	er	voor	komt	kijken	om	ons	blad	uiteindelijk		naar	tevre-
denheid	te	kunnen	laten	printen.
Zonder	al	deze	mensen	was	het	niet	mogelijk	geweest	telkens	tot	een	mooie	uitgave	te	komen.	
Alle	interessante		en	prachtig	uitgevoerde	artikelen	maken	’t	Olde	Guet	tot	een	blad	waarin	voor	
een	ieder	wel	iets	zijn	of	haar	gading	geschreven	staat.	Een	ledenblad	waaraan	Joke	de	Boer	-	
Jager	uiteindelijk	díe	verschijningsvorm	heeft	gegeven,	waarop	de	huidige	redactie	verder	kan	
bouwen.

Ook	in	deze	editie	hebben	we	opnieuw	een	gevarieerd	aanbod	van	artikelen.	
Martje	Grondsma	heeft	een	 interview	met	wijkzuster	Schutter	op	papier	gezet.	 Ida	Schutter	
was	vele	 jaren	wijkverpleegkundige	 in	onze	gemeente.	 In	1995	werd	een	 interview	met	haar	
uitgezonden	op	Radio	Westerkwartier.
Jan	van	der	Veen	heeft	een	artikel	gemaakt	over	de	archeologische	vondst	van	Martin	van	den	
Bosch	nabij	Jonkersvaart.	Naar	aanleiding	van	deze	vondst	vraagt	men	zich	af	of	de	Vikingen	
tijdens	hun	invallen	ook	naar	onze	omgeving	zijn	getrokken.
Janke	Banda-Helmholt	vertelt	over	de	winkels	van	haar	familie	Helmholt.	Zij	hadden	winkels	
met	kruidenierswaren	in	De	Wilp	en	Nuis	en	daarnaast	een	bloeiende	eierhandel.
Koos	 Vos	 heeft	 geschreven	 over	 de	 voormalige	 ijzeroerwinning	 in	 de	 Marumerlage.	 Grietje	
Boomsma-Boonstra	stelde	daarvoor	haar	gegevens	ter	beschikking.	
Germ	Terpstra	wilde	graag	dat	er	eens	geschreven	werd	over	dorsmachines,	vooral	over	die	
van	zijn	grootvader	Bauke	Jansma.	Geert	Braam	heeft	dit	op	zich	genomen.
In	dit	voorwoord	gaan	we	niet	alles	verklappen	over	de	inhoud	van	dit	25e	nummer,	kijkt	u	zelf		
wat	we	nog	meer	te	bieden	hebben.
We	hopen	dat	er	weer	iets	van	uw	gading	bijzit.

De	redactie
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Kruidenierswinkels(tjes)  
van de familie Helmholt in De Wilp,Nuis en Marum.

Janke Banda-Helmholt

Hendrik Helmholt werd op 26 januari 1886 op het Bareveld, onder Marum, geboren. Hij 
was een zoon van Eelke  (Teijes )Helmholt en Aaltje (Sipkes) Gorter, beiden geboren in 
Marum. Hendrik had een tweeling broer Sipke, die op zestien jarige leeftijd overleed en 
een oudere broer Teije, die later klokkenmaker/juwelier in Marum werd. Hendrik huwde 
op 1 oktober 1909 met Seesche Boonstra geb. 28 januari1885 in Tolbert. 

Haar	ouders	woonden		toen		nog	in		Tolbert.	
Vader	Tjerk	Boonstra,	geb.	26	mei	1853	 te	
Surhuizum	 (Frsl.)	 overleed	 in	 1907	 in	 Den-
nenoord	Zuidlaren.	Hij	was	zoals	men	nu	zou	
noemen	‘manisch		depressief.’	Zijn		beroep	
was	 veekoopman,	 	 moeder	 Aaltje	 Heuker,	
geb.	25	maart	1855	 te	Nuis,	was	baakster.	
Zij	 hadden	 zeven	 dochters	 en	 drie	 zoons.	
Niet		voor	alle		dochters		was	er	werk	thuis,	
dus	 moesten	 ze	 gaan	 ‘dienen’,	 meestal	 bij	
boeren	in	de	wijde	omgeving.	
Seesche	 was	 ‘dienstmeid’	 bij	 een	 boer	 in	
Zuidhorn.	Eens	in	de	twee	weken	was	ze	een	
zondag	vrij.	Op	één	van	die	vrije	zondagen	
ontmoette	zij	op	de	kermis	in		Tolbert	Hen-
drik	Helmholt		uit	Marum.
Hendrik	was	boerenarbeider	bij	boer	Gerrit		
Hofstee	 op	 De	 Haar.	 Zijn	 ouders	 woonden	
aan	 het	 Bareveld,	 een	 pad	 over	 de	 heide	
richting	het	zuiden,	naar	De	Tippe.	Hendrik	
en	Seesche	huwden		in	1909	omdat	er	een	
baby	 op	 komst	 was.	 Haar	 moeder	 was	 in-
middels	met	haar	overgebleven	kinderen,	de	
meesten	waren	de	deur	al	uit,	verhuisd	naar	
haar	 geboorteplaats	 Nuis.	 Zij	 begon	 daar	
een	kruidenierswinkeltje	en	bleef	ook	baak-
ster.
Twee	 maanden	 na	 	 het	 huwelijk	 van	 Hen-
drik	en	Seesche	werd	zoon	Eelke	geboren.	
Omdat	het	gezinnetje	nog	geen	woonruimte	
had	bleef	Seesche	eerst	bij	haar	moeder.	Al	
snel	vonden	zij	een	woning	op	de	Tippe,	nu	
Achterwijkseweg,	 in	 De	 Wilp.	 Het	 huis	 be-
staat	nog.	Bij	de	verhuizing	lag	Eelke	in	een	
‘Klontjeskistje’		(kandij).

Hendrik	was	lichamelijk	niet	sterk,	het	boe-
renwerk	 viel	 hem	 zwaar.	 Op	 een	 dag	 zette	
hij	zijn	schep	in	de	schuur	en	zei:	“	 Ik	stop	
ermee.”	 Toen	 besloten	 Seesche	 en	 hij,	 in	

navolging	 van	 moeder	 Aaltje,	 een	 kruide-
nierswinkeltje	 te	 beginnen.	 Zij	 leenden	 vijf-
honderd	gulden	van	haar	moeder	en	zo	be-
gonnen	zij	hun	nering	op	de	Tippe.	Hendrik	
kon	dan	bij	‘de	streek’	en	Seesche		zorgde	
voor	de	verkoop	aan	huis.	Het	huis	waarin	ze	
woonden	lag	wat	ongunstig	en	daarom	ver-
huisden	zij	naar	het	huisje	(later	grijs	gepleis-
terd)	op	de	splitsing	van	De	Tippe,	daar	waar	
de	 Koolsreed,	 Bareveld,	 	 de	 Achterwijkse-
weg	en	de	Nieuwlandweg	bij	elkaar	komen.	
(In	 dat	 oude	 huisje	 woonde	 na	 Hendrik	 en	
Seesche,	vele	jaren	de	familie	Anne	Marinus	

Het huis aan de nu Achterwijkseweg waar 
Hendrik en Seesche op de Tippe begonnen.



en	zijn	gezin.)	Daar	werden	op	7	mei	1912	
Aaltje	nog	geboren,	Tjerk	op	14	sept.1913	
en	Teije	in	1916.

Hendrik	kreeg	vrij	snel	een	klantenkring	bij	
de	 boeren	 op	 De	 Haar,	 Bareveld	 en	 in	 de	
wijde	omgeving	van	waar	zij	woonden.	Toch	
besloten	zij,	toen	de	gelegenheid	zich	voor-
deed,	om	de	woning,	nu	Mr.	Nennstiehlweg	
29/31,	te	kopen.	Daar	gingen	zij	verder	met	
hun	winkeltje.	Bij	de	woning	was	wat	land	en	
een	groot	appelhof.

In	het	huis,	rechtsboven,	hadden	Hendrik	en	
Seesche	enige	tijd	een	kruidenierswinkeltje.	
Toen	 ze	 naar	 Nuis	 verhuisden	 verhuurden	
zij	de	woning	eerst	aan	Jurjen	en	Seike	de	
Vries	en	later	aan	Roelf		Stenekes	en	Stien.	
Die	zullen	er	een	galanterie	winkeltje	hebben	
gehad,	 want	 volgens	 de	 overlevering	 had-
den	zij	’hele	mooie	spullen’	te	koop.	Hendrik	

en	 Seesche	 hebben	 waarschijnlijk	 bedon-
gen	dat	er	geen	kruidenierswinkel	in	mocht,	
omdat	zij	zelf	vanuit	Nuis	de	klanten	wilden	
blijven	bedienen.	
Het	huis	is	later	afgebrand	door	het	verbran-
den	van	dozen	uit	de	nieuwe	winkel.	Het	ge-
beurde	 te	dicht	bij	 het	oude	huis,	met	alle	
gevolgen	van	dien.	De	bewoners,	veekoop-
man	 Evert	 en	 Seike	 Borger,	 die	 net	 waren	
getrouwd,	 moesten	 elders	 een	 woonplek	
zoeken.	Op	de	kavel	werd	de	dubbele	wo-
ning	gebouwd,	nu	nr.	29	en	31.		De	ene	helft	
werd	verhuurd	aan	Anne	en	Antje	Boerema	
en	later	aan	Wim	Tamminga	en	Griet	Hom-
mes.	In	de	woning	rechts	was	gelegenheid	
voor	 een	 galanterie	 winkeltje	 en	 het	 werd	
eerst	verhuurd	aan	ene	v.d.	Laan.		
Wie	er	op	de	foto	staan	is	niet	bekend.

Verhuizing naar Nuis
Wat	 de	 reden	 is	 geweest	 is	 niet	 bekend,	
maar	rond	1918/19	verhuisden		Hendrik	en	
Seesche	naar	Nuis	om	de	nieuw	gebouwde	
winkel	en	eierhandel	van	Seesches	moeder	
over	te	nemen.	Hier	werden	Annie	en	Sip(ke)	
geboren,	Annie	in	1919	en	Sip	in	1922.
Hendrik	was	vaak	ziek,	had	zwakke	longen.	
In	 1928	 overleed	 hij	 in	 een	 ziekenhuis	 in	
Groningen	 aan	 een	 longontsteking.	 Bij	 zijn	
overlijden	was	zoon	Eelke	achttien	jaar,	Aal-
tje	zestien	en	Tjerk	veertien.	Vanaf	de	lagere	
school	 werkten	 zij	 mee	 in	 de	 zaak.	 De	 ei-
erhandel	deed	Eelke.	Ze	hadden	 inmiddels	
naast	 de	 transsportfiets(en)	 een	 paard	 en	
wagen	voor	het	rondbrengen	van	de	bood-
schappen	 en	 het	 ophalen	 van	 de	 eieren.	
Soms	 werden	 de	 boodschappen	 tegen	 ei-
eren	 geruild,	 handel	 met	 gesloten	 beursen	
dus.	
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Hendrik Helmholt en Seesche Helmholt-
Boonstra met hun vier kinderen, v.l.n.r. Tjerk, 
Eelke, Teije en Aaltje. Op het kozijn boven 
het raam staat Margarine, dat in die jaren 
een nieuw product was. Onder de tafel staat 
een geit.
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Omdat	 zij	 nog	 een	 klantenkring	 vanuit	 De	
Wilp	 e.o.	 aangehouden	 hadden,	 maakten	
ze	lange	dagen	en	het	was	eigenlijk	niet	te	
doen.	Oom	Teije	Helmholt,	de	klokken-ma-
ker/juwelier	 en	 oudere	 broer	 van	 Hendrik,	
ook	 voogd	over	de	 kinderen,	 	 kwam	eens	
praten	met	Seesche	en	stelde	voor,	dat	ze	
gezien	hun	klantenkring	beter	terug	naar	De	
Wilp	konden	gaan.

Terug naar De Wilp
Het	 huis	 aan	 de	 nu	 Mr.	 Nenstielhweg	 had	
ze	verhuurd,	maar	op	het	appelhof	liet	See-
sche	een	voor	die	tijd	groot	winkelpand	met	
een	 eierpakhuis	 bouwen.	 Haar	 zus	 Jantje,	
die	 met	 Sieuwerd	 Lieffering	 gehuwd	 was,	
nam	de	winkel	in	Nuis	over.	
Seesche	 maakte	 met	 haar	 kinderen	 een	
nieuwe	start	in	de	nieuwe	winkel	in	De	Wilp.	
Aan	de	rand	van	het	dorp	dus,	zo	konden	
zij	De	Haar,	Friesepalen		De	Tippe	en	haar	
omgeving	bedienen.	Zij	besloten	ook	eieren	
te	 exporteren.	 De	 oudste	 zoon	 Eelke	 die	
inmiddels	 20	 jaar	 oud	 was,	 werd	 hiermee	
belast.	Er	werd	naar	Engeland	en	Duitsland	
geëxporteerd.	 De	 kruideniers	 uit	 de	 om-

De kruidenierswinkel van Hendrik en Seesche in Nuis aan de trambaan van Groningen naar 
Drachten. Onder de bomen staat de wagen waarmee de eieren bij de klanten werden opge-
haald en de boodschappen werden gebracht. De ’kedde’ stond achter het huis in een stal.

Een verpak-
kingszakje met 
daarop: 
‘Kruideniers- en 
Grutterswaren,  
H. Helmholt, 
Nuis’



geving	 brachten	 	 de	 door	 hen	 bij	 de	 klan-
ten	 opgehaalde	 eieren	 naar	 De	 Wilp.	 Daar	
werden	 ze	 in	 kisten	 verpakt	 en	 met	 paard	
en	 wagen	 naar	 Leeuwarden	 gebracht,	 om	
vanaf	daar	met	de	boot	naar	Harlingen	ver-
voerd	te	worden.	Hier	werden	zij	naar	Enge-
land	verscheept.	Die	voor	Duitsland	gingen	
naar	Groningen.	Vaak	was	het	inpakken	en	
schoonmaken	van	de	eieren	nachtwerk.	Ze	
hadden	twee	hulpen	van	buitenaf	en	er	werd	
om	de	beurt	even	in	het	stro	geslapen	om	‘s	
ochtends	zo	vroeg	mogelijk	weg	te	kunnen.	

Ook	 de	 andere	 kinderen,	 Teije	 en	 Annie,	
moesten	gelijk	toen	ze	van	school	kwamen	
in	de	zaak	aan	het	werk.	Aaltje	 trouwde	 in	
1934	met	slager	Hans	Jansma	 in	De	Wilp.	
Zij	had	altijd	de	huishouding	gedaan	en	dat	
nam	Annie	over.	Alleen	Sipke	mocht	naar	de	
ULO	in	Marum.	Helaas	kreeg	hij	thuis	weinig	
tijd	om	zijn	huiswerk	te	maken,	vaak	was	er	
werk	voor	hem	te	doen	als	hij	 thuis	kwam.		
Boodschappen	weg	brengen	of	in	het	pak-
huis	eieren	schoonmaken	en	inpakken.	Toen	
Eelke	in	1936	trouwde	met	Aukje	Popkema	
uit	Ureterp	en	de	eierhandel	meenam	naar	
het	 door	 hem	 van	 Geert	 	 Kamminga	 ge-
kochte	 café	 Sportlust	 in	 De	 Wilp,	 moest	
Sip	 tot	 zijn	 grote	 spijt	 van	 school.	 Graag	

had	hij	een	 technische	opleiding	gehad	en	
was	hij	gelijk	zijn	oom	Teije	Helmholt	in	Ma-
rum,	klokkenmaker	geworden.	Maar	helaas,	
moeders	wil	was	wet.

Op	12	augustus	1939	huwde	Tjerk	met	Griet-
je	 Haak,	 omdat	 het	 andere	 dorpscafé,	 De	
Twa	Wylpen,		te	koop	kwam.	In	dit	zeer	oude	
pand,	 ooit	 gebouwd	 door	 veenbaas	 Jan	
Gosses	Nonkes,	hadden	al	diverse	mensen	
een	bakkerij	gehad.	Aan	de	oostkant	was	er	
een	bakkerswinkeltje	aangebouwd.	Dit	win-
keltje	zou	nu	een	kruidenierswinkel	worden.	
Omdat	de	klantenkring	zich	ook	ten	zuiden	
van	De	Wilp	had	uitgebreid,	werd	besloten	
dat	Tjerk	dat	deel	van	zijn	moeder	mee	zou	
krijgen.	Het	winkeltje	werd	ingericht.	
Veertien	 dagen	 duurde	 het	 enthousiasme	
van	de	jonge	lui.	Op	28	augustus	werd	Tjerk	
opgeroepen	voor	de	mobilisatie.	Toen	ze	za-
gen,	 dat	 hij	 ondanks	 alle	 moeite	 van	 hem,	
om	 afgekeurd	 te	 worden,	 voorlopig	 niet	
thuis	 zou	 komen,	 besloot	 men	 het	 winkel-
tje	maar	weer	naar	het	moederbedrijf	terug	
te	doen.	Tjerk	kwam,	omdat	hij	in	de	eerste	
gevechten	in	mei	1940	bij	de	Moerdijkbrug	
gewond	was	geraakt,	na	verpleging	van	een	
half	 jaar	 in	 het	 militair	 hospitaal	 in	 Utrecht	
pas	terug.	
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Het nieuwe winkelpand in De Wilp.
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Annie	 trouwde	op	27	september	1944	met	
Jaap	 Oosterwijk	 uit	 Midwolda	 Oldambt,	
maar	 bleef	 nog	 tot	 december	 in	 De	 Wilp.	
Daarna	ging	ze	naar	Midwolda.	Teije	huwde	
in	 januari	1946	met	Trienke	Lok.	Zij	woon-
den	 bij	 	 moeder	 en	 Sip	 in,	 totdat	 	 kruide-
nier	Ynze	de	Vries	kwam	vragen	of	Teije		zijn	
kruidenierswinkel	 (het	 laatste	 huis	 van	 de	
gemeente	Marum,	op		de	zuidkant	van	het	
dorp,	 nu	 Van	 Akenweg	 59)	 over	 wilde	 ne-
men.	En	zo	gebeurde.	Teije	en	Trienke	kre-
gen	hun	eigen	winkel	met	het	deel	 van	de	
klanten	die	broer	Tjerk	zou	hebben	gehad.	
Dit	 pand	 werd	 door	 het	 overlijden	 van	 het	
echtpaar	De	Vries	rond	1959	verkocht.	Teye	
en	Trienke		namen	toen	de	kruidenierswinkel	

van	Bergsma		aan	de	Marktstraat	in	Marum	
-	 West	 over.	 Sip	 huwde	 op	 27	 sept.	 1947	
met	Lien	Ausma	van	de	Jonkersvaart.	Moe-
der	Seesche	ging	in	de	helft	van	de	dubbele	
woning	wonen,	waarin	zij	een	galanteriewin-
keltje	wilde	gaan	houden.	Zij	had	dit	destijds	
met	een	vooruitziende	blik	zo	laten	bouwen.	
Door	 de	 slechte	 naoorlogse	 jaren,	 ging	 dit	
als	een	nachtkaarsje	uit.	Er	waren	geen	goe-
deren	te	koop.		Voor	Sip	en	Lien	was	de	weg	
nu	 vrij.	 Zij	 hebben	 tot	 1969	 	 in	 dit	 familie-
pand	gewoond.	 	Toen	kochten	zij,	 om	wat	
centraler	 in	het	dorp	 te	 zitten,	de	smederij	
met	 galanterie	 winkel	 van	 Roelf	 Haak,	 aan	
het	Plantsoen	in	De	Wilp.	Ze	lieten	het	ver-
bouwen	tot	een	heuse	supermarkt.	

‘Bij de streek’ in de dertiger jaren  van de 20ste eeuw.  Links Tjerk Helmholt met de wagen die 
speciaal gebouwd werd om de voerman en de boodschappen bij regenachtig weer droog te 
houden, en er ook eieren mee te kunnen vervoeren. Rechts Merten Haarsma met de bakkers-
kar van bakker Roelf Westerhof, nu Mr Nennstiehlweg nr 40. De dames met een broodje zijn de 
zusters Trientje en Sjoukje  Boerema.
Dit tafereeltje speelde zich af voor de boerderij van Wolter Boerema op de Wilpsterweg. De 
’witte kedde’ van Tjerk wist blindelings de weg en precies wanneer hij moest stoppen. 
Er waren klanten waar ze twee keer per week kwamen en bv. bij de  buurman maar één keer. 
Het paard wist dit en liep dan door. Na jaren lange dienst werd hij met veel verdriet uiteindelijk 
‘voor de dood’ verkocht.



Na	 enkele	 goede	 jaren	 besloten	 zij	 er	 een	
slagerij	 bij	 in	 te	 richten.	 Dit	 kostte	 te	 veel	
geld	 en	 omdat	 zij	 geen	 opvolger	 hadden	
werd	 er	 besloten	 te	 stoppen.	 Ze	 besloten	
het	pand	te	verhuren,	maar	helaas	ging	dit	
ook	niet	naar	wens	en	zo	verdween	de	nog	
enige	 echte	 	 supermarkt	 uit	 het	 dorp	 De	
Wilp.		

Seesche op de fiets, een bekend beeld. Zij 
was slecht ziend en menigeen heeft zich zor-
gen gemaakt wanneer ze van De Wilp naar 
familie in Tolbert en Nuis  fietste.  Achteraf 
weten we dat zij Macula degeneratie moet 
hebben gehad en niet meer scherp, maar al-
leen contouren zag. Wanneer men haar zei 
dat ze het niet meer kon fietsen, omdat ze 
zo slecht zag, zei ze: “ Maar ze zien mij wel.”
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De vondst bij Jonkersvaart en de Noormannen 

Jan van der Veen 

De komst van de Noormannen of Vikingen is één van de meest opvallende gebeurtenis-
sen in Europa. Een periode van invallen die plaatsvonden tussen ± 800 en 1000. In 793 
schreef Alcuïn, de grootste geleerde van die tijd: “Nog nooit woedde er zo’n terreur in 
Brittannië en nog nooit leefden we in zo’n tijd als nu voor deze heidenen…………“ 
De invloed van de Noormannen is van grote betekenis geweest op het leven in Europa, 
toen - maar ook later. Vreemd genoeg was dat omgekeerd bijna niet het geval. Voor de 
thuisblijvers der Noormannen ging het dagelijks leven door zoals altijd. Voornaamste 
middelen van bestaan waren landbouw en veeteelt, een agrarische samenleving dus.
Met een vondst van een zilverschat bij Jonkersvaart rijst de vraag: waren de Noorman-
nen ooit ook in ons gebied?

Martin van den Bosch
Op	 8	 juli	 2014	 vond	 amateurarcheoloog	
Martin	van	den	Bosch	uit	Marum,	in	een	wei-
land	van	eigenaar	W.	Melissen,	 twee	zilve-
ren	muntfibula’s	en	een	Romeinse	bronzen	
munt.
Amateurarcheoloog	 Van	 den	 Bosch	 zoekt	
al	ruim	10	jaar	met	zijn	metaaldetector	naar	
schatten	onder	de	grond.	Hij	heeft	met	zijn	
ervaring	een	goede	kijk	op	plaatsen	waar	je	
zoeken	 moet.	 Meestal	 zoekt	 hij	 op	 hogere	
terreinen.	In	onze	omgeving	kun	je	ervan	uit-

gaan	 dat	 daar	 vroeger	 bewoning	 geweest	
kan	zijn.	Ook	in	de	buurt	van	paden	bv.,	of	
als	je	op	een	plek	stukjes	oud	porselein	ziet	
liggen.	Dat	geeft	vaak	aan	dat	er	vroeger	af-
val	is	gestort	en	in	dat	geval	is	er	in	de	regel	
wel	wat	te	vinden.
De	zilvervondst	in	Jonkersvaart	is	buitenge-
woon	 te	noemen	en	 is	 het	mooiste	dat	hij	
heeft	gevonden	in	zijn	jarenlange	zoektoch-
ten.	
Maar	ook	van	de	grote	collectie	van	velerlei	
voorwerpen	die	hij	thuis	heeft	kan	hij	beslist	
genieten.	 Naast	 voorwerpen	 van	 metaal,	
zoals	munten,	vingerhoeden,	kraantjes,	hor-
logesleutels	etc.,	heeft	hij	ook	een	omvang-
rijke	stenencollectie.	Ook	daar	heeft	hij	in	de	
loop	der	jaren	een	goede	kijk	op	gekregen.	
Stekers,	krabbers	en	mesjes	uit	de	Steentijd	
ziet	hij	niet	snel	over	het	hoofd.	Eigenlijk	is	
zijn	 stenenverzameling	 nog	 groter	 dan	 die	
van	de	metaalobjecten.	
Naast	 zijn	 baan	 in	 een	 kunststoffenfabriek	
werkt	 van	 den	 Bosch	 als	 vrijwilliger	 in	 het	
Archeologisch	 Depot	 in	 Nuis.	 Ook	 daar	
kreeg	hij	veel	 lof	over	zijn	unieke	vondst	 in	
Jonkersvaart.	Het	zou	kunnen	duiden	op	de	
vroegere	aanwezigheid	van	Noormannen	in	
onze	contreien.
Heeft	 u	 belangstelling	 voor	 zijn	 vondsten	
kijk	dan	eens	op:	www.duppies.jouwweb.nl

De vondst
De	fibula’s	en	de	munt	lagen	dicht	bij	elkaar,	
hetgeen	 in	 de	 wereld	 van	 de	 archeologie	
een	zeldzaamheid	is.	De	fibula’s	zijn	opge-
bouwd	uit	een	zilveren	munt	met	daar	om-Martin bij een van zijn vitrines. 
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heen	 zeven	 zilveren	 kraalranden.	 De	 eeste	
munt	 op	 de	 afbeelding	 is	 een	 Arabische	
munt	die	tot	750	n.	Chr.	in	omloop	was	in	de	
Arabische	wereld	en	later	door	de	Vikingen	
over	Noordwest	Europa	verspreid	werd.	De	
tweede	fibula,	die	niet	volledig	is,	lijkt	op	de	
eerste,	 maar	 de	 munt	 in	 het	 midden	 geeft	

aan	de	muntzijde	het	portret	 van	Lodewijk	
de	Vrome	 (zoon	van	Karel	de	Grote	weer).	
Op	de	keerzijde	is	een	christelijk	kruis	afge-
beeld	met	een	randschrift:	HARISII	CIVITAS.	
Men	 vermoedt	 dat	 dit	 een	 verbastering	 is	
van	PARISII	CIVITAS,	stad	van	Parijs.

De	 bronzen	 munt	 is	 gemaakt	 van	 een	 ko-
perlegering	(brons	of	messing),	waarop	het	
restant	van	een	portret	en	een	randschrift	te	
onderscheiden	zijn.	Op	de	keerzijde	 is	een	
afbeelding	van	Roma,	zittend	op	een	schild,	
te	zien.	Het	was	een	betaalmiddel	in	de	Ro-
meinse	 keizertijd	 tussen	 midden	 1ste	 en	
midden	3e	eeuw	n.	Chr.	Men	heeft	bij	nader	
onderzoek	van	de	vindplaats	gekeken	of	het	
om	 een	 grafgift	 of	 verborgen	 schat	 in	 een	
nederzetting	 ging,	 maar	 daarvoor	 werden	
geen	 aanwijzingen	 gevonden.	 Er	 is	 vast-
gesteld	 dat	 de	 voorwerpen	 nauwelijks	 zijn	
verplaatst.	Daarom	neemt	men	aan	dat	de	
voorwerpen	bewust	 in	het	veen	zijn	begra-
ven	of	gedeponeerd.	Ook	zijn	geen	sporen	
gevonden	 van	 een	 omhulsel,	 bv.	 van	 een	
aarden	pot.
Naast	Nuis	en	Nietap,	waar	ook	muntvond-
sten	zijn	gedaan,	 is	Jonkersvaart	de	derde	
plaats	in	rij	waar	munten	zijn	gevonden.	Hier	
zijn	twee	verwerkt	in	een	fibula.

Kaart van de locatie. Uitsnede van de manuscriptkaart van de Topografische en Militaire Kaart 
van het Koninkrijk der Nederlanden, blad 11, 1851-1855. De vondstlocatie ligt in de rode cirkel.

De vondst bij Jonkersvaart.
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Vroegste contacten 
In	het	jaar	5	na	Chr.	was	er	al	contact	met	de	
Romeinen,	die	met	een	vloot	tot	bij	Jutland	
kwamen.	Onder	andere	de	Romeinse	schrij-
ver	 Tacitus	 verhaalt	 erover.	 Toch	 hebben	
de	Romeinen	nooit	geprobeerd	hun	gebied	
naar	het	noorden	uit	te	breiden.	Het	bleef	bij	
handelscontacten	 tussen	 beide	 gebieden.	
Vanaf	150	na	Chr.	komen	er	zo’n	300	jaren	

vrijwel	geen	berichten	meer	uit	het	gebied.	
Echter	 op	 voorwerpen	 uit	 het	 eind	 van	 de	
2e,	begin	3e	eeuw	wordt	er	wel	een	schrift	
aangetroffen,	 het	 z.g.	 runenschrift.	 Sym-
bolen	 in	 rechte	 lijnen,	 die	 gemakkelijk	 aan	
te	brengen	waren	 in	steen	of	op	hout.	Het	
meest	 bewerkte	 hout	 is	 vergaan,	 maar	 er	
zijn	veel	tekens	gevonden	in	steen.	De	her-
komst	van	het	runenschrift	is	onbekend.	Er	
is	altijd	een	magische	of	godsdienstige	be-
tekenis	aan	het	schrift	gegeven,	maar	waar-
schijnlijk	is	het	meer	gebruikt	voor	commu-
nicatiedoeleinden.

De wereld in
Op	 de	 vraag	 waarom	 de	 bewoners	 van	
Scandinavië	 buiten	 hun	 gebied	 gingen	
kijken,	 kunnen	 een	 aantal	 antwoorden	
worden	 gegeven.	 Ze	 kwamen,	 zoals	 ge-
zegd,	 uit	 een	 agrarische	 samenleving.	 Het	
zware	 werk	 werd	 gedaan	 door	 slaven,	
zodat	 er	 tijd	 overbleef	 voor	 andere	 za-
ken.																																																																																																																																											

Een Drakar, te zien in het Vikingschiphuis 
museum te Oslo.

Overzichtskaart van Invallen van de Noormannen in Frisia 8ste en 9e eeuw.



12

Er	was	in	die	tijd	sprake	van	overbevolking,	
met	als	gevolg	het	ontstaan	van	voedselte-
korten.	In	sommige	streken	was	een	tekort	
aan	vruchtbare	grond,	zoals	in	Noorwegen.																																																																														
En	 dan	 was	 er	 nog	 het	 erfrecht.	 Alleen	 de	
oudste	zoon	was	erfgenaam,	dus	de	andere	
zoons	moesten	een	andere	bron	van	inkom-
sten	zoeken.
Ze	 trokken	 de	 wereld	 in	 met	 hun	 drakars,	
traden	 op	 als	 koopman,	 ontdekkingsreizi-
ger,	kolonist	maar	ook	als	rover.	Gedurende	
ongeveer	twee	eeuwen	trokken	ze	door	heel	
Europa,	handelend	en	rovend.	Ze	stichtten	
steden	 zoals	Kiev	 in	de	Oekraïne.	Ze	 voe-
ren	over	de	grote	rivieren	in	heel	Europa	en	
over	zee	naar	het	Middellandse	Zeegebied	
tot	 aan	 Turkije.	 Ze	 dreven	 handel	 met	 de	
volken	 in	het	Middellandse	Zeegebied,	het	
Midden-Oosten,	 met	 de	 Arabieren	 in	 Iran.	
Over	het	noordelijk	deel	van	de	Atlantische	
Oceaan	zeilden	ze	via	 IJsland	naar	Groen-
land	(982).	Omstreeks	het	 jaar	1000		na	C.	
werd	Amerika	ontdekt,	waar	ze	een	neder-
zetting	stichtten.

De gevolgen	
Vanaf	810	vinden	 regelmatig	overvallen	op	
de	kusten	van	Engeland	en	Friesland	plaats.	
Tijdens	de	regering	van	Karel	de	Grote	had-
den	 de	 Noormannen	 weinig	 tot	 geen	 kans	
op	 succesvolle	 invallen.	 Maar	 toen	 het	 rijk	
na	 zijn	dood	 (814)	 verdeeld	moest	worden	
onder	 zijn	 drie	 zoons	 	 (Frankisch	 erfrecht),	
verzwakte	 de	 verdediging	 van	 het	 land,	
met	 als	 gevolg	 een	 steeds	 grotere	 invloed	
en	 overheersing	 van	 de	 Vikingen.	 Hen	
werd	 vaak	 geen	 strobreed	 in	 de	 weg	 ge-
legd.																																																																																																																																																	
De	machteloze	Frankische	koningen	gaven	
gebieden	 in	 leen	om	plunderingen	 te	voor-
komen.	Zo	woonde	de	Noorman	Rorik	der-
tig	 jaar	op	het	eiland	Wieringen,	dat	 in	het	
kustgebied	 Frisia	 lag.	 Een	 gebied	 dat	 zich	
uitstrekte	van	het	Zwin	in	België	tot	Jutland	
in	Denemarken.				

Frisia 
We	weten	iets	van	de	wetgeving	van	Frisia	
af	 dank	 zij	 Karel	 de	 Grote.	 Hij	 liet	 van	 alle	
onderworpen	 volken	 de	 bestaande	 wetten	
opschrijven.	 Meestal	 gewoonterecht.	 De	
wet	van	de	Friezen	(Lex	Frisonium)	werd	in	

ongeveer	790	opgetekend,	 toen	het	Friese	
verzet	 tegen	 inlijving	 en	 de	 kerstening	 ge-
broken	 werd	 door	 de	 Franken.	 Deze	 Lex	
gold	voor	het	gebied	tussen	het	Zwin	in	Bel-
gië	 en	 de	 Wezer	 in	 Duitsland.	 Waarschijn-
lijk	 is	 de	 wet	 altijd	 een	 ontwerp	 gebleven	
en	 aangevuld.	 Zo	 staat	 er	 een	 bepaling	 in	
over	 de	 zondagsrust.	 Hier	 is	 dus	 sprake	
van	Christelijke	invloed,	maar	heidense	ge-
woonteregels	 zijn	 er	 niet	 uit	 verwijderd.	 Er	
staat	niets	in	over	de	nieuwe	munt	die	voor	
het	hele	rijk	ingevoerd	werd.	Uit	het	laatste	
kunnen	 we	 opmaken,	 dat	 de	 wet	 niet	 vol-
tooid	en	 ingevoerd	 is	door	Karel	de	Grote.	
Het	gebied	waar	deze	wet	van	kracht	was,	
was	een	weinig	homogeen	gebied,	verdeeld	
in	drieën,	van	Zwin	tot	Vlie,	van	Vlie	tot	Lau-
wers	 en	 van	 Lauwers	 tot	 Wezer.	 Er	 woon-
den	 verschillende	 volken,	 die	 regelmatig	
onderlinge	 vetes	 uitvochten.	 Gevolg	 was,	
een	zwakke	verdediging	van	het	gebied	en	
dus	was	het	niet	moeilijk	om	overvallen	op	
nederzettingen,	kloosters	en	boerderijen	 te	
plegen.	Dorestad	bij	Wijk	bij	Duurstede,	een	
belangrijke	Friese	haven	in	die	tijd,	werd	drie	
keer	geplunderd	en	is	daarna	niet	meer	op-
gebouwd.	
Er	vochten	ook	Friezen	mee	met	de	Vikin-
gen,	gedwongen	als	roeier,	maar	ook	vrijwil-
lig.	Je	sloot	je	aan	bij	de	partij	die	het	meest	
aan	 jouw	belangen	en	 ideeën	bijdroeg.	De	
Friezen	waren	dan	wel	gedwongen	zich	tot	
het	christendom	te	bekeren,	hetgeen	niet	wil	
zeggen	dat	een	ieder	zich	ook	christen	voel-
de.	De	Vikingen	waren	toen	nog	aanhangers	
van	 het	 heidendom.	 Een	 mooi	 voorbeeld	
van	verstrengelde	belangen	 is	het	huwelijk	
van	de	Friese	koning	Finn	met	een	Deense	
prinses.

Andere vondsten
Het	Westerkwartier	hoorde	dus	 tot	het	ge-
bied	van	Vlie	tot	Wezer.	Het	was	een	gebied	
van	zandruggen	met	zich	steeds	verder	uit-
breidende	 veenmoerassen.	 Aangenomen	
wordt	dat	het	gebied	tussen	1000	v.	Chr.	tot	
±	500	na	Chr.	vrijwel	onbewoond	is	geweest.	
Met	de	gebrekkige	werktuigen	van	toen	was	
men	niet	in	staat	het	voortwoekerende	veen	
te	beheersen.	Men	komt	 tot	die	conclusie,	
omdat	er	uit	die	periode	geen	vondsten	zijn	
gedaan,	in	de	z.g.	IJzertijd	(begin	800)	en	de	



Romeinse	tijd.	Uit	de	periodes	daarvoor	zijn	
wel	 voorwerpen	 gevonden	 en	 daarna	 ook.	
Een	muntschat	uit	Nietap	uit	±	635,	een	urn	
uit	 de	 8ste	 eeuw	 bij	 Marum	 en	 een	 munt	
vondst	 bij	 Nuis.	 Waarschijnlijk	 is	 er	 toen	
Merovingische	 en	 Karolingische	 bewoning	
geweest.	 Bij	 Marum,	 Noordwijk,	 Niekerk,	
Lutjegast	 en	 Zuidhorn	 vinden	 we	 blokvor-
mige	 percelen,	 onregelmatig	 gevormd.	
Deze	vorm	 is	kenmerkend	voor	de	 tijd	van	
die	 twee	 Frankische	 koningshuizen.	 Vanaf	
de	10e	eeuw	krijgen	we	de	“opstrekkende”	
percelen,	 die	 zo	 kenmerkend	 zijn	 voor	 het	
landschap	in	het	ZWK.	Vanaf	1000	neemt	de	
kolonisatie	toe	en	begint	de	ontginning	van	
het	veen.	Het	gebied	was	en	bleef	zeer	dun	
bevolkt.	

In	het	N.A.D.	in	Nuis	ligt	een	fibula	met	op	de	
achterkant	de	 resten	van	een	derde	oogje.	
Men	vermoedt	dat	deze	fibula	deel	van	een	
setje	 geweest	 is	 en	 met	 een	 kettinkje	 ver-
bonden.
Scandinavische	 vrouwen	 droegen	 ze	 zo.	
In	 Engeland	 zijn	 ze	 ook	 gevonden,	 maar	
zonder	 dat	 derde	 oogje.	 Deze	 fibula’s	 zijn,	
neemt	men	aan,	niet	gemaakt	in	Scandina-
vië.	De	vraag	is:	bevonden	er	zich	Scandina-
vische	vrouwen	in	Friesland.

13

Frisia van Zwin tot Wezer.
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Jeugd en opleiding
Op	 25	 september	 1924	 ben	 ik	 in	 Gronin-
gen	 in	 het	 ziekenhuis	 geboren.	 Mijn	 vader	
was	Popke	Schutter,	hij	had	een	smederij	in	
Noordhorn.	 Ik	was	de	oudste	van	6	kinde-
ren.	Er	waren	nog	2	zusters	en	3	broers.	In	
Zuidhorn	heb	 ik	de	 lagere	school	bezocht.	
Nadat	ik	acht	klassen	doorlopen	had	ging	ik	
naar	de	ULO	in	Noordhorn.	Na	twee	en	half	
jaar	heb	ik	op	14	jarige	leeftijd	het	diploma	
behaald.	Mijn	bedoeling	was	wijkverpleeg-
ster	 te	 worden,	 	 maar	 om	 die	 opleiding	 te	
kunnen	volgen	was	 ik	nog	 te	 jong.	Om	de	
tijd	te	overbruggen	heb	ik	in	een	paar	gezin-
nen	geholpen.
In	 de	 oorlogstijd	 kon	 ik	 op	 het	 distributie-
kantoor	 bij	 de	 bonnenuitreiking	 werken.	
Vanaf	 13	 augustus	 1945	 tot	 1	 september	
1949	heb	ik	mijn	opleiding	gekregen	in	het	
Academisch	Ziekenhuis	in	Groningen.	Daar	
heb	ik	mijn	witte	kruis	gehaald	en	mijn	ooi-
evaartje.	Het	witte	kruis	houdt	de	algemene	
ziekenverpleging	in	en	het	ooievaartje,	zoals	
het	toen	nog	genoemd	werd,	de	kraam.
Mijn	 opleiding	 ben	 ik	 begonnen	 bij	 neuro-
logie.	Verder	heb	 ik	gewerkt	op	de	 interne	
afdeling,	waar	zieke	zusters	lagen	en	op	de	
vrouwenafdeling,	 waar	 vrouwen	 lagen	 die	
problemen	 hadden	 bij	 de	 zwangerschap.		
Vervolgens	nog	op	de	kraamafdeling,	waar	
de	baby’s	geboren	werden.	Daar	kreeg	je	je	
kraamdiploma,	die	moest	je	in	een	half	jaar	
halen.	Al	met	al	duurde	de	opleiding	4	jaar.

Er	was	een	aparte	afdeling	voor	zieke	col-
lega’s.	 Vlak	 na	 de	 oorlog	 waren	 dat	 vaak	
meisjes	die	tbc	hadden	of	patiënten	die	door	
de	oorlog	verzwakt	waren.	Tbc	was	destijds	
veel	 erger	 dan	 nu.	 Eén	 zuster	 is	 nooit	 be-
ter	geworden.	Ze	lag	met	haar	heup	in	een	
groot	gipsbed,	dat	was	heel	zielig.
Dan	was	er	een	afdeling	voor	besmettelijke	

ziektes	 zoals	 difterie	 en	 tyfus.	 Als	 wij	 daar	
moesten	 werken	 	 werden	 wij	 vooraf	 inge-
ent.	Meestal	gingen	we	eerst	met	vakantie	
en	dan	mochten	we	naar	de	afdeling.	Maar	
een	week	voor	ik	met	vakantie	ging,	moest	
ik	daar	toch	komen	werken	en	raakte	ik	be-
smet	 met	 difterie.	 Thuis	 constateerde	 de	
dokter	dat	ik	ziek	was	en	werd	ik	ook	naar	
die	afdeling	gebracht.	Daar	heb	ik	acht	we-
ken	 op	 bed	 gelegen	 tot	 ik	 weer	 helemaal	
beter	 was.	 Toen	 kon	 ik	 eindelijk	 op	 de	 af-
deling	gaan	werken,	tot	ik	helemaal	negatief	
bevonden	werd.	Later	heb	ik	nooit	weer	op	
de	afdeling	tyfus	gewerkt,	alleen	op	de	afde-
ling	difterie.	Difterie	is	een	ontsteking	van	de	
amandelen.	Ze	kunnen	zo	dik	 	en	opgezet	
worden	dat	je	niet	meer	kunt	ademhalen.	Er	
wordt	een	gaatje	in	je	hals	gesneden,	daarin	
wordt	 een	 buisje	 geplaatst	 zodat	 je	 weer	
kunt	ademen,	maar	je	kunt	dan	niet	praten.	
Men	 kan	 dan	 wel	 weer	 beter	 worden.	 Na	
herstel	wordt	het	buisje	 verwijderd.	Zo	erg	
heb	ik	het	gelukkig	niet	gehad.

Na	de	opleiding	in	het	academisch	zieken-
huis	wilde	ik	nog	graag	mijn	zwarte	kruis	ha-
len.	Dat	is	voor	geestelijke	volksgezondheid.	
Daarvoor	moest	ik	naar	Amsterdam.	Samen	
met	 een	 collega,	 Iet	 de	 Boer	 uit	 Oldekerk,	
ben	ik		naar	de	Valeriuskliniek	in	Amsterdam	
gegaan.	Twee	jaar	duurde	deze	opleiding.
Al	 sprak	 men	 bij	 ons	 thuis	 altijd	 in	 het	 di-
alect,	 in	 het	 ziekenhuis	 in	 Groningen	 werd	
vanzelfsprekend	alleen	Nederlands	gespro-
ken.	 Ik	 had	 daarvoor	 een	 goede	 opleiding	
gehad	op	de	ULO	in	Noordhorn	van	meneer	
De	 Boer,	 die	 gaf	 Nederlands.	 Van	 meneer	
Scholten	kregen	we	Engels	en	Frans	en	van	
meneer	De	Vries	Duits.
Voordat	 ik	de	wijkverpleging	 in	kon,	moest	
ik	eerst	nog		naar	de	wijkschool.	Dat	moest	
je	 zelf	 bekostigen	 en	 daarom	 gingen	 veel	

Interview met wijkzuster Ida Schutter (22 sept. 1924 – 20 jan.1999)

Martje Grondsma – Wiersma.

Op 13 januari 1995 werd een interview uitgezonden voor radio ‘Westerkwartier’ waarin 
zuster Ida Schutter vertelde over haar werk als wijkzuster. Zij was jaren wijkverpleegster 
geweest in onze gemeente. Daarom leek het mij een goed idee dit levensverhaal voor 
onze lezers op te schrijven. Zoals u ziet is ze vier jaar na dit interview overleden.



meisjes	eerst	een	jaar	in	de	particuliere	ver-
pleging	om	wat	geld	te	sparen,	om	de	wijk-
school	te	kunnen	betalen.	Ook	ik	ontkwam	
daar	niet	aan.
Ik	 heb	 mij	 toen	 opgegeven	 bij	 het	 bureau	
voor	 particuliere	 ziekenverpleging	 in	 de	
stad.	Via	dit	bureau	kreeg	ik	begin	oktober	
een	kraamadres		in	Drachten	bij	de	gemeen-
teontvanger.	Daar	heb	 ik	heel	plezierig	ge-
werkt.	Ik	kwam	met	f	120,-	thuis.	Ik	had	het	
gevoel	dat	ik	die	mensen	beroofd	had.

Bij ‘De Wijk’ in Marum
Op	dat	moment	was	er	voor	mij	geen	werk	
en	ging	ik	een	paar	dagen	bij	vrienden	van	
mijn	vader	logeren	in	Winsum.	Deze	mensen	
hadden	geen	kinderen	en	vonden	het	altijd	
erg	fijn	dat	we	kwamen.	Er	werd	bij	de	buur-
man	 gebeld,	 iedereen	 had	 toen	 nog	 geen	
telefoon,	of	ik	de	volgende	dag	nummer	11	
in	 Marum	 wilde	 bellen.	 De	 volgende	 mor-
gen	heb	ik	op	’t	postkantoor	nummer	11	in	
Marum	aangevraagd.	Zo	ging	dat	toen	nog.	
Daar	 kreeg	 ik	 als	 antwoord:	 “Met	 Alberda	

van	 Ekenstein,	 burgemeester	 van	 Marum”.	
Ik	 schrok	 me	 een	 hoedje.	 Zo’n	 adellijke	
naam.	Later	bleek	dat	hij	een	alleraardigste	
man	was,	maar	’t	eerste	moment	was	ik	wel	
een	beetje	verslagen.	We	hebben	toen	afge-
sproken	dat	ik	een	dag	of	wat	later	om	een	
uur	of	elf	op	het	gemeentehuis	zou	komen	
om	af	te	spreken,	want	hij	vroeg	of	ik	in	Ma-
rum	tijdelijk	in	‘de	wijk’	wilde	komen	werken.	
Op	het	gemeentehuis	waren	de	heren	Holt-
kamp,	Wolters	en	de	burgemeester.	Samen	
hebben	we	besloten	dat	ik	tijdelijk	in	Marum	
kwam	 werken.	 Maar	 ik	 had	 nog	 wel	 twee	
kramen	te	doen,	één	bij	een	vriendin	en	één	
bij	een	nichtje.	Die	heb	 ik	eerst	gedaan	en	
de	rest	van	het	 jaar	ben	 ik	 in	Marum	 in	de	
wijkverpleging	geweest.
Aan	’t	einde	van	dat	jaar	vroegen	ze	of	ik	nog	
wat	 langer	 wilde	 blijven	 werken.	 Het	 was	
blijkbaar	goed	bevallen.	Dat	heb	ik	gedaan,	
want	ik	vond	het	er	ook	prettig	werken.	Na	
een	jaar,	toen	ik	het	wijkdiploma	had,	ben	ik	
op	1	november	1953	voor	vast	als	wijkver-
pleegster	in	Marum	benoemd.

15

Het Groene Kruisgebouw,  Raadhuisstraat 13 in Marum. Later is het gebouw nog gebruikt door 
de familie Zwier, die er een hengelsport- en dierenspeciaalzaak had. Daarna was er nog een 
kapperszaak in gevestigd. Het pand is afgebroken op 2 en 3 dec. 2014.
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Dat	eerste	jaar	ging	goed.	Patiënten	verple-
gen,	de	kraam	had	ik	er	bij.	Wel	voelde	ik	mij	
vaak	onzeker	als	ik	op	huisbezoek	kwam	bij	
kinderen	die	ouder	waren	dan	een	week	of	
vier.	Daar	wist	ik	niet	veel	van	af.	Daar	had	ik	
in	het	ziekenhuis	geen	opleiding	voor	gehad.	
Van	babyvoeding	 voor	 kinderen	ouder	dan	
een	maand,	wist	ik	eigenlijk	niets	en	de	ont-
wikkeling	van	baby’s	en	dergelijke	ook	niet.	
Zodoende	kon	ik	dat	eerste	jaar	de	moeders	
hierin	niet	goed	adviseren.		Ik	kon	de	baby´s	
wel	wegen	en	het	gewicht	 invullen	en	data	
enzovoort,	 maar	 verder	 moesten	 de	 moe-
ders	het	zelf	uitzoeken.	Daar	heb	ik	mij	heel	
onzeker	bij	gevoeld.	Voor	de	 rest	mocht	 ik	
hier	heel	graag	werken.
Ik	kom	dus	uit	Noordhorn	en	daar	werd	altijd	
een	 beetje	denigrerend	over	de	 ‘Woldkant’	
gepraat,	 	 over	 het	 Zuidelijk	 Westerkwartier	
dus.	Maar	ik	heb	mij	hier	direct	thuis	gevoeld	
en	de	mensen	aardig	gevonden.					
Ja,	hartelijk	zelfs.

In	’t	ziekenhuis	had	ik	het	diploma	voor	wijk-	
en	kraamverpleegster	gehaald.	Tegenwoor-
dig	 is	 dat	 gescheiden.	 De	 één	 werkt	 in	 de	
wijk	 en	 de	 ander	 in	 de	 kraam.	 In	 mijn	 tijd	
deden	we	dat	allebei.	De	kraamverzorgster	

was	 intern	 in	 de	 gezinnen.	 Die	 hadden	 al-
leen	de	kraamopleiding	en	wisten	niets	van	
verpleging.	Ze	deden	de	bevalling	en	had-
den	 daarna	 de	 zorg	 voor	 moeder	 en	 kind.	
Als	ze	op	tijd	waren	tenminste,	want	anders	
werden	wij	nog	wel	eens	 ingeschakeld	om	
te	helpen	bij	een	bevalling.	
Dat	 is	 mij	 ook	 eens	 overkomen.	 Dat	 was	
in	 De	 Petten	 bij	 de	 familie	 Oost.	 De	 vader	
kwam	mij	halen.	Het	was	 in	de	voornacht.	
Ik	keek	met	een	slaperig	gezicht	op	de	klok.	
Ik	meende	dat	het	vier	uur	was.	Dan	had	ik	
al	een	hele	nacht	gehad	dacht	ik.	Het	bleek	
dat	het	pas	elf	uur	was	en	ik	kwam	zodoen-
de	 net	 uit	 mijn	 eerste	 slaap.	 Toen	 ik	 mijn	
fiets	uit	het	schuurtje	haalde	viel	ik	met	mijn	
slaapdronken	 kop	 ondersteboven.	 Oost	
vertelde	mij	dat	de	baby	al	geboren	was.	Ik	
vroeg	hem	wat	het	was,	een	jongen	of	een	
meisje?	Zijn	antwoord	was:	“Een	jonkje	zeg-
gen	ze”.	Hij	had	het	zelf	nog	niet	gezien.	Het	
was	inderdaad	een	jongetje.	Ik	kan	mij	niet	
herinneren	dat	ik	mij	hierin	ooit	heb	vergist.

De bromfiets
Alles	deed	ik	op	de	fiets.	Je	wist	niet	beter.	
Voor	 de	 winter	 werd	 een	 leren	 jas	 aange-
schaft.	 Ik	heb	wel	eens	bij	20	graden	vorst	

Ida Schutter in haar kamer op de bovenverdieping van het Groene Kruisgebouw.
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twee	vesten	onder	de	leren	jas	gedragen.	Je	
wilde	toch	graag	warm	blijven.
Heel	 lang	 heb	 ik	 een	 patiënt	 in	 Boerakker	
gehad,		een	aardig	oud	vrouwtje.	Ze	woonde	
in	een	huisje	naast	de	kerk	en	lag	daar	voor	
het	raam.	De	oude	mensen	hadden	nog	een	
kachel	die	op	turf	gestookt	werd.	Ze	waren	
erg	zuinig,	zodoende	was	het	daar	niet	erg	
warm	in	huis.	Als	ik	haar	dan	alles	uitgetrok-
ken	had	en	haar	verzorgd,	was	ik	na	een	half	
uur	nog	niet	warm.	Trouwens,	ze	droeg	geen	
nachtpon	maar	 alleen	 jasjes	over	 haar	on-
dergoed.	 Mijn	 moeder	 heeft	 nog	 een	 paar	
voor	haar	genaaid	en	daarom		noemden	we	
haar		thuis	‘opoe	van	’t	jakje’.	
Daarna	moest	 ik	de	kou	maar	weer	trotse-
ren.	 Ik	geloof	niet	dat	 ik	 toen	al	 een	 lange	
broek	had.	Misschien	wel	twee	paar	kousen	
aan	en	half	hoge	schoenen,	dat	was	in	die	
tijd	wel	een	beetje	modern.

Op	een	gegeven	moment	vond	het	bestuur	
dat	 we	 een	 bromfiets	 moesten	 hebben.	 Ik	

had	een	collega,	Koos	Zwaan,	ze	is	 inmid-
dels	overleden,	die	nogal	 last	had	van	reu-
matiek.	Dan	 is	rijden	op	een	bromfiets	niet	
bevorderlijk	voor	de	reumatiek	en	daardoor	
heb	ik	het	meest	geprofiteerd	van	de	brom-
fiets.	Het	was	een	onding,	want	het	was	er	
aller-verschrikkelijkst	 koud	 op.	 Je	 was	 wel	
sneller	bij	je	patiënten,	dat	was	wel	weer	een	
voordeel.

Erg druk
Bij	het	verpleegwerk	lag	mijn	hart.	De	kraam	
was	ook	wel	fijn,	maar	dat	kwam	haast	altijd	
tegelijk.	Dan	had	je	soms	te	veel	kraamvrou-
wen	en	dan	kwamen	de	gewone	patiënten	
in	 de	 knel.	 Als	 je	 b.v.	 vier	 kraamvrouwen	
op	 een	 morgen	 had,	 dan	 stond	 je	 om	 ze-
ven	uur	bij	 de	eerste	op	de	 stoep.	 Je	had	
dan	pas	om	elf	uur	de	laatste	klaar	en	was	
je	toch	echt	niet	lui	geweest.	Soms	lagen	er	
nog	zeven	patiënten	te	wachten.	Om	twaalf	
uur	bij	de	mensen	aankomen	was	niet	altijd	
prettig.	Voor	half	één	probeerde	je	dan	nog	

Zo zullen veel mensen haar kennen: tijdens haar werk op het baby- en peuterbureau. Rechts op 
de foto zit Wijtske Korsaan-Renkema, die jarenlang het gewicht, de lengte etc. van de baby’s op 
kaarten noteerde en andere administratieve werkzaamheden verrichtte.
Wie het kindje op de weegschaal is weten we helaas niet. 
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drie	te	verzorgen,	want	daarna	moest	ik	al-
weer	in	Het	Groene	Kruisgebouw	zijn.	Daar	
woonden	 we	 ook.	 Toen	 ik	 begon	 was	 het	
een	hele	weelde	een	eigen	huis	te	hebben.	
We	moesten	ook	voor	het	magazijn	zorgen.	
Destijds	 waren	 we	 nog	 niet	 gemotoriseerd	
en	daarom	deden	we	het	magazijn	open	van	
half	 één	 tot	 half	 twee,	 om	 mensen	 de	 ge-
legenheid	 te	geven	hulpmiddelen	 te	halen.	
Het	magazijn	kon	niet	’s	avonds	van	zeven	
tot	acht	open,	want	als	we	’s	avonds	eens	
naar	 een	 uitvoering	 of	 vaklezing	 wilden,	
moesten	we	om	half	zeven	met	de	bus	mee.	
Dat	was	dus	eten	maken	en	tussendoor	drie	
keer	‘naar	de	bel’.
Ook	 had	 een	 tandarts	 zijn	 praktijk	 in	 het	
gebouw.	Kregen	we	de	vraag:	“Zuster,	wan-
neer	komt	de	tandarts	nou?“	Dan	vlogen	we	
weer	naar	beneden	om	de	tandarts	te	waar-
schuwen.	 Later	 hebben	 	 we	 met	 tandarts	
Dijkstra	uit	Surhuisterveen	afgesproken	dat	
we	op	de	grond	stampten,	dan	hoefden	wij	
niet	de	trap	af	naar	beneden.

Toen	we	begonnen	waren	we	met	z’n	drie-
en.	De	eerste	collega	was	zuster	Zwaan	en	
in	De	Wilp	zat	zuster	Siep.	Zij	was	verpleeg-
kundige.	Ze	deed	haar	werk	met	hart	en	ziel,	
maar	ze	had	geen	wijkdiploma.	Het	bestuur	
moest	 altijd	 compensatie	 aanvragen	 om	
zuster	 Siep	 in	 de	 wijk	 te	 kunnen	 houden.	
Toen	 zich	 een	 gediplomeerde	 zuster	 aan-
diende	werd	zuster	Siep	ontslagen.	Dat	was	
ontzettend	sneu	voor	haar.	Ook	was	er	een	
wijkkraamverzorgster.	Heel	 lang	is	dat	Trie-
nie	Haan	geweest	die	hier	in	Marum	woonde	
en	heel	bekend	was.	Als	er	iemand	vrij	was,	
vervingen	 wij	 elkaar,	 maar	 dan	 hadden	 wij	
het	extra	druk.
Naast	de	kinderhygiëne	hadden	we	ook	de	
tbc	bestrijding,	reumabestrijding,	kankerbe-
strijding,	 allemaal	 diensten	 waar	 we	 soms	
ook	bij	ingeschakeld	werden.	Er	waren	zelfs	
nog	tbc	patiënten	die	in	tentjes	lagen	om	te	
kuren.
Ook	 de	 consultatiebureaus	 in	 de	 hele	 ge-
meente	Marum,	alle	acht	dorpen,	moesten	
we	doen.	Het	was	een	groot	gebied.	Op	een	
gegeven	moment	had	ik	een	patiënt	op	de	
Leidijk	 en	 één	 achter	 op	 de	 Jonkersvaart.	
Dan	hoef	 je	niet	 te	vragen	hoeveel	kilome-
ters	ik	’s	morgens	reed	voor	die	beide	pati-

enten.	Gelukkig	was	dat	al	in	de	tijd,	dat	we	
een	auto	hadden.	Ik	was	haast	net	zo	lang	
onderweg	 als	 dat	 ik	 bij	 de	 patiënt	 was.	 Ik	
kon	wel	aardig	hard	 rijden	al	mocht	 ik	niet	
harder	 dan	 vijftig.	 Ik	 heb	 de	 wet	 wel	 eens	
overtreden.

Eens	 in	 een	 topweek	 moest	 ik	 vier	 nach-
ten	 achter	 elkaar	 mijn	 bed	 uit.	 In	 de	 ene	
nacht	 werd	 er	 zelfs	 een	 tweeling	 geboren	
en	 daarna	 nog	 een	 eenling.	 Je	 moest	 de	
kraamvrouwen	overdag	ook	nog	doen	en	de	
andere	patiënten.
Eens	kwam	 ik	voor	de	 tweede	dag	bij	een	
kraamvrouw	en	zag	 ik	de	buurvrouw	er	te-
genover,	 die	 bijna	 uitgerekend	 was,	 de	 ra-
men	zemen.	Ik	dacht:	“	Dat	duurt	niet	 lang	
meer,	want	als	ze	zo	bezig	zijn	...”
’s	Avonds	hadden	we	bestuursvergadering	
in	Het	Groene	Kruisgebouw	en	wij	moesten	
dan	voor	de	koffie	zorgen	voor	de	heren.	In-
eens	ging	de	telefoon.	Dokter	Kinds	stak	z’n	
hoofd	om	de	hoek	van	de	deur	en	zei:	“van	
Teijenslaan.”		“O”,		zei	ik,	“dat	dacht	ik	wel,	
gisteren	stond	ze	al	de	ramen	te	zemen.”	
Diezelfde	 nacht	 is	 er	 een	 patiënt	 van	 mij	
overleden,	die	heb	ik	nog	afgelegd.	Zodoen-
de	ben	ik	vier	nachten	mijn	bed	uit	geweest.	
Wat	was	ik	blij	dat	ik	zaterdags	vrij	was.

Patienten
Ik	had	wel	veel	vertrouwen	in	de	huisartsen.	
Als	er	 iets	met	de	mensen	was	waarvan	 je	
dacht,	daar	moet	de	dokter	toch	maar	eens	
naar	kijken,	dan	zei	je	dat.	Eén	geval	weet	ik	
nog	heel	goed.	 In	Noordwijk	woonden	drie	
gebroeders,		twee	daarvan	heb	ik	verpleegd.	
Ik	denk	dat	de	eerste	overleden	was,	toen	ik	
een	 hele	 tijd	 later	 bij	 de	 tweede	 geroepen	
werd.	 Eén	 van	 de	 twee	 deed	 de	 huishou-
ding.	Toen	vroeg		ik	eens	aan	de	broer,	die	
ik	verpleegde,	waarom	hij	altijd	 in	de	huis-
houding	werkte	en	niet	op	de	boerderij.	“O”,	
zei	hij,	“een	oude	hond	leer	je	geen	blaffen	
meer.”	 Maar	 goed,	 die	 zieke	 zag	 er	 zo	 wit	
en	akelig	uit,	dat	 ik	dokter	Kinds	vroeg	om	
eens	te	gaan	kijken,	want	ik	vertrouwde	het	
niet.	Toen	bleek	dat	hij	niervergiftiging	had.	
Hij	heeft	niet	lang	meer	geleefd.

Op	een	keer	was	ik	bij	Fokke	Praamstra	en	
gedurende	het	gesprek	kwam	het	over	open	
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benen.	 Vrouw	 Praamstra	 zei:	 “Zuster	 zal	
mij	wel	uitlachen,	maar	Ds.	van	Wouwe	z’n	
vrouw	had	ook	wondjes	en	die	hebben	 ze	
behandeld	met	vitamine	AD	druppels.”	Dat	
leek	mij	helemaal	niet	 zo	gek,	want	als	wij	
een	open	been	moesten	behandelen	deden	
we	er	 levertraanzalf	of	Betadine	 jodium	op	
voor	’t	ontsmetten.	Het	was	dus	niet	zo	raar	
dat	ze	dit	adviseerde,	want	in	levertraanzalf	
zit	ook	vitamine	AD.
AD	 druppels	 is	 in	 geconcentreerde	 vorm.	
Ik	 ben	 direct	 bij	 Herman	 van	 der	 Schaaf	
langs	 gegaan	 om	 AD	 druppels	 te	 halen.	
V.d.	Schaaf		had	toen	een	drogisterij	op	de	
Kruisweg.	In	die	tijd	verpleegde	ik	een	man	
met	doorligplekken,	die	is	daarmee	behan-
deld	en	is	prima	genezen.	Tegenwoordig	is	
dit	alleen	nog	te	krijgen	in	tablet	vorm.

Sommige	 oude	 mensen	 hadden	 er	 wel	
eens	moeite	mee	dat	ze	door	mij	gewassen	
moesten	 worden,	 zowel	 mannen	 als	 vrou-
wen.	Ik	moest	eens	naar	een	oud	vrouwtje,	
waar	 de	 kinderen	 bij	 in	 waren	 komen	 wo-
nen.	Ze	had	lang	op	die	boerderij	gewoond,	
samen	met	haar	broer.	Het	boerderijtje	was	
wel	 verwaarloosd.	 Nadat	 haar	 broer	 over-
leed	waren	de	kinderen	bij	haar	ingetrokken.	
Ze	wilden	hun	moeder	er	netjes	bij	hebben	
zitten.	Maar	ik	moest	dus	komen,	want	blijk-
baar	konden	zij	er	geen	kant	mee	op.	Toen	ik	
daar	kwam	lag	ze	op	de	stalvloer	te	trappe-
len,	zo	kwaad	was	ze.	Ze	wou	niet	gewas-
sen	 worden.	 Dat	 kwam	 mede	 doordat	 ze	
dementeerde.	Ik	dacht	dat	ze	daar	ter	plaat-
se	een	hartaanval	zou	krijgen.	Daarom	zei	ik:	
“Ik		kom	morgen	weer,	maar	zorg	ervoor	dat	
ze	 dan	 in	 de	 kamer	 zit”.	 De	 volgende	 dag	
heb	ik	het	voor	elkaar	gekregen,	maar	vraag	
niet	hoe.	“Ga	maar	naar	Marum”,	schreeuw-
de	ze,”	Scheur	ze	daar	de	kleren	maar	van	
’t	lijf.	Het	gaat	anders	nergens	over	dan	om	
geld	te	verdienen.	Ga	maar	bij	de	boer	wer-
ken	als	meid!”	Dat	soort	dingen	kreeg	je	dan	
naar	het	hoofd	geslingerd.

Ook	kwam	ik	eens	bij	een	oud	mannetje.	De	
kinderen	kwamen	van	de	klei	van	Zuidwolde	
en	 daar	 praten	 ze	 een	 klein	 beetje	 anders	
dan	hier.	Hij	zei:	“Allain	kop,	snoet	en	oren	
mor.”

Als	ik	in	de	kraam	werkte	adviseerde	ik	na-
tuurlijk	moedermelk.	Dat	 is	altijd	het	beste,	
maar	 toch	 lukte	 het	 niet	 altijd.	 Het	 is	 daar	
wel	voor	bestemd.	Ik	kan	mij	niet	voorstel-
len,	dat	een	moeder	die	een	kind	ter	wereld	
brengt,	het	niet	zelf	wil	voeden.	Dat	is	zoiets	
knus,	daar	kun	 je	 jezelf	helemaal	 in	geven.	
Dan	hoef	je	’t	ook	niet	aan	een	ander	over	te	
laten,	want	bij	flesvoeding	zegt	een	ander	al	
gauw:	“Geef	het	maar	even	aan	mij.”
Als	 ze	 twee	 baby’s	 tegelijk	 krijgen	 kan	 het	
natuurlijk	zijn,	dat	ze	niet	genoeg	melk	heb-
ben.
Ik	herinner	me	nog	een	kraamvrouw	die	een	
tweeling	kreeg.	Het	was	 in	een	hele	droge	
tijd	en	waterleiding	was	er	nog	niet.	Als	de	
baby’s	gewassen	moesten	worden	pompte	
je	een	beetje	water	 in	een	 tobbetje.	Er	 lag	
dan	een	laagje	zand	op	de	bodem.	Het	zal	
wel	zuiver	geweest	zijn	denk	ik,	het	was	toen	
nog	niet	verontreinigd.	Als	ik	de	baby’s	ge-
wassen	had	kreeg	de	moeder	ze	om	borst-
voeding	te	geven.	Als	ze	de	ene	had	gevoed	
zei	ze:	“	Geef	mij	die	andere	ook	nog	maar,	
er	zit	nog	wel	wat	in.”	Het	was	een	hele	lan-
ge	dunne	vrouw	en	waar	de	melk	vandaan	
kwam	is	mij	tot	op	heden	een	groot	raadsel.	
Het	was	of	het	uit	haar	ribben	kwam.
Gelukkig	 is	 mij	 nooit	 overkomen	 dat	 de	
kraamheren	 mij	 te	 na	 kwamen.	 Het	 is	 wel	
eens	gebeurd	in	een	dorp	dat	de	kraamheer	
mij	omhelzen	wou	en	het	was	niet	van	blijd-
schap	dat	hij	dat	deed.	Nou,	daar	heeft	hij	
geen	eer	van	gehad.	

Rode Kruis
Ik	heb	nooit	getwijfeld	aan	mijn	roeping	en	ik	
heb	nooit	hoeven	verzuimen.
Verscheiden	keer	ben	ik	met	de	Rode	Kruis-
boot	 mee	 geweest.	 Daar	 ben	 ik	 toevallig	
ingerold.	 Toen	 ik	 in	 het	 ziekenhuis	 werkte,	
werd	er	een	dagtocht	voor	patiënten	uit	het	
ziekenhuis	 georganiseerd.	 Destijds	 werden	
we	ingescheept	aan	de	Lage	der	A	in	Gro-
ningen.	We	voeren	die	eerste	keer	naar	het	
Paterswoldsemeer.		
Bij	 dat	 Rode	 Kruis	 team	 zat	 een	 meneer	
Bos.	Hij	was	hoofd	van	de	röntgenafdeling	
en	een	kerkgenoot	van	mij.	Misschien	is	het	
daardoor	 gekomen	 dat	 ik	 gevraagd	 werd	
om	mee	te	varen.	Toen	was	er	nog	geen	of-
ficiële	Rode	Kruisboot.	De	eerste	jaren	voe-
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ren	we	met	de	‘Kasteel	van	Staverden’.	Dat	
was	een	lijnboot,	die	in	de	zomer	passagiers	
en	 vracht	 vervoerde,	 van	 Amsterdam	 naar	
Harderwijk.	Die	werd	in	het	voor-	en	nasei-
zoen	een	aantal	weken	door	het	Rode	Kruis	
ingehuurd.		Er	werden	allemaal	noodbedjes	
opgezet.	Wij	als	helpers	en	helpsters	sliepen	
in	het	ruim.	Dat	was	dan	netjes	aangeveegd,	
maar	we	moesten	wel	vanaf	ons	bed	direct	
de	schoenen	aantrekken,	anders	kregen	we	
erg	zwarte	voeten.	Bovendien	waren	er	nog	
geen	douches	aan	boord.	Het	was	nog	pri-
mitief,	 maar	 erg	 gezellig.	 Ik	 ben	 twee	 keer	
mee	 geweest.	 Ondertussen	 was	 de	 eerste	
officiële	Rode	Kruisboot	gebouwd	voor	 te-
huizen,		de	‘Prins	Willem	Alexander’.

Daarop	ben	ik,	vermoedelijk	door	vakantie,	
het	eerste	jaar	niet	mee	geweest,	maar	het	
tweede	jaar	wel.	 In	totaal	wel	meer	dan	25	
keer.	Je	werd	doodmoe,	want	het	was	ont-
zettend	 hard	 werken.	 Maar	 wel	 dankbaar	
werk,	de	mensen	genoten	altijd.	We	scheep-
ten	vaak	in	bij	Zuidhorn.	Daar	kwamen	dan	
de	ambulances	met	de	passagiers	en	stond	
er	een	broeder	met	een	lijst	de	mensen	naar	
de	verschillend	afdelingen	 te	verwijzen.	Ze	
kwamen	uit	de	hele	provincie.	Als	het	mo-
gelijk	was	lagen	de	patiënten	van	een	vorig	
jaar	nu	ook	weer	naast	elkaar.	Meteen	een	
blik	van	herkenning.
Zo	had	ik	ook	twee	patiënten,	de	één	kwam	
uit	 Grijpskerk	 en	 de	 andere	 uit	 Niezijl.	 Die	
mocht	 ik	verzorgen,	want	ze	moesten	heel	
voorzichtig	 behandeld	 worden.	 Een	 dok-
tersechtpaar	uit	Grijpskerk	ging	beurtelings	
mee	als	scheepsarts.	Halverwege	de	week	
wisselden	 ze.	 Ook	 kreeg	 ik	 eens	 een	 brief	
van	 een	 mevrouw	 uit	 Slochteren.	 Ze	 was	
stijf	van	de	 reumatiek	en	vroeg	of	ze	over-
dwars	mocht	 liggen.	Op	die	manier	kon	ze	
alles	zien	en	hoefde	niet	 telkens	over	haar	
schouder	 te	 kijken	 naar	 anderen	 of	 naar	
buiten.	Dat	werd	dan	allemaal	geregeld.	Zo	
genoot	ze	dubbel.	Voor	de	meeste	mensen	
is	 het	 een	 geweldig	 uitje.	 Een	 enkele	 keer	
hadden	we	iemand	met	heimwee,	maar	dat	
kwam	zelden	voor.	De	meesten	kwamen	uit	
hun	 eigen	 huis,	 een	 enkele	 uit	 een	 bejaar-
denhuis.	Zij	hadden	dan	vakantie,	maar	de-
gene	die	hen	thuis	verzorgden,	hadden	dan	
ook	vrij.

Gestopt met werken
Op	mijn	60ste	ben	 ik	gestopt	met	werken.	
Het	 was	 de	 pensioengerechtigde	 leeftijd.	
Vroeger	was	dat	bij	55	jaar.	Het	heette	een	
slijtend	 beroep	 toen	 we	 nog	 fietsten.	 Dat	
was	het	destijds	ook.	Toen	het	vervoer	beter	
werd	is	de	leeftijd	naar	60	gegaan.	Eigenlijk	
had	ik	nog	wel	een	poos	door	kunnen	gaan,	
maar	door	de	districtvorming	van	Het	Groe-
ne	Kruis	met	de	plaatselijk	Groene	Kruisen	
hadden	we	niet	zoveel	meer	in	te	brengen.	
Er	kwamen	allerlei	voorschriften	van	boven	
af	en	een	heel	andere	administratie.	De	aar-
digheid	ging	er	een	beetje	af	en	daarom	ben	
ik	op	mijn	60ste	opgehouden.

Ik	heb	altijd	wijkverpleegster	willen	worden.		
Nooit	 heb	 ik	 over	 iets	 anders	 nagedacht,	
maar	 in	 dat	 geval	 was	 er	 misschien	 ook	
wel	weer	een	weg	voor	mij	geopend.	Ik	ben	
blij	 dat	 ik	 dit	 werk	 heb	 mogen	 doen	 en	 ik	
heb	het	altijd	met	veel	plezier	gedaan.	Hoe	
ik	mijn	vrije	tijd	invul?	Ik	woon	in	de	Markt-
straat	 tegen	 de	 pastorie	 aan.	 Daar	 heb	 ik	
een	fijne	grote	tuin.	En	ik	heb	de	organisa-
tie	van	de	reumacollecte:		dan	moet	ik	weer	
tachtig	lijsten	zien	kwijt	te	raken.	Dat	duurt	
dan	een	paar	weken.	Verder	doe	ik	nog	ker-
kelijk	 werk.	 Ik	 zorg	 voor	 de	 preekvoorzie-
ning,	 zodat	 we	 zondags	 een	 dominee	 op	
de	preekstoel	hebben.	Ook	ben	ik	penning-
meester	van	de	zendingscommissie	en	zit	ik	

Ida Schutter tijdens haar afscheidsreceptie. 
Bij haar staat mw. Veldstra van de bejaar-
dengym.
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voor	de	kerk	in	het	Zending	deputaatschap.	
Dinsdagsmiddags	 ga	 ik	 naar	 volksdansen,	
dat	is	altijd	heel	gezellig.	En	dan	zijn	er	nog	
heel	veel	oud	patiënten	waar	ik	zo	af	en	toe	
even	 om	 ’t	 hoekje	 kijk.	 Dat	 vinden	 ze	 fijn.	
“Wat	bent	u	er	lang	niet	geweest”	zeggen	ze	
dan,		“Je	moet	iets	vaker	komen”.

Bij	thuiskomst	van	mijn	laatste	tocht	van	de		
Rode	Kruisboot	was	ik	een	beetje	labiel	en	
erg	 moe.	 Ik	 had	 het	 tijdschrift	 ‘Peerd	 van	
Ome	Loeks’	meegenomen.	Als	je	aan	boord	
bent	heb	je	geen	tijd	om	te	lezen.	Thuis	heb	
ik	dit	gedicht	pas	kunnen	lezen	en	zijn	er	wel	
een	paar	tranen	over	mijn	wangen	gerold.
Daarom	tot	slot	dit	gedicht	van	Hans	Werk-
man,		hij	heeft	het	zowel	in	het	Nederlands	
als	in	het	Grunnings	geschreven.		Werkman	
is	dichter	en	leraar	in	Amersfoort.	Oorspron-
kelijk	komt	hij	uit	Uithuizen.	Het	stond	in	het	
Grunnings	 in	het	 	 ‘Peerd	van	Ome	Loeks’.	
Deze	editie	van	het	tijdschrift	werd	speciaal	
uitgegeven	voor	de	Rode	Kruisboot.	Voorop	
staat:	‘Postbode	pas	op,	met	zorg	behande-
len,	het	bevat	bijtende	humor.	

Hans Werkman -Groninger Hogeland 
De	 belofte	 van	 een	 nieuwe	 hemel	 en	 een	
nieuwe	aarde,	die	zowel	 in	het	Oude	als	 in	
het	Nieuwe	Testament	wordt	gedaan,	wordt	
in	 ‘Groninger	 Hogeland’	 door	 Hans	 Werk-
man	verbonden	met	het	land	van	zijn	jeugd.	
In	een	‘wensdroom’	projecteert	hij	het	Gro-
ninger	landschap	en	de	dorpen	uit	zijn	leven	
naar	de	beloofde	toekomst.	

Nauw begrensd oneindig land,   
klei en gratie hand in hand.   
Hoge hemel, lage grond,    
die mij aan uw landschap bond.   
Volle tarwe, sterke wind,   
die mij aan uw kluiten bindt.   
Altijd zie ik langs de dijk   
Bierum, Roodeschool en Spijk.  
Altijd keer ik tot u weer,   
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer.  
Oude dorpen, oude stijl: 
Westeremden, Oldenzijl.    
Namen met een lief verleden:  
Loppersum, Uithuizermeeden. 
Starend over dit bedaarde 
land laat ik een wensdroom vrij: 
Geef ons daarop, lieve Heer, 
Zeerijp, Eenum, Garrelsweer. 
Geef ons in dat eeuwig heden
een vernieuwd Uithuizermeeden.  
Geef ons Roodeschool en Spijk 
in de kromming van de dijk. 
Geef ook Bierum, Oldenzijl,
Westeremden eeuwig heil.
Geef ons door uw trouw verbond
hoge luchten, zware grond. 
En als ik hier dan weer sta,
naast U door de kluiten ga,
knijp ik in uw Vaderhand: 
dank voor dit oneindig land. 

De advertentie die zuster Schutter in de 
krant liet zetten om de bevolking van Marum 
te bedanken.



Al	in	de	prehistorie	werd	in	Noord	–en	Oost-
Nederland,	 ijzer	 geproduceerd.	Moeraserts	
(ijzeroer)	werd	bij	beekdalen	of	andere	laag	
gelegen	 plaatsen	 in	 het	 landschap	 gedol-
ven.	 Vervolgens	 werd	 het	 soms	 verhit	 om	
het	te	reinigen,	waarna	het	in	kleinere	brok-
ken	werd	geslagen.	In	ovenkuilen	van	circa	
50	cm	doorsnee	met	een	van	leem	gemaak-
te	schacht	met	luchtgat,	smolt	men	met	be-
hulp	van	hout	en	houtskool	het	niet	ijzerge-
deelte	van	het	erts.	Dit	werd	bij	1200	graden	
Celsius	 vloeibaar	 en	 liep	 dan	 onderin	 de	
ovenkuil.	Dit	ruwijzer,	‘wolf’	genaamd,	smolt	
niet	en	bleef	als	een	vaste	poreuze	massa	
achter	in	het	bovenste	gedeelte	van	de	kuil.	
De	smid	smeedde	door	herverhitten	de	rest-
jes	houtskool	uit	het	 ruwijzer	dat	dan	klaar	
was	om	tot	gereedschappen	en	wapens	te	
worden	gevormd.

Ook	de	middeleeuwen	hebben	in	onze	stre-
ken	 een	 bloeiende	 ijzerindustrie	 gekend.	
Al	 vanaf	 de	 Romeinse	 tijd	 werd	 er	 in	 het	

stroomgebied	 van	 de	 Overijsselse	 Vecht	
ijzer	 geproduceerd.	 In	 de	 vroege	 middel-
eeuwen	 verschoof	 die	 productie	 naar	 de	
Veluwe.	Daar	kwamen	duizenden	tonnen	ij-
zer	vandaan,	zoals	blijkt	uit	de	vele	slakken-
hopen	die	er	in	kaart	zijn	gebracht.	Daarmee	
was	 de	 Veluwse	 ijzerproductie	 de	 grootst	
bekende	 van	 West-Europa.	 Na	 de	 tiende	
eeuw	 verschoof	 ook	 deze	 productie	 naar	
het	oosten	en	noorden	van	ons	land.
Naar	 aanleiding	 van	 schervenmateriaal	dat	
in	Siegerswoude	tijdens	grondverzet	aan	de	
oppervlakte	kwam,	heeft	de	Archeologische	
Werkgemeenschap	 Nederland	 hier	 in	 1984	
en	1985	een	
archeologisch	onderzoek	verricht.	Zo	bleek	
dat	men	tijdens	deze	opgraving	resten	van	
een	 ijzersmelterij	 had	 aangetroffen.	 Het	
vondstmateriaal	 uit	 deze	 opgraving	 ligt	
opgeslagen	 in	het	depot	 in	Nuis.	Vanwege	
het	 vele	 materiaal	 is	 er	 steekproefsgewijs	
scherfmateriaal	 onderzocht.	 Toevalligerwijs	
trof	men	daarbij	een	ovenrand	met	een	‘tuy-
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IJzeroerwinning bij Marum 

Koos Vos

IJzeroer	
IJzeroer	bestaat	vaak	uit	grotere	knollen,	die	al	vele	eeuwen	geleden	in	de	ons	land	van	dicht	
onder	het	maaiveld	werden	gedolven	als	grondstof	voor	de	ijzerproductie.	In	Groningen	wer-
den	de	‘roodgekleurde’	gronden	met	ijzeroer	aangeduid	als	rodoorn	of	rooie	orre.	Andere	(veel)	
minder	gebruikte	namen	zijn,	moeraserts,	poelerts	en	klappersteen.	

IJzeroerknollen.



ere’	aan:	een	gat	waardoor	 lucht	een	 ijzer-
oven	 ingeblazen	 kan	 worden.	 Het	 vondst-
materiaal	uit	Siegerswoude	kan	tussen	1200	
en	1400	gedateerd	worden.		
Dat	 ijzerwinning	een	 rol	 heeft	 gespeeld	op	
het	 Voorwerk	 is	 niet	 vreemd.	 In	 de	 jaren	
’30	 van	 de	 20e	 eeuw	 heeft	 men	 verderop	
ter	 hoogte	 van	 Duurswoude	 langs	 het	 Ko-
ningsdiep	nog	ijzeroer	gewonnen.	Daarover	
straks	meer.

Aanleiding onderzoek
Eind	1950	werd	een	begin	gemaakt	met	de	
aanleg	van	rijksweg	43,	de	voorloper	van	de	
huidige	A7.	
Hiermee	werd	de	Postdijk,	de	verbindings-
weg	 tussen	 De	 Haar	 en	 de	 Kolonieweg	
doorsneden.
Grietje	 Boonstra,	 oud-	 inwoonster	 van	
Opende,	fietste	toen	als	meisje	samen	met	
haar	 vader	 naar	 Trimunt	 –	 het	 Korige,	 om	
naar	 het	 graafwerk	 te	 kijken.	 Het	 viel	 haar	
als	kind	 toen	op,	dat	het	water	 in	de	sloot	
oostelijk	van	de	Postdijk	er	zo	rood	uitzag.	
Haar	vader	legde	haar	toen	uit	dat	dit	kwam	
doordat	er	ijzeroer	in	de	grond	zat.	Hij	wees	
in	de	 richting	 van	de	Marumerlage	en	 ver-
telde,	dat	hier	ooit	oer	werd	afgegraven	voor	
de	industrie.	
Zelden	 is	 later	 ter	 sprake	 gekomen	 dat	 er	
ooit	ijzeroer	gegraven	werd	in	de	Marumer-
lage.
Daarom	werd	zijn	verhaal	voor	haar	aanlei-
ding,	hier	onderzoek	naar	te	gaan	doen.	

IJzeroer in Marum
In	mei	1999	werd	op	verzoek	van	Mv.	Grietje	
Boomsma	–	Boonstra	 in	de	Leekster	Cou-
rant		en	in	het	Acht	Dorpen	Nieuws	een	op-
roep	geplaatst.	Dit	naar	aanleiding	van	haar	
vermoeden	 dat	 er	 in	 het	 gebied	 ten	 Noor-
den	van	Marum	in	het	verleden	ijzeroer	werd	
gedolven.	Zij	verzocht	mensen	die	hier	iets	
over	konden	vertellen	te	reageren.	Meer	dan	
10	 personen	 hebben	 gereageerd	 op	 haar	
oproep.
Met	 enkelen	 heeft	 zij	 daarna	 telefonisch	
contact	gehad	en	ook	een	aantal	persoonlijk	
gesproken:	 	 	 	Jan	Boerema,	Joh.	Brik,	dhr.	
Brink	 (gem.	Marum),	 Joost	Bijma,	drs.	 J.J.	
Delvigne-	 fysisch	 geograaf,	 Kees	 Gjaltema	
en	drs.	A.L.	(Bertus)	Hempenius-	archivaris	
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bij	waterschap	Noorderzijlvest.		
Van	al	deze	gesprekken	heeft	zij	aantekenin-
gen	gemaakt.	De	reacties	uit	1999	heeft	zij	in	
maart	2016	kunnen	aanvullen	met	relevante	
gegevens	 uit	 haar	 genealogiebestanden.	
Samen	met	gegevens	uit	“Histopedia	Cae-
lpenda,	 twee	 eeuwen	 huizen	 en	 bewoners	
in	Opende	1800-2000”,	uitgegeven	door	de	
Stichting	Historische	Kring	Opende	heeft	ze	
alfabetische	notities	weten	aan	te	leggen.
Bij	 toeval	 kwam	 dit	 onderwerp	 ter	 sprake	
tijdens	de	voorbereidingen	van	haar	artikel	
“Het	potschip	van	Reinder	de	Haan”	 	voor	
het	 Olde	 Guet	 d.d.	 mei	 2016.	 De	 redactie	
was	nl.	gelijktijdig	bezig	met	de	voorberei-
ding	van	een	artikel	over	 ijzeroerwinning	te	
Marum.	 	Mv.	Grietje	Boomsma	–	Boonstra	
stelde	 haar	 materiaal	 toen	 belangeloos	 ter	
beschikking.

Archieven
Haar	vermoeden	dat	er	 in	de	Marumerlage	
tussen	Zethuisterweg	en	Postdijk	ooit	ijzer-
oer	werd	gedolven	werd	door	vele	reacties	
inderdaad	bevestigd.	
Alleen	 drs.	 Jean	 Joseph	 (Jan)	 Delvigne	
[1944	 –	 2014]	 ,	 Nieuwestreek	 91	 Ezinge,	
faculteit	 Wiskunde	 en	 Natuurwetenschap-
pen	 &	 Fysische	 Geografie	 in	 de	 archieven	
kon	geen	concrete	aanwijzingen	voor	 ijzer-
oerwinning	bij	Marum	vinden.	Hij	reageerde	
d.d.	15-02-1999	schriftelijk	op	de	vraag	of	
hij	 ook	 bekend	 was	 met	 oerwinning	 in	 het	
Westerkwartier.
Delvigne	 had	 evenmin	 iets	 kunnen	 vinden	
op	 oude	 geologische	 kaarten	 uit	 de	 jaren	
’30.	 In	die	 tijd	was	 ijzeroer	 echter	 nog	wel	
van	 economische	 betekenis.	 In	 Groningen	
werden	de	vindplaatsen	bij	Harkstede	en	bij	
Musselkanaal	echter	wel	duidelijk	aangege-
ven.
Drs.	A.L.	 (Bertus)	Hempenius,	archivaris	bij	
waterschap	 Noorderzijlvest,	 stelde	 daar-
naast,	dat	ontgronding	meestal	een	provin-
ciale	 aangelegenheid	 was.	 Zo	 was	 Water-
schap	“De	Vier	Wegen”	(1919	–	1962)	binnen	
de	gemeenten	Marum	en	Grootegast	in	die	
jaren	o.a.	actief	op	het	gebied	van	aanleg	en	
verharding	van	wegen.																																																																														
Dhr.	Brink,	oud-gemeenteambtenaar	te	Ma-
rum,	gaf	aan	dat	er	in	Marum	ooit	wel	toe-
stemming	 was	 gegeven	 voor	 het	 delven,	



Bernard	Wassink	(*1950)	sinds	1993	woon-
achtig	op	Parkweg		21	te	Opende,	had	ooit	
een	stuk	land	langs	de	voormalige	loop	van	
het	Oude	Diep-	oostelijk	van	de	Postdijk	en	
noordelijk	 van	 de	 huidige	 A7.	 In	 dat	 stuk	
land	zit	inderdaad	nog	een	behoorlijke	hoe-
veelheid	ijzererts	(oer),	dikke	harde	stukken	
op	ongeveer	1	steek	diepte.
Ook	 de	 andere	 plaatselijke	 respondenten	
bevestigden	 dat	 er	 ooit	 ijzeroerwinning	 in	
de	Marumerlage	geweest	is.	Deze	afgravin-
gen	 vonden	 volgens	 de	 reacties	 in	 Marum	
al	 vóór	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 plaats,	
hoogstwaarschijnlijk	 tot	 ín	 de	 oorlogsjaren	
van	WO	II.

Het ontstaan van ijzeroer
Hoe	 ontstaat	 ijzeroer	 nu	 in	 een	 omgeving	
als	bij	Marum?	IJzeroerlagen		komen	veel	in	
de	beekbezinkingen	en	moerasvenen	langs	
kleine	 stroompjes	 voor.	 Deze	 lagen	 duidt	
men	in	het	algemeen	met	de	naam	oer	aan.		
Er	bestaat	daarbij	 een	onderscheid	 tussen	
ijzeroer	en	zandoer.	De	gewone	banken	van	
zandoer	 bezitten	 weinig	 ijzer,	 slechts	 van	
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maar	dat	er	geen	officiële	vergunning	voor	
was	verstrekt	(gegevens	zijn	ondergebracht	
onder	archiefcode	208).	Hiermee	werd	in	of-
ficiële	zin	het	spoor	naar	ijzeroerwinning	bij	
Marum	toch	een	stuk	duidelijker.

Aanwezigheid
Dat	er	ooit	oer	in	de	grond	zat	en	nu	nog	zit,	
werd	na	de	oproep	van	mevrouw	Boomsma	
door	 plaatselijke	 grondeigenaren	 wél	 stel-
lig	 bevestigd.	 Meestal	 zat	 het	 op	 geringe	
diepte.	Jan	Boerema	trof	er	 in	de	 jaren	’90	
nog	ijzeroer	aan.	Er	was	toen	geploegd	in	de	
buurt	van	de	trambaan.	Deze	brokken	ijzer-
oer	liggen	nu	in	het	streekmuseum	’t	Rieuw	
in	Nuis.
Boerema	had	daarnaast	veel	informatie	ge-
kregen	van	Tiemen	de	Vries	van	de	Haars-
terweg.	In	Marum	West	werd	het	oer	veelal	
verzameld	bij	 de	 tramhalte	Marum	“West”,	
toen	café	H.	Homan.	Dit	 is	nu	café	Markt-
zicht.
Er	waren	Boerema	verder	geen	publicaties	
bekend	 m.b.t.	 	 ijzeroerwinning	 in	 de	 ge-
meente	Marum	c.q.	het	Westerkwartier.	

IJzeroer winning bij Musselkanaal.



0,1	 tot	 0,8	 pct.	 ijzer.	 In	 hoofdzaak	 bestaat	
een	zandoerbank	uit	zand,	dat	door	humus-
stoffen	 tot	een	vaste	 laag	verbonden	 is	en	
weinig	 ijzer	bevat.	 IJzeroerbanken	 in	beek-
bezinkingen	echter	bestaan	wel	voor	39	%	
uit	ijzer.	

Zandoer
Het	 ontstaan	 hiervan	 kan	 men	 zich	 aldus	
voorstellen.	 In	 de	 zandgronden	 bevinden	
zich	 bijna	 overal	 ijzerbestanddelen.	 Wan-
neer	regenwater	door	de	bodem	sijpelt,	zal	
ijzerhoudend	 slib	 meegevoerd	 worden.	 Dit	
slib	zal	op	een	bepaalde	diept	de	grondpori-
en	verstoppen,	en		zo	aanleiding	zijn	tot	het	
ontstaan	 van	 de	 bank.	 Het	 ijzer	 is	 slechts	
afkomstig	van	de	bovenliggende	aardlagen	
en	dus	kan	het	ijzergehalte	hier	niet	zo	groot	
worden.	 Deze	 oerbanken,	 die	 geen	 water	
doorlaten,	zijn	voor	de	landbouw	erg	nade-
lig	en	doen	vaak	drassige,	vochtige	landen	
ontstaan,	waar	weinig	op	kan	groeien.

IJzeroer bij beken
Beekbezinkingen	 worden	 van	 tijd	 tot	 tijd	
overstroomd	door	water,	dat	slib	van	uitge-
breide	streken	aanvoert.	Ook	kwel	uit	 ijzer-
houdend	grondwater,	dat	zich	uit	het	hoger	
gelegen	 Drentse	 zandplateau	 naar	 onze	
laaggelegen	veenvlakten	verplaatst,	leidt	tot	
ijzeroervorming	in	onze	laagten.
Zo	 worden	 de	 hier	 ontstane	 ijzerbanken	
continu	 verzwaard	 met	 nieuwe	 ijzerdelen	
van	elders.	Daardoor	wordt	het	ijzergehalte	
in	deze	banken	veel	groter	dan	op	de	hogere	
gronden.	 Ook	 is	 gebleken,	 dat	 aanwezige	
ijzerbacteriën	bij	de	vorming	van	deze	ijzer-
oerbanken	 nog	 een	 belangrijke	 rol	 spelen.	
Deze	ijzerbacteriën	nemen	allerlei	opgeloste	
stoffen	uit	het	water	op,	en	zetten	deze	ook	
nog	eens	om	in	ijzeroxide.																																																																															
Zo	 ontstonden	 de	 lagen	 moerasijzererts	
in	 de	 beekbezinkingen	 en	 venen	 langs	 de	
stroompjes	 in	 Groningen,	 Drente	 en	 Fries-
land,	 	 welke	 vroeger	 werden	 opgedolven	
voor	de	ijzergieterijen.	

De Marumerlage als wingebied 
G.	Terpstra	 (*1940),	Lindsterlaan	43	te	Ma-
rum,	 veehouder,	 is	 opgegroeid	 in	 Marum.	
Van	zijn	vader	en	zijn	buurman	kreeg	hij	in-
formatie	 van	erg	 vroege	 ijzeroerwinning	uit	
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de	periode	na	de	WO	i.	
Langs	de	Zethuisterweg	(direct	bij	de	snel-
weg	 aan	 de	 linkerkant	 vanaf	 Marum	 gere-
kend)	 werd	 het	 oer	 aangetroffen.	 De	 loop	
van	het	oude	riviertje	het	Oude	Diep	is	mede	
bepalend	geweest	voor	het	voorkomen	van	
oer.	Het	was	toen	een	grote	afgraving	die	la-
ter	weer	is	gedicht.	Van	oorsprong	was	het	
grasland,	waar	het	oer	uit	werd	gebaggerd.	
Ooit	lag	er	een	zandbank	in	dit	gebied.	Zand	
van	 Trimunt	 is	 door	 de	 eeuwen	 heen	 door	
regenval	op	deze	plaats	het	dal	ingespoeld.	
Terpstra’s	vader	had	hier	land.	Land	wissel-
de	hier	vaak	van	eigenaar	door	zgn.	strijk-
geldjagers.	Hij	had	ook	land	langs	de	Post-
dijk	(voor	teelt	van	fabrieksaardappelen)	bij	
Hylkema.	
Op	de	akkers	werd	het	ijzeroer	vervoerd	per	
paard	en	wagen.	De	eerste	tijd	werd	het	oer	
nog	achter	de	voormalige	ESA	(Akkermans-
wijk)	per	boot	verzameld	en	via	de	Zuiderzee	
afgevoerd	 naar	 de	 Hoogovens.	 Vermoede-
lijk	werden	de	contacten	via	de	Hoogovens	
gelegd.	Het	ijzerbestand	was	van	een	gering	
gehalte,	er	zaten	veel	fosforbestanddelen	in.	
Het	zgn.	bloedwateren	van	vee	op	ijzeroer-
land	was	in	die	tijd	al	bekend.

Precies	 beschreven	 lag	 volgens	 Johannes	
Brik	(*	30-12-1925	-	†	25-9-2000,	Randel	26	
te	Marum)	het	totale	graafterrein	bij	Marum	
ter	weerszijden	van	de	Zethuisterweg,	zowel	
ten	oosten	als	ten	westen	dus,	én	zuidelijk	
langs	de	trambaan,	achterlangs	het	Haars-
terbos	als	het	ware,	tot	aan	de	Postdijk.	
Het	was	het	gebied	vanaf	toen	rijksweg	43	
naar	 Appelhof,	 langs	 de	 Sintelweg,	 waar	
Drewes	 de	 Haan	 woonde.	 Niet	 meer	 waar	
Hylkema	woonde,	daar	was	het	al	meer	een	
hooggelegen	heidegebied.
Richting	 Trimunt	 wordt	 dit	 gebied	 ook	 wel	
het	Korige	genoemd.

Joost	 Bijma	 (1925	 Opende	 -	 2002	 Zuidla-
ren)	Heideweg	2,	Noordwijk,	 zoon	van	An-
dries	 Bijma	 en	 Riemkje	 de	 Boer,	 was	 als	
gemeentemedewerker	 –	 buitendienst	 veel	
in	 de	 natuur.	 	 Ze	 woonden	 toen	 achter	 de	
trambaan	 en	 de	 Jiltdijksheide,	 Kolonieweg	
18	te	Opende.	
Hij	bevestigt	ook	dat	er	 ijzeroer	werd	aan-
getroffen	 langs	de	Zethuisterweg	en	bij	de	



Sintelreed	naar	Drewes	de	Haan.	De	bulten	
ijzeroer	 werden	 er	 met	 kiepkarren	 verza-
meld.	Na	het	delven	werd	het	grasland	weer	
in	cultuur	gebracht.

De	percelen	waar	het	om	ging	waren	eigen-
dom	 van	 verschillende	 boeren.	 Er	 lag	 ook	
veel	pastorij-land	 in	dit	gebied.	Boeren	die	
er	land	hadden	waren	in	díe	tijd	o.a.:	Ause-
ma,	 Appelhof,	 Postmus,	 Valk	 en	 de	 Haan.	
Het	grootste	deel	was	grasland.	Er	groeiden	
veel	dotterbloemen.	Het	was	arme	grond	–	
het	oer	was	ook	moeilijk	te	verwijderen.		Bij	
het	slaan	of	graven	van	de	putten	voor	een	
waterpomp	 zag	 je	 aderen	 (watersporen)	 in	
de	grond	die	bruin	waren.	
Het	 terrein	 was	 toen	 ook	 nog	 bereikbaar	
vanaf	de	Postdijk.	
Arend	 Hoekstra	 (*1931)	 Kolonieweg	 15	
Opende,	 woonde	 voorheen	 Kloosterweg	 1	
te	Marum.	Zijn	moeder	was	een	dochter	van	
Jitze	 v.d.	 Vlugt	 en	 Jantje	 de	 Haan.	 Zij	 be-
woonden	een	boerderij	aan	de	Sintelweg	in	
de	Marumerlage.
Arend	vertelde,	dat	er	bulten	oer	tot	een	paar	
meter	hoog	bij	hen	op	de	hoek	lagen,	op	de	
kruising	 Kloosterstraat/Postdijk.	 Het	 oer,	
bruin	kruimelig	spul,	werd	gehaald	van	‘De	
Bongel‘.	Het	stonk	wat	visachtig.	Je	kwam	
op	het	terrein	door	langs	Klaas	Hulshoff	bij	
de	 trambaan	 de	 reed	 in	 te	 gaan.	 Het	 land	
is	 van	Germ	Lap	 (*1908-1995)	geweest	 en	
daarvoor	van	zíjn	vader	Hendrik	Lap	(*1874-
1958).	 	 Vervolgens	 van	 Hoekstra,	 en	 ook	
Grondsma	heeft	het	daarna	nog	gehad.	Het	

oer	werd	er	met	paard	en	wagen	gebracht.	
Daarna	werd	het	per	vrachtautoauto	(4	à	5)	
afgevoerd.	
Het	was	al	met	al	niet	erg	rendabel.	

Werken in het ijzeroer
Het	 werk	 was	 zwaar	 en	 smerig.	 De	 rode	
stof	van	het	oer	was	moeilijk	van	lichaam	en	
kleren	te	verwijderen.	Wanneer	het	regende	
schuilde	men	onder	een	afdak	van	een	soort	
vlechtwerk.
De	graszode	werd	afgeplagd	en	de	bodem	
tot	1½	m.	diepte	bewerkt.	Het	dicht	aan	de	
oppervlakte	liggende	ijzeroer	werd	afgegra-
ven	en	met	 ‘pipegaaltjes’	of	polderkroades	
(kruiwagens)	en	verzameld	aan	de	Zethuis-
terweg,	naast	ook	andere	plaatsen.
Zo	 werd	 de	 rode	 oer	 tevoorschijn	 gehaald	
en	daarna	werd	de	graszode	weer	terugge-
legd.	 Het	 oer	 was	 donkerbruin	 en	 het	 had	
een	sterke	visachtige	modderlucht.
Henk	 Jagersma	 (*1930),	 Nieuweweg	 24,	
Nuis	[zijn	vader	(*1896)	kwam	van	de	Hout-
wal]	werkte	 toen	hij	 18	 jaar	was	 voor	0,75	
cent	per	week	in	het	oer.	Ook	Timme	(?)	Sik-
kema	 uit	 Zevenhuizen/Een-West	 heeft	 hier	
in	het	oer	gewerkt.	
De	 eigenaren	 kregen	 een	 schadevergoe-
ding,	 want	 het	 had	 toen	 wel	 een	 bepaald	
economisch	belang.	
Volgens	 de	 geïnterviewden	 werd	 het	 werk	
door	een	groot	aantal	mensen	dus	handma-
tig	gedaan,	 en	onder	 toezicht	 van	een	uit-
voerder,	waarschijnlijk	Sjoerd	Koster	van	de	
Drachtsterweg	te	Opende.
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Wingebied ijzeroer Marumerlage omstreeks 1945.
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Kees	 Gjaltema	 (*6-11-1926	 -	 †28-1-2008),	
Provincialeweg	 79,	 Opende	 wist	 te	 vertel-
len	dat	er	voor	de	oorlog	een	familie	Koster	
woonde	 naast	 de	 Westerbouwing,	 Provin-
cialeweg	45	te	Opende.	Deze	man	was	 in-
derdaad	opzichter	bij	de	delving	van	ijzeroer	
onder	Marum.	Welk	bedrijf	de	opdrachtge-
ver	was	is	niet	(meer)	bekend.	Er	zijn	tiental-
len	firma’s	geweest	die	zich	in	het	Noorden	
met	de	winning	van	 ijzeroer,	de	handel	en/
of	de	export	bezighielden.		Zonder	volledig	
te	zijn,	waren	dat	bv.	de	Groningsche	IJzer-
erts	Exploitatie	Maatschappij;	Luurt	Harke-
ma,	 Bedum;	 Inter-ore,	 Eelde-Paterswolde;	
Muurlink	en	Co.,	Oldenmarkt;	vader	en	zoon	
Tjakke	 en	 Johan	 Schuringa,	 Ter	 Apel/Pa-
terswolde;	Fa.	Smit	en	Ploeg	uit	Onderden-
dam.	Contactpersoon	 in	de	omgeving	was	
o.a.	dhr.	Sikkens	uit	Een.

Export
Ruurd	Oosterwoud	(*1-3-1926	-	†8-4-2011)	
Noorderringweg	 5,	 Marum	 (oud	 bestuurs-
lid	 ’t	 Rieuw)	 vertelde	 dat	 het	 oer	 ook	 naar	
Frankrijk	werd	vervoerd.	 	Ruurd	kwam	hier	
in	1933	met	zijn	ouders	te	wonen.	Toen	la-
gen	de	dikke	bulten	langs	de	Zethuisterweg.	
Het	oer	had	geen	bijzonder	goede	kwaliteit.
Nadat	 het	 oer	 in	 grote	 hopen	 verzameld	
was,	 werd	 het	 met	 paard	 en	 wagen	 naar	
de	laad-	en	losplaats	langs	de	trambaan	in	
Marum-West	 gereden.	 Ook	 op	 de	 Postdijk	
werd	het	oer	verzameld.	Vandaar	werd	het	
meestal	 met	 vrachtauto’s	 verder	 getrans-

porteerd.	Waar	het	dan	exact	naar	toe	werd	
gebracht	was	niet	altijd	bekend.	
Wel	waren	er	hier	 in	het	Noorden	een	paar	
vaste	(haven)bestemmingen.	Men	vermoedt	
dat	het	in	de	oorlog	per	schip	mogelijk	naar	
Duitsland	werd	gebracht.	Ook	Gjaltema	zegt	
dat	het	oer	werd	afgevoerd	naar	Duitsland.	
Behalve	naar	Frankrijk	en	Duitsland	ging	het	
oer	naar	staalfabrieken	in	Engeland.
Een	andere	 toepassing	 van	 ijzeroer	 tussen	
1826	en	1969	vond	plaats	 in	de	stadsgas-
fabrieken.	Hier	werden	giftige	bestanddelen	
als	zwavelwaterstof	en	blauwzuur	uit	steen-
koolgas	gefilterd.	De	oudste	toepassing	van	
ijzeroer	 is	echter	die	als	kleurstof.	Zo	wor-
den	 ijzermineralen	als	 limoniet	en	hematiet	
gebruikt	 voor	 het	 kleuren	 van	 bijvoorbeeld	
verf,	aardewerk	of	rubber.	

Advertentie van Smit en Ploeg uit Onder-
dendam.

Het wegkruien van het ijzeroer.
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Ook in Duurswoude
Behalve	bij	Marum	werd	in	de	directe	omge-
ving	 in	 Opsterland	 ook	 ijzeroer	 gewonnen.	
Zo	 staat	 in	 een	 krantenartikel	 van	 de	 Hel-
dersche	 Courant	 	 van	 16	 januari	 1937	 het	
volgende	vermeld:

Bloedwateren
Bij	de	veehouders	was	het	bekend	dat	het	
vee	 in	bepaalde	stukken	land	waar	 ijzeroer	
in	de	grond	zat,	last	kreeg	van	‘bloedwate-
ren’.	Dit	weet	men	aan	een	plant,	de	zoge-
naamde	‘roegebol’	of	‘roobol’	of	Akkerpaar-
denstaart.	Het	melkvee	kon	er	door	van	de	
melk	raken.	
Meer	 boeren	 meenden	 dat	 het	 tot	 ±	 1940	
veel	 voorkomende	 bloedwateren	 of	 ‘wee’	
bij	het	rundvee	gebonden	was	aan	ijzerrijke	
gronden	en	aan	een	daarin	voorkomend	on-
kruid.	Bij	het	 laatste	denken	we	met	name	
aan	de	Akkerpaardenstaart,	ook	wel	Rûge-
bol	of	Roebol	genoemd.	Vee	dat	er	geboren	
was	 en	 mee	 was	 opgegroeid	 had	 er	 geen	
last	van,	maar	ander	vee	wel.	
Koevergif	zei	men	in	Friesland.
Zo	had	Douwe	Klamer	indertijd	ook	last	van	
bloedwateren	van	het	melkvee	op	een	stuk	
land	dat	tegen	de	trambaan	aan	lag.	

De ‘roobol’ of ‘akkerpaardenstaart’ is een 
signaalplant voor arme gronden.

IJzeroer in Friesland – reeds een 
lading afgeleverd in Italië. 

‘Naar	het	Handelsblad	verneemt	is	in	de	
Friese	 gemeente	 Opsterland,	 onder	 de	
dorpen	Siegerswold	en	Duurswold,	ijzer-
houdende	 grond	 gevonden;	 in	 de	 om-
geving	van	riviertje	de	Linde	(1)	ligt,	vlak	
onder	de	zoden	een	harde	laag	van	circa	
30	cm.	dikte.
De	exploitatie	is	reeds	begonnen.	Arbei-
ders	laden	de	grond	in	tramwagens,	wel-
ke	het	oer	naar	schepen	vervoeren.	Dan	
gaat	het	verder	het	land	uit.	Wij	horen	dat	
de	eerste	lading	op	weg	is	naar	Italië.	In	
de	Friese	oosthoek	is	men	over	deze	ont-
dekking	zeer	verheugd,	daar	er	voor	heel	
wat	mensen	nu	werk	aan	de	winkel	is.
Nader	verneemt	het	blad,	dat	men	sedert	
drie	 maanden	 in	 de	 buurt	 van	 Siegers-
woude	bezig	was	met	het	exploiteren	van	
een	veld,	waar	op	30	cm.	onder	de	op-
pervlakte	een	laagje	ijzerhoudende	grond	
ter	dikte	van	22	cm.	wordt	aangetroffen,	
dat	naar	Italië	werd	verscheept.
Thans	 heeft	 de	 exploitant,	 de	 heer	 T.	
Schuringa	 te	 Ter	 Apel	 het	 bedrijf	 ver-
plaatst	 naar	Duurswoude,	waar	men	op	
een	perceel	van	mevrouw	De	Jonge	van	
Zwijsbergen	–	Lycklama	à	Nijeholt	(2)	ge-
legen	aan	het	Koningsdiep,	het	bedrijf	zal	
voortzetten.
Per	 kiepkarren	 zal	 de	 ijzerhoudende	
grond	 naar	 de	 hoofdweg	 worden	 ver-
voerd,	 vandaar	 per	 vrachtauto	 naar	 de	
schepen.	Het	zal	worden	uitgevoerd	naar	
Engeland,	 waar	 het,	 naar	wij	 vernemen,	
wordt	gebruikt	voor	het	zuiveren	van	gas.	
Er	 werken	 thans	 twaalf	 man	 op	 dit	 be-
drijf.’

Opm. Koos Vos
1 : De Linde zal zijn De Boorne of Ko-
ningsdiep.
2.  Zij had veel bezittingen onder Hauler-
wijk.( bron Het Lycklamahuis – Stinsen in 
Friesland.
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Douwe	Klamer	woonde	van	1928	 tot	1941	
op	de	Postdijk	1	en	daarna	tot	1985	aan	de	
Kolonieweg	21.	Dat	was	eerst	een	boerderij	
van	de	domeinen.	Het	land	was	indertijd	ei-
gendom	van	Grondsma	-	De	Haan.	
Douwe	Klamer	huurde	het	van	Grondsma.
Volgens	Jan	Boerema	was	er	echter	geen	di-
rect	verband	met	de	omgeving	van	het	Oud	
Diepje.	Dat	deze	veeziekte	aan	de	grond	lag	
leek	 hem	 onwaarschijnlijk.	 Dan	 zouden	 de	
dieren	 er	 nu	 ook	 last	 van	 moeten	 hebben,	
want	er	loopt	nog	steeds	vee	in	dit	gebied.
Uitgebreid	 onderzoek	 in	 Drenthe	 door	 in	
ijzeroergebieden	praktiserende	dierenartsen	
bevestigen	 het	 verband	 evenmin.	 Mogelijk	
is	de	vaak	grote	natheid	in	zulk	land	belang-
rijker	voor	het	ontstaan	van	deze	ziekte	ge-
weest	dan	het	ijzergehalte.	Dat	zou	tegelijk	
verklaren	 dat	 de	 aandoening	 nu	 niet	 meer	
voorkomt.
De	waterhuishouding	in	het	gebied	Kolonie-
weg	–	 trambaan	–	 	A7	 is	 inderdaad	verbe-
terd.	Onder	de	Leidijk	 is	 indertijd	 een	buis	
gelegd,	 waardoor	 het	 gebied	 zuidelijk	 van	
Kolonieweg	 –	 Zethuisterweg	 droger	 blijft.	
Deze	 waterstaatkundige	 werken	 van	 de	
voormalige	waterschappen	‘Westerkwartier’	
en	‘De	Vier	Wegen’	vallen	nu	onder	verant-
woordelijkheid	 van	 het	 waterschap	 Noor-
derzijlvest.	

Tenslotte	 vermeldt	 W.	 Hoogeveen	 (*1932)	
Elzenlaan	4	te	Marum	dat	in	de	jaren	1950-
1953	 ook	 bij	 Bakkerom	 (halverwege	 het	
Wolddiep	 tussen	 Boerakker	 en	 Sebalde-
buren)	 het	 aanwezige	 ijzeroer	 zou	 worden	
ontgonnen.	Tot	1950	werd	hier	turf	(baggel)	
gestoken,	waardoor	er	petgaten	waren	ont-
staan	Als	het	eveneens	in	de	bodem	aanwe-
zige	 ijzeroer	zou	blijven	zitten,	dan	was	de	
grond	 waardeloos	 voor	 toekomstige	 land-
bouwactiviteiten.	Deze	ontginning		is	echter	
niet	 van	 de	 grond	 gekomen.	 In	 de	 plaats	
daarvan	werd	er	grond	uit	Opende	gestort.	
Het	ijzeroer	ligt	er	dus	nog	steeds,	daaron-
der	 het	 veen	 en	 daaronder	 weer	 zand.	 Nu	
gaat	 Staatsbosbeheer	 het	 gebied	 onder	
water	zetten	(25-9-1999).	Momenteel	is	het	
inderdaad	een	uniek	natuurgebied	met	zeld-
zame	planten	en	vogels,	en	wordt	het	terrein	
door	het	SBB	onderhouden.	

Tot besluit
Dat	 de	 ijzeroerwinning	 in	 ons	 land	 na	 de	
oorlog	een	afgelopen	zaak	was,	blijkt	uit	een	
krantenartikel	van	de	IJmuider	Courant	van	
31	juli	1953.	De	firma	T.	en	Joh.	Schuringa	
uit	Ter	Apel	doet	dan	een	poging	om,	net	als	
eerder	in	onze	contreien,	ijzeroer	te	halen	uit	
de	Ierse	ertsgebieden	van	Cork	County.

“Pionier”	met	Iers	oer	voor	Hoogovens

‘Gisteren	arriveerde	in	IJmuiden	de	Nederlandse	coaster	“Pionier”	(te	water	gelaten	op	4	
juli	1952	voor	dhr.	Hilco	Waker	te	Haren,	K.V.)	met	een	lading	van	500	ton	mangaanhou-
dend	ijzeroer.	Zoals	wij	indertijd	bericht	hebben,	zijn	in	Ierland	lagen	van	dit	oer	–	een	op	
aarde	lijkende	grondstof	–	gevonden,	die	tot	nu	toe	niet	de	moeite	waard	werden	geacht	
te	exploiteren.
De	IJmuidense	Hoogovens	hebben	zich	evenwel	een	proefzending	laten	sturen,	om	na	te	
gaan	of	dit	erts	ten	dele	het	tot	nu	toe	gebruikte	hoogwaardiger	mangaanhoudend	ijzererts	
kan	vervangen,	waarna	een	beslissing	over	de	eventuele	afgraving	van	de	Ierse	ertslagen	
zou	kunnen	volgen.
Men	wil	het	erts	in	de	Hoogovens	gebruiken	en	aan	de	hand	van	chemische	en	physische	
proeven	beoordelen,	in	hoeverre	deze	vervanging	mogelijk	en	rendabel	is.
Zoals	wij	al	mededeelden	is	de	ijzerhoudende	aarde	gevonden	door	de	heer	J.	Schuringa,	
die	samen	met	een	exploitant	uit	Ter	Apel	de	afgraving	ter	hand	nam	in	Zuid-Ierland,	op	
Cape	Clear	Island.	
Het	erts	werd	door	de	“Pionier”	gehaald	uit	het	plaatsje	Kilcrohan	aan	de	Dun	Manus	Baai’.
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Oerverkleuring, het begin.... 
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Landbouwmachines sinds de jaren 30 
van de vorige eeuw
In	 Nederland	 werd	 bij	 de	 machinefabriek	
te	 Appingedam,	 onder	 het	 bewind	 van	 Ter	
Borg	 jr.	 en	 Bonga,	 	 ingezet	 op	 de	 ontwik-
keling	 van	 dorsmachines.	 Er	 werden	 loco-
mobielen	als	aandrijving	van	dorsmachines	
ingevoerd.	
De	 handelsnaam	 Borga	 werd	 gelanceerd.	
In	de	jaren	dertig	werden	in	eerste	instantie	
dorsmachines	 geïmporteerd	 vanuit	 Enge-
land,	 maar	 die	 voldeden	 niet.	 Ter	 Borg	 en	
Mensinga	bouwden	ze	om	,	maar	na	enige	
tijd	begonnen	ze	zelf	met	het	fabriceren	van	
dorsmachines.	Ze	kwamen	op	de	markt	on-
der	de	naam	Borga.	De	 stalen	dorsmachi-
nes	werden	in	1932	geïntroduceerd	en	de	in	
fel	rode	kleuren	uitgevoerde	machines	wer-
den	in	het	hele	land	bekend.	
Dat	 was	 het	 begin	 van	 het	 nieuwe	 land-
bouwwerktuig.

Germ over zijn opa Bauke Jansma en zijn 
vader Hendrik Terpstra 
Bauke	Jansma	is	een	zoon	van	Eede	Rinzes	
Jansma	en	Antje	Baukes	Jansma.		Op	5	mei	
1898	trouwt	Bauke	te	Opsterland	met	Pietje	
Jansma.	Pietje	overlijdt	14	december	1917	
in	 De	 Wilp.	 	 Weduwnaar	 Bauke	 Jansma	
hertrouwde	 op	 26	 juli	 1918	 te	 Marum	 met	
Aaltje	Posthumus,	de	weduwe	van	Jannes	
Terpstra.		
Jannes	 Terpstra	 is	 tijdens	 de	 mobilisatie	
van	 1914-1918	 als	 militair	 opgenomen	 in	

De dorsmachines van Bauke Jansma te Marum

Geert W. Braam

Aanleiding voor dit artikel was een gesprekje tussen Germ Terpstra en mij. Germ wilde 
graag dat er eens een artikel gewijd werd aan dorsmachines en dan met name die van 
opa Bauke Jansma. De fragmenten die ik van Germ kreeg tijdens een interview zijn ver-
weven in mijn artikel en uiteraard weer aangevuld met archiefonderzoek. 
Veel oudere mensen hebben de dorsmachine nog haarfijn op hun netvlies staan. Tot in 
de jaren vijftig werd er nog volop gebruik van gemaakt. Ik zie de optochten van deze ma-
chines nog door het dorp rijden, als kinderen keken we onze ogen uit naar de in werking 
zijnde dorsmachines. Het was indrukwekkend met al die lange aandrijfriemen die de ma-
chines draaiende hielden. Germ Terpstra (SRV camping Lindsterlaan) doet er een boekje 
over open. Hij heeft de machines zelf als jonge jongen ervaren bij zijn stiefpake (opa), bij 
zijn eigen vader Hendrik Terpstra, bij zijn stiefoom Eede Jansma en later bij Klaas van 
Dijk aan de Lindsterlaan.

Dorsen in vroeger tijd
Dorsen	 is	 een	 proces	 van	 het	 verwijderen	
van	de	graankorrel	uit	de	rijpe	aar.	Niet	alle	
graansoorten	 kunnen	 echter	 gedorst	 wor-
den.	Het	kan	niet,	als	de	graankorrel	in	een	
pakje	blijft	zitten,	zoals	bv.	bij	spelt.	Dan	kan	
de	korrel	alleen	vrijgemaakt	worden	door	te	
pellen	(wrijven).	
Het	allereerste	hulpmiddel	voor	het	dorsen	
was	 de	 dorsstok.	 Deze	 werd	 al	 gebruikt	
rond	 1200	 v.	 Christus	 in	 de	 nederzetting	
Egolzwil	 (Zwitserland).	 Ook	 werd	 gebruik	
gemaakt	van	dieren,	door	deze	over	het	te	
dorsen	graan	te	laten	lopen.	Een	verbetering	
van	de	dorsstok	was	de	dorsvlegel.	Dorsen	
werd	vroeger	 in	de	wintermaanden	met	de	
hand,	 met	 behulp	 van	 de	 dorsvlegel	 	 ge-
daan.	Het	gedorste	graan	werd	vervolgens	
geschoond	 met	 een	 wan	 en	 later	 met	 een	
wanmolen.	 Bij	 gerst	 en	 rijst	 zijn	 de	 korrels	
vergroeid	met	de	omhullende	kafjes	die	niet	
verwijderd	kunnen	worden	met	een	wanmo-
len.	Deze	korrels	moeten	na	het	dorsen	ge-
peld	(geraspt)	worden	met	een	pelmolen,	zij	
het	dat	dit	een	ander	proces	is	dan	bij	spelt.	
De	eerste	dorsmachine	werd	in	1784	uitge-
vonden	door	de	Schot	Andrew	Meikle.	Met	
de	opkomst	van	de	dorsmachine	werd	het	
dorsen	niet	meer	met	de	hand	gedaan.	Bij	
de	maaidorser	 (combine)	vindt	het	maaien,	
dorsen	en	 schonen	direct	 na	elkaar	 	 in	de	
maaidorser	plaats.		



het	 hospitaal	 van	 ’s-Hertogenbosch.	 Zijn	
vrouw	en	hun	 2	 jarig	 zoontje	Hendrik	 reis-
den	vanuit	De	Wilp	naar	hem	toe.	Opgestapt	
op	de	Kruisweg	gingen	ze	met	de	tram	naar	
Groningen	en	vervolgens	met	de	trein	naar	
’s-Hertogenbosch.	 Ze	 waren	 een	 hele	 dag	
onderweg.		Jannes	overleed	daar	in	1916.	
Hendrik	Terpstra,	het	zoontje	van	Aaltje	en	
Jannes,		is	bijna	4	jaar	oud	als	zijn	moeder	
trouwt	met	Bauke	Jansma.	
“Ik	heb	opa	Bauke	amper	gekend,	want	 ik	
was	nog	maar	elf	jaar	toen	hij	overleed”,	ver-
telt	Germ.	 “Wat	 ik	van	hem	weet	 is	dat	hij	
gemeenteraadslid	was	en	dat	hij	zich	onde-
randeren	 sterk	 heeft	 gemaakt	 voor	 verhar-
ding	van	de	Lindsterlaan.”
De	Lindsterlaan	liep	vroeger	tot	even	voorbij	
de	boerderij	de	Linde,	tot	het	huisje	van	Lap,	
dat	 is	het	 laatste	huis	aan	de	rechter	kant,	
een	beetje	achteruit	gelegen.

Hendrik	Terpstra	is	in	1914	in	Siegerswoude	
geboren.	 	Zijn	vader	Jannes	 is	geboren	 	 in	
1886	in	het	café	van	zijn	ouders	in	Siegers-
woude.	 Dat	 waren	 Jan	 Johannes	 Terpstra	
en	Aaltje	Siegers	Buursma.		
Beppe		Aaltje	Posthumus	(	zie	boven)	woon-
de	bij	het	 tolhek,	dus	verderop	 in	Siegers-
woude,		in	de	derde	boerderij	vanaf	de	Tol-
heksleane.	Na	het	overlijden	van	zijn	vader	
verhuisde	 Hendrik	 	 met	 zijn	 moeder	 naar	
het	gezin	van	zijn	stiefvader	in	De	Wilp.	Ze	
woonden	daar	naast	Siebe	Haarsma,	beurt-
schipper.	Later	had	die	een	transportbedrijf.	
Voor	dat	huis	was	een	draai	over	het	kanaal	

en	als	hij	de	kans	kreeg	was	Hendrik	eerder	
bij	 de	 brug	 dan	 de	 brugwachter.	 Hij	 werd	
dan	tot	de	orde	geroepen	door	de	dochter	
van	Haarsma,	die	riep	dan	met	schelle	stem:	
“Dat	moeten	wij	doen”.		Na	schooltijd	leef-
de	hij	 zich	uit	bij	 de	korenmolen	van	Ynze	
Reindersma	en	liet	zich	op	een	goedgevulde	
graanzak	naar	boven	takelen.		Zo	kwam	hij	
boven	bij	de	molenaar	terecht.	Het	was	na-
tuurlijk	onverantwoord,	maar	 toch	ging	het	
telkens	zo.

Bauke Jansma. (*19-03-1872)

Germ toont een plakboek dat hij gebruikt bij 
het vertellen. Links een krantenknipsel  met 
daarop een zichtmachine, het eerste teken 
van de automatisering.

De Leekster Courant schrijft het 
volgende bij zijn overlijden:
 	
Marum. Alhier overleed op 29 mei 
1950 op 78 jarige leeftijd de heer B. 
Jansma. Rustend landbouwer alhier. 
De thans overledene was indertijd 
gedurende acht jaren wethouder en 
had zitting voor de Vrijheidsbond. 
Hierna werd hij buiten partijverband 
gekozen en was toen nog vier jaren 
raadslid. Bij de laatste verkiezing voor 
de oorlog stelde hij zich niet meer be-
schikbaar.
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Het begin van de dorsmachines in Marum
In	1918	verhuisde	Bauke	Jansma,	koopman	
van	beroep,	met	zijn	2e	vrouw,	zijn	kinderen		
en	stiefzoon	Hendrik	naar	Marum,	naar	de	
Lindsterlaan	41	 (voorheen	A	327	en	A309).	
Hij	 was	 als	 strijkgeldjager	 bij	 een	 publieke	
verkoping	aan	de	boerderij	blijven	hangen.	
Het	 was	 een	 boerderij	 die	 gebouwd	 was	
door	 Hinne	 Gerbens	 Posthumus	 en	 zijn	
vrouw		Feikje	Heerkes	Nijboer,	die	er	tot	de	
verkoop		hadden	gewoond.
	
Bauke	 had	 in	 De	 Wilp	 nog	 geen	 dorsma-
chines,	maar	begon	er	later	in	Marum	mee.	
Eerst	 dorste	 hij	 met	 de	 hand,	 samen	 met	
zijn	zoon	Eede	Jansma	en	stiefzoon	Hendrik	
Terpstra.
Ze	 gebruikten	 	 in	 de	 dertiger	 jaren	 eerst	
een	hekelmachine	en	een	waaier.	De	scho-
ven	werden	in	de	hekelmachine	gedaan,	de	
graankorrels	 werden	 er	 uitgehaald	 en	 ver-
volgens	ging	dat	graan	in	de	waaier.	Een	tijd	
geleden	 is	 het	 nog	 gedemonstreerd	 bij	 de	
molen	in	Niebert.	Tevens	is	daar	nog	op	de	
ouderwetse	wijze	gedorst	met	de	vlegel.	Erg	
vermoeiend	werk.		
Langzaamaan	 durfden	 ze	 de	 investering	

van	een	dorsmachine	aan.	Daarna	werden	
er	meer	dorsmachines	gekocht	bij	Ter	Borg	
en	 Mensinga	 in	 Appingedam	 en	 een	 trek-
ker	 van	 Brons,	 eveneens	 uit	 Appingedam.		
Het	 is	bekend	dat	ze	 tweedehands	machi-
nes	kochten,	maar	er	zal	zeker	ook	wel	iets	
nieuws	aangeschaft	 zijn.	 	Hendrik	Terpstra	
ging	daar	regelmatig	op	de	DKW,	maar	ook	
wel	met	de	tram	naar	toe,	om	materialen	te	
halen	 of	 onderdelen	 voor	 de	 dorsmachine	
te	 halen.	 	 Dorsmachines	 werden	 in	 princi-
pe	later	overal	wel	gebouwd	omdat	er	geld	
mee	te	verdienen	was,	het	was	een	gat	in	de	
markt.	Dat	is	nu	nog	net	zo	met	de	tractors	
van	het	merk	John	Deere.	
Er	werd	niet	alleen	gedorst,	op	andere	tijd-
stippen	werd	er	ook	gras	gemaaid	en	wer-
den	terreinen	uitgevlakt.		Door	de	schaarse	
brandstof	in	de	oorlog		werd	er	gestookt	in	
gaspotten,	 eerst	 voorzien	 van	 hout.	 Daar	
kon	de	tractor,	een	Lanz	Bulldog,	op	draaien.	
Via	riemen	werd	de	dorsmachine	in	werking	
gebracht.	Na	de	oorlog	werd	de	tractor	met	
petroleum	 aangedreven,	 er	 was	 nog	 geen	
diesel	voor	de	trekker.		Als	er	met	de	dors-
machine	op	uit	werd	getrokken,	dan	was	dit	
vaak	een	hele	optocht	van	allerlei	machines.	

De boerderij aan de Lindsterlaan, ooit van Bauke Jansma, in de huidige tijd.
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Een	trekker	trok	het	geheel,	eerst	de	dors-
machine,	vervolgens	een	enorme	stro-pers	
met	 een	 zogenaamde	 paardenkop	 en	 ten-
slotte	een	pakwagen	met	gereedschappen.	
Ze	hadden	ook	nog	een	machine,	die,	als	er	
stroom	in	de	buurt	was,		in	zijn	geheel	werd	
aangesloten	op	de	netspanning.
Later	hebben	ze	zelf	eens	een	auto	gemaakt	
om	de	machines	te	trekken.	Die	auto	kreeg	
de	naam	Uiver,	genoemd	naar	het	vliegtuig	
de	Uiver.	Weer	later	gingen	ze	met	een	Jeep	
overal	naar	toe.	De	andere	medewerkers	re-
den	dan	mee	naar	de	plaats	waar	de	dors-
machine	aan	het	werk	ging.	Germ	kan	zich	
dat	nog	heel	goed	herinneren,	hij	was	toen	
negen	 jaar.	 	Het	was	een	Canadese	 legerj-
eep.	Er	reden	in	de	vijftiger	 jaren	meer	van	
dit	 soort	 voertuigen	 rond	 in	de	buurt.	 	Het	
was	materiaal	dat	achter	gebleven	was	na	
de	bevrijding	en	dat	werd	dan	later	verkocht	
aan	de	liefhebbers.

Dorsmachines in Marum en omstreken
Bauke	 Jansma	 werkte	 dus	 eerst	 met	 de	
voorloper	van	de	dorsmachine,	de	hekelma-
chine.	“Dat	is	hier	ook	eens	gedemonstreerd	
door	 Johannes	 Rozema	 uit	 Tolbert	 tijdens	
het	 project	 1000	 jaar	 Westerkwartier”,	 ver-
telt	Germ.		Bauke	ging	met	paard	en	wagen	
met	de	hekelmachine	er	achter	de	boer	op.	
Vlak	voor	de	Tweede	Wereldoorlog	kwamen	
de	dorsmachines.	De	vlegelmachine	en	 la-
ter	 de	 dorsmachine	 	 bestreken	 een	 groot	
gebied.
Het	dorsen	begon	in	de	herfst	(september/	
oktober)	en	dat	liep	door	tot	ver	in	de	win-
ter,	ja	zelfs	wel	tot	maart	of	april.	Het	graan,	
de	schoven	dus,	werd	na	het	maaien	eerst	
op	 ‘hokken’	gezet	en	vervolgens	 in	bulten.	
De	boeren	uit	de	omgeving	hadden	allemaal	
een	zetplek	op	een	stuk	land	en	daar	kwam	
de	 dorsmachine	 later	 tussen	 te	 staan.	 Zo	
was	er	ook	een	zetplek	in	Niebert	bij	Berend	
Dijkhuizen,	daar	werd	al	elektrisch	gedorst.	
Omdat	het	nog	al	wat	stroom	nam	werd	daar	
het	volgende	gedaan.	De	stroom	werd	afge-
tapt	van	het	bovengrondse	netwerk.	Mede-
werkers	 van	 Lieffering	 uit	 Marum	 kwamen	
met	grote	 tangen	en	die	koppelden	de	ka-
bel	van	de	dorsmachine	aan	de	potten	bo-
ven	 in	de	paal.	Normaal	gesproken	werkte	
de	dorsmachine	op	petroleum	en	dat	werd	

op	die	wijze	uitgespaard.	Zo	konden	ze	de	
schaarse	 distributiebonnen	 sparen.	 Het	
aftappen	 van	 de	 stroom	 gebeurde	 legaal.		
Er	 waren	 meer	 dorsmachines.	 	 Eigenaren	
waren:	 Postmus	 in	 Zevenhuizen,	 (die	 later	
zelfs	een	miniatuurdorsmachine	nagemaakt	
heeft),	Cruiming	en	Pebe	Bandringa.		

Er	waren	duidelijke	afspraken	gemaakt,	wie	
in	 welk	 gebied	 mocht	 dorsen	 en	 iedereen	
hield	zich	daar	aan.	Zo	had	men	klanten	in	
Siegerswoude,	Duurswoude	(nu	Wijnjewou-
de),	De	Wilp,	Bakkeveen	en	Frieschepalen.	
Dichter	bij	huis	bij	o.a.	Piet	en	Fokke	Post-
mus	aan	de	Lindsterlaan	en	Wolter	Hazen-
berg	in	Marum.	
Op	een	gegeven	moment	werd	het	rustiger	
met	het	dorsen,	want	 er	 kwamen	meer	 en	
meer	dorsmachines,	waardoor	de	spoeling	
steeds	dunner	werd.

Domicilie van de dorsmachines
De	 dorsmachines	 waren	 gestationeerd	 op	
de	boerderij	van	Terpstra,	aan	de	Lindster-
laan.	Er	waren	in	een	bepaalde	periode	zelfs	
wel	vier	in	zijn	bezit.	Pake	Jansma	had	zijn	
vier	machines	in	de	schuur,	onder	een	afdak	
of	onder	dekkleden.		In	1950	is	opa	Bauke	
Jansma	overleden	en	is	de	boedel		verdeeld.	
Oom	 Eede	 Jansma	 uit	 Roderwolde	 heeft	
drie	dorsmachines	gekocht	uit	de	inboedel.	
De	vader	van	Germ	had	er	geen	belang	bij,	
want	dan	zou	hij	alle	dagen	behoorlijk	in	het	
stof	zitten	en	hij	zag	wel	in	dat	dat	niet	be-
vorderlijk	was	voor	zijn	gezondheid.	Hij	kon	
namelijk	niet	tegen	het	stof	van	de	dorsma-
chine,		daarom	wilde	hij	later	ook	niet	meer	
naar	demonstraties.	Hij	vertelde	wel	dat	hij,	
voordat	hij	aan	het	dorswerk	toe	was,	al	zo	
zwart	als	roet	was.	Dat	kwam	door	de	gas-
pot	 die	 hij	 moest	 opstoken	 en	 daar	 kwam	
veel	zwarte	rook	bij	vrij.	

Arbeiders bij de dorsmachine
Het	werk	op	de	dorsmachine	werd	in	de	po-
litieke	 jaren	 van	 Bauke	 Jansma	 	 (hij	 zat	 in	
de	gemeenteraad)	geregeld	door	de	zonen	
en	 stiefzoon	 van	 Jansma.	 Ook	 oom	 Germ	
Jansma	 kwam	 om	 mee	 te	 helpen	 bij	 het	
dorsen.	Er	moest	voldoende	mankracht	zijn	
om	de	diverse	machines	draaiende	te	hou-
den.		Daarom	werden	er	allerlei	mensen	in-
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gehuurd,	zoals	Jan	Heuker,	Meerten	Heuker,	
de	jongens	van	Gerrit	Heijs,	Sape	en	Sander	
uit	het	Boereveld	en	Roelof	Hielema	uit	Ma-
rum	(later	woonde	hij	aan	de		Keuningswijk,	
nu	 Keuningsweg).	 	 Ook	 Jan	 Kuiper	 uit	 het	
Boereveld	 werkte	 mee	 en	 zijn	 zwager	 An-
dries	Sikkinga,	die	tijdens	de	meistaking	 in	
de	oorlog	op	de	vlucht	werd	doodgescho-
ten,	 nabij	 het	 huisje	 van	 Jo	 Braam.	 Verder	
noemt	 Germ	 de	 namen	 Jan	 en	 Hendrik	
Pops	en	er	was	nog	een	zekere	Wiebe	van	
der	Terp.	Het	waren	allemaal	stuk	voor	stuk	
harde	werkers.	
“Er	 waren	 een	 groot	 aantal	 mensen	 bij	 de	
dorsmachine	actief”,	vertelt	Germ.	Er	ston-
den	 twee	 personen	 bij	 de	 pakjespers,	 één	
persoon	 (Kaij	Drent)	 zat	op	de	kast	om	de	
korenschoven	los	te	snijden	en	er	was	een	
opsteker	 die	 de	 schoven	 naar	 boven	 stak.	
Er	was	één	persoon	verantwoordelijk	om	het	
gedorste	graan	in	zakken	te	verzamelen.	
Verder	was	er	iemand	die	het	stro		en	het	ge-
dorste	graan	wegbracht.	Er	waren	per	ploeg	
zeker	een	man	of	zeven/acht	actief	om	de	
boel	draaiende	te	houden.	Kaij	had		boven	
op	de	dorsmachine		een	goed	overzicht	en	
hij	schreeuwde	dan	als	er	iets	niet	gebeurde,	
er	ergens	iets	weg	moest	of	als	er	 iets	mis	
ging.	Als	er	om	wat	voor	reden	dan	ook	niet	
gedorst	werd,	kregen	de	medewerkers	ook	
geen	geld.	Ook	een	defecte	machine	leverde	

niets	op	voor	het	personeel,	de	gevleugelde	
uitspraak	 was	 dan:	 “Het	 wordt	 vandaag	
weer	niet”.	 	Ze	zaten	dan	wel	heel	gezellig	
met	elkaar	te	kletsen,	zittend	op	enkele	pak-
ken	stro	in	de	nabijheid	van	de	dorsmachi-
ne.	Pas	als	de	machine	weer	draaide,	werd	
er	weer	verdiend	door	de	arbeiders.	

Kaij	 (officieel	Gerrit)	Drent	was	er	ook	vaak	
bij	 en	 ook	 zijn	 vader	 Eit	 Drent.	 Kaij	 was	
melkrijder	in	Marum,	maar	daar	naast	werk-
te	hij	bij	de	dorsmachine.	Hij	was	een	Maru-
mer	dorpsfiguur	bij	uitstek,	 iedereen	kende	
hem.	Het	was	gevaarlijk	om	kinderen	bij	de	
dorsmachine	te	hebben	en	daarom	had	Kaij	
Drent	wegstuurgrapjes	bedacht.	Hij	stuurde	
de	kinderen	dan	op	pad	om	de	‘groepdweil’	
of	de	 ‘koekschaar’	 te	halen.	Ze	waren	dan	
een	 hele	 tijd	 zoek	 om	 het	 niet	 bestaande	
voorwerp	te	zoeken	bij	de	mensen.		
Ook	Luut	Zeeman	werkte	er	wel.

De oorlogstijd 1940-1945
Germ	weet	 te	vertellen	dat	er	 in	de	oorlog	
veel	grasland	gescheurd	werd	om	er	bouw-
land	van	te	maken,		voor	de	graanteelt	dus.	
Van	 hogerhand	 werd	 opgelegd	 dat	 er	 een	
bepaald	percentage	van	het	land	bebouwd	
moest	 worden	 voor	 de	 voedselvoorzie-
ning	in	Duitsland.	Omdat	er	graan	geleverd	
moest		worden	aan	de	Duitsers,	kregen	veel	
mensen	 vrijstelling	 van	 de	 verplichte	 te-
werkstelling	 in	de	Duitse	 industrie.	Er	werd	
van	alles	gedorst:	rogge,	haver,	tarwe,	enz.	
Ze	moesten	dat	allemaal	aan	de	Duitsers	le-
veren.	Het	 is	niet	verwonderlijk	dat	de	dor-
sers	het	spel	met	de	boeren	mee	speelden	
om	 soms	 wat	 graan	 te	 verdonkeremanen.	
Maar	het	was	wel	oppassen,	want	er	werd	
streng	gecontroleerd	door	een	aangestelde	
controleur,	 een	 zogenaamde	 commies.	 Als	
ze	ontdekten	dat	 er	wat	opzij	 gelegd	was,	
kreeg	Hendrik	Terpstra	een	reprimande	van	
hogerhand.	Van	die	kant	was	er	totaal	geen	
vertrouwen	en	dat	wist	iedereen.	Germ	heeft	
het	 over	 de	 commiezen	 Bouma	 en	 Klaas-
sens.	Ook	die	konden	moeilijk	wat	door	de	
vingers	zien,	want	als	dat	uitkwam	werden	
ook	 zij	 gestraft.	 De	 commiezen	 en	 de	 po-
litieagenten	 moesten	 de	 Duitsers	 toch	 een	
beetje	te	vriend	houden,	eigenlijk	hadden	ze	
twee	petten	op.		Kaij Drent uit het Boereveld, één van de me-

dewerkers van Jansma.
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Germ	weet	nog	goed	dat	Hendrik	de	Jong	
dit	werk	ook	 in	Bakkeveen	deed	en	dat	ze	
later	kameraden	werden.	Er	bleef	wel	eens	
bewust	wat	koren	 liggen	en	als	de	contro-
leur	 kwam	 	 werd	 er	 snel	 een	 arm	 vol	 kaf	
overheen	gegooid.	 	Dus	als	ze	de	Duitsers	
en	 de	 controleur	 konden	 bedonderen	 dan	
deden	ze	dat	wel.	

Achter	 op	 de	 Lindsterlaan	 zaten	 veel	 on-
derduikers.	 Ze	 hielpen	 ook	 wel	 mee	 met	
het	 werk	 en	 als	 er	 onraad	 dreigde	 werden	
ze	 gewaarschuwd	 door	 buurtgenoot	 Job	
Buitkamp.	Hij	had	TBC	en	lag	in	een	glazen	
hokje.	 Een	 zogenaamd	 	 ‘tentje’,	 een	 zelf-
standig	 gebouwtje	 los	 van	 het	 woonhuis.	
Zo	lag	hij	de	hele	dag	in	de	frisse	lucht.	De	
Duitsers	 kwamen	 begrijpelijkerwijs	 niet	 bij	
een	 besmettelijke	 TBC-	 lijder	 in	 de	 buurt.		
Germ	weet	nog	dat	oom	Eede	Jansma	ook	
eens	 opgepakt	 werd	 door	 een	 paar	 land-
wachten.	 De	 familie	 zat	 heerlijk	 te	 eten	 en	
plots	 stonden	 de	 landwachten	 voor	 hun	
neus.	 Ze	 waren	 via	 een	 openstaand	 raam	
naar	 binnen	 geslopen.	 Wat	 was	 het	 geval:	

achter	het	huis	 liep	een	grote	herdershond	
en	die	ontliepen	ze	door	via	het	raam	naar	
binnen	te	gaan.	Oom	Eede	moest	mee	naar	
het	Scholtenhuis.	
Men	 verliet	 het	 huis	 toen	 via	 de	 normale	
route.	Toen	de	herdershond	alsnog	te	dicht	
bij	 de	 landverraders	 kwam	 trokken	 ze	 hun	
wapen	en	schoten	hem	ter	plekke	dood.
Omdat	 de	 reparateur	 van	 de	 machines	
(oom	Eede)	opgepakt	was	konden	de	dors-
machines	 niet	 meer	 draaien.	 Alles	 ging	 zo	
genaamd	 	 stuk	 (bekijk	 het	 als	 klein	 verzet	
tegen	de	Duitsers)	en	dat	was	niet	gunstig	
voor	de	voedselvoorziening	voor	het	Duitse	
rijk.	Oom	Eede	werd	daarom	toch	weer	vrij-
gelaten	uit	het	Scholtenshuis.	Er	werd	weer	
driftig	 gerepareerd	 en	 de	 boel	 kon	 weer	
draaien…
Het	gebeurde	ook	wel	eens	dat	de	dorsers		
’s	morgens	het	werk	wilden	hervatten,	maar	
dat	de	machine	door	brand	verwoest	was.	
Ook	dat	was	stil	verzet	tegen	de	Duitsers.
Ook	gebeurde	het	dat	Germ	als	kleine	jon-
gen	achter	de	stoel	van	zijn	moeder	zat,		de	
deur	 open	 ging	 en	 er	 er	 landwachten	 bin-

De eerste dorsmachine van Bauke Jansma, overgenomen van H.H.Wind uit Coevorden.  Achter 
van links naar rechts: Roel Hielema , Bas de Groot , Hendrik Terpstra, Jan Elzinga , Germ Jansma,  
Roelf Krol. Vooraan links: Meerten Heuker. Alleen de namen van Hendrik Terpstra en Germ Jans 
zijn met zekerheid vastgesteld, van de andere namen zijn we niet helemaal zeker. We horen het 
graag als iemand daar meer duidelijkheid in kan brengen. 
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nenkwamen.	Hij	riep	dan:		“Heitie”.		Ja,	als	
je	heel	jong	bent	dan	is	iedere	oudere	man	
in	de	ogen	van	een	heel	klein	kind	een	heitie	
(vader).	Die	landwachten	deden	onverwach-
te	controles,	om	te	zien	of	er	ook	een	‘stil’	
varkentje	te	vinden	was	op	de	boerderij.	Wel	
had	 de	 vader	 van	 Germ	 in	 de	 oorlog	 een	
oliemolentje	op	zolder	staan.		Om	die	molen	
te	 laten	draaien	had	hij	een	fiets	verbouwd	
en	zo	produceerde	hij	illegaal	olie.	Dat	deed	
hij	in	de	avonduren	na	het	zware	dagelijkse	
werk.	

Leuke anekdotes
Er	waren	zelfs	boeren	aan	de	Drentse	kant	
van	 het	 Leekstermeer	 waar	 ook	 gedorst	
moest	 worden.	 	 De	 medewerkers	 gingen	
meestal	op	de	fiets,	maar	tijdens	een	strenge	
winter	in	1941	gingen	ze	op	de	schaats	van	
Jonkersvaart	 naar	 Sandebuur.	 Ze	 schaats-
ten	 ’s	 morgens	 al	 vroeg	 en	 moesten	 zo	
haast	op	de	tast	het	Leekstermeer	overste-
ken.	Daarbij	droegen	ze	hun	klompen	in	de	
handen.	 Onderweg	 over	 het	 Leekstermeer	
hoorden	ze	hele	mysterieuze		geluiden.		Het	
was	best	angstaanjagend	en	het	kwam	ook	
steeds	 dichterbij.	 Het	 was	 oorlog	 dus	 je	
moest	 constant	 alert	 blijven	 op	 onraad	 en	
verraad.	 Het	 geluid	 werd	 steeds	 heftiger.	
Hendrik	Pops,	die	ook	mee	schaatste	om	te	
dorsen	in	Sandebuur	verloor	van	schrik	een	
klomp.	Er	werd	naar	gezocht	 in	het	 riet	en	
dat	ging	maar	heel	moeizaam	in	de	duister-
nis.	
Het	 geluid	 kwam,	 zo	 bleek	 	 later,	 van	 een	
ingevroren	schuit	vol	achtergelaten	varkens	
voor	 de	 Leekster	 slachterij	 van	 Dam.	 Hoe	
lang	die	daar	gelegen	heeft	is	Germ	niet	be-
kend,	maar	bijzonder	is	het	verhaal	wel.		
De	dorsmachine	was	inmiddels		al	in	Sande-
buur	natuurlijk.	
Jan	Buitkamp	van	de	Lindsterlaan	ging	ook	
vaak	mee	als	medewerker.	Op	een	keer	had	
hij	erg	koude	handen	en	ging	hij	bij	de	uitlaat	
van	de	trekker	de	handen	warmen.	Plotse-
ling	viel	alles	uit,	Jan	zat	met	z’n	jas	vast	in	
een	 klein	 wieltje	 van	 de	 pomp.	 Germs	 va-
der	snelde	erop	af	om	de	zaak	weer	op	te	
starten.	Even	later	riep	Jan:	“	Sla	die	motor	
maar	weer	aan,	want	hij	heeft	mijn	jas	al	te	
pakken”.

Timmerwerk aan de dorsmachine
In	 de	 zomermaanden	 kwamen	 veel	 tim-
merlui	 	 bij	 Bauke	 Jansma	 voor	 het	 herstel	
van	 versleten	 houten	 onderdelen	 van	 de	
dorsmachines.	De	gebroeders	Jan	en	Geert	
Boekema	uit	De	Wilp	werkten	daar	vaak	aan	
mee.	Jan	werkte	de	laatste	twee	winters	van	
de	oorlog		in	loondienst	bij	Jansma	voor	al-
lerlei	 voorkomende	 werkzaamheden.	 Na	
de	 oorlog	 werkten	 de	 gebroeders	 als	 tim-
merman	bij	de	 timmerfabriek	van	Gjaltema	
in	Marum.	Andere	reparaties		aan	de	dors-
machines	werden	door	eigen	mensen	uitge-
voerd,	zoals	het		laswerk	en	de	elektriciteit.	
Bauke	 was	 één	 van	 de	 eersten	 in	 Marum		
die	vanwege	zijn	loonbedrijf	over	een	eigen	
telefoonaansluiting		beschikte.	
Door	een	gesprekje	met	een	zoon	van	Jan	
Boekema,	 Jitze,	 kan	 Germ	 zich	 door	 	 de	
overgeleverde	verhalen	van	diens	vader	nóg	
een	 paar	 medewerkers	 van	 Jansma	 herin-
neren:	Petrus	Cruiming	uit	Siegerswoude	en	
Rein	Middel	uit	De	Wilp.

Germ in zijn kinderjaren bij de dorsmachine
Germ	 koestert	 de	 herinneringen	 aan	 zijn	
pake	Bauke	Jansma	en	aan	zijn	beppe.
Germ:	“Zelf	ben	ik	helaas	nooit	met	opa	mee	
geweest	als	 kleine	 jongen.	Begrijpelijk,	 het	
was	 veel	 te	 gevaarlijk	 bij	 al	 die	 draaiende	
riemen	en	motoren.	Ik	weet	dat	er	wel	eens	
kinderen	in	de	buurt	kwamen,	maar	die	wer-
den	ogenblikkelijk	gemaand	om	op	afstand	
te	blijven.
Ik	was	elf	 jaar	 toen	mijn	vader	en	opa	met	
de	dorsmachines	zijn	gestopt.		Zoals	eerder	
gezegd	gingen	een	paar	dorsmachines	naar	
mijn	stiefoom	Eede	Jansma	in	Roderwolde.	
Die	ging	er	nog	een	aantal	 jaren	mee	door	
tot	de	opkomst	van	de	combines.	Mijn	va-
der	had	er	geen	enkele	behoefte	aan	om	er-
mee	door	te	gaan	als,	zoals	dat	heette,	‘een	
loondorser’.	Hij	stortte	zich	helemaal	op	het	
boerenwerk	 op	 z’n	 eigen	 boerderij.	 Bauke	
Jansma	 is	 tot	 zijn	 	 overlijden	 wel	 doorge-
gaan	met	de	dorsmachines.	Er	bleef	uitein-
delijk	één	machine	over	en	die	bleef,	na	de	
verkoop	van	de	boerderij	aan	Klaas	van	Dijk,	
op	het	erf	staan.	
Werd	het	graan	in	de	oorlog	gevorderd	door	
de	Duitsers,	voor	en	na	die	periode	bleef	het	
gedorste	graan	bij	de	boeren.	Die	brachten	
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het	naar	de	molen	om	gemalen	 te	worden	
voor	 de	 bakkerijen	 en	 voor	 veevoer.	 Voor	
heel	veel	kleine	boeren	uit	de	omgeving	was	
het	werk	bij	de	dorsmachine	een	mooie	aan-
vulling	op	het	inkomen	van	hun	eigen	boerderij.

Hendrik Terpstra zelfstandig aan de 
Lindsterlaan
De	 boerderij	 van	 Hendrik	 Terpstra	 	 en	 zijn	
vrouw	 Janke	 de	 Boer	 is	 in	 1938	 gebouwd	
door	Berend	de	Boer	en	zijn	zonen	uit	Ma-
rum-West.	 Het	 is	 eenzelfde	 bouw	 als	 de	
boerderij	 van	Jan	en	Hielkje	Buitkamp	aan	
de	 Houtwal,	 nu	 bewoond	 door	 de	 familie	
Simon	Hulshoff	en	óók		gebouwd	door	Be-
rend	de	Boer.	“Mijn	ouders	kochten	vroeger	
2	hectare	 land	van	Piet	Bergsma.	Er	stond	
een	klein	schuurtje	op.	Later	hebben	ze	dat	
boerderijtje	 erop	 laten	 zetten,	 alles	 voor	
16.000	gulden.	Dit	geld	leenden	ze	van	huis-
arts	 Pietersen.	 Hendrik	 werkte	 daarnaast	
bij	z’n	ouders	op	de	dorsmachine	en	deed	
ander	 loonwerk.	 Ook	 werkte	 Terpstra	 bij	
Jonker	op	de	Kruisweg,	die	een	hengsten-
houderij	had.	Hij	verdiende	daar	11	gulden	
in	de	week.	

Boekhouding over het dorsen
Tante	Annie,	de	dochter	van	Bauke	Jansma	
en	dus	een	stiefzus	van	Hendrik,	 	deed	de	
boekhouding	 en	 hield	 alles	 minutieus	 bij:		
wat	er	gedorst	was,	waar	en	hoeveel.		

Germ:	“Ik	heb	hier	bij	mij	op	de	SVR	cam-
ping	al	veel	mensen	gehad	die	even	 in	dat	
boek	bladerden	en	die	herkenden	de	naam	
van	hun	eigen	vader	 in	dat	kasboek”.		Een	
boek	vol	nota’s	van	boeren	uit	de	gemeente	
Marum	en	de	wijde	omgeving.	Er	werd	ge-
ploegd,	gemaaid	en	gezicht.
In	1947	betaalden	de	boeren	voor	het	dor-
sen	2,60	gulden	per	100	kg.	Voor	het	machi-
naal	maaien	van	een	halve	hectare	werd	9	
gulden	gevraagd.	Het	maaien	van	1	hectare	
grasland	kostte	15,00	gulden.	
Voor	het	dorsen	kom	ik	de	volgende	bedra-
gen	tegen:	50	hl	haver	dorsen	ƒ	12,40	per	hl.		
totaal	 55	 gulden.	 Stropersen,	 853	 pakjes,	
totaal	12,45	gulden.	5	Hectare	gerst	gezicht	
met	de	zelfbinder	kost	200	gulden	en	5236	
kg	hooi	geperst,	totaal	47,12	gulden.	
Er	komen	bekende	namen	voor	in	het	kas-
boek,	zoals	Geert	Wilpstra	van	de	Haar		en	

Zichtmachine, de zogenaamde zelfbinder, die maaide en de schoven bond.
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J.G.	Neef	van	de	Hamrik.	
Het	kasboek	is	een	prachtig	document	dat	
een	stuk	streekgeschiedenis	weergeeft!

Vlak	voor	het	overlijden	van	Bauke	Jansma	
kwam	het	gezin	 van	Klaas	 van	Dijk	bij	 het	
gezin	 inwonen.	 Dat	 was	 op	 15	 mei	 1950.	
Van	Dijk	was	afkomstig	van	Opsterland.	De	
weduwe	 Aaltje	 Jansma-Posthumus,	 haar	
zus	 en	 dochter	 bleven	 tot	 	 11	 september	
1950	op	de	boerderij.	Klaas	van	Dijk	heeft	
een	 dorsmachine	 overgenomen	 en	 ging	 er	
tot	1958	mee	de	boer	op.	Omdat	Klaas		niet	
helemaal	 	bekend	was	met	het	 loondorsen	
hielp	 Germ	 Jansma,	 stiefoom	 van	 Germ	
Terpstra,	mee.	Die	was	het	 immers	met	de	
paplepel		ingegoten.	Hij	woonde	in	het	eer-
ste	huisje	aan	de	Houtwal.	Op	11	september	
1951	wordt	Klaas	van	Dijk	eigenaar	van	de	
boerderij.	Op	dit	moment	woont	er	nog	een	
kleinzoon,	 ook	 een	 Klaas	 van	 Dijk,	 op	 die	
plaats.	
De	 vader	 van	 Germ,	 Hendrik	 Terpstra,	 is	
op	6	januari	2000	overleden	en	zijn	moeder	
Janke	de	Boer	op	18	maart	1988.

Het einde van de dorsmachines
Het	absolute	einde	van	de	laatste	dorsma-
chine	 van	 opa	 Bauke	 Jansma	 is	 de	 ver-
branding	van	 	de	machine	die	was	achter-
gebleven	aan	de	Lindsterlaan.	Hij	werd	op	
een	bepaald	ogenblik	achter	de	boerderij		in	
brand	gestoken.	Alles	verbrandde:	de	gehe-
le	houten	kast	van	kurkdroog	hout,	inclusief	
de	zeven.	Wat	overbleef	was	het	skelet,	dat	
verkocht	werd	als	oud	ijzer.	Germ	kan	zich	
dit	 nog	 goed	 herinneren,	 want	 hij	 woonde	
vanaf	 de	 zeventiger	 jaren	 met	 zijn	 vrouw	
Trientje	Stol	al	op	de	huidige	plaats	aan	de	
Lindsterlaan,	achter	de	voormalige	boerderij	
van	zijn	pake	Bauke	Jansma.

Foto	6		Luchtfoto	van	de	boerderij	van	Hendrik	Terpstra	aan	de	Lindsterlaan	(aan	pad	naar	het	
Boereveld)	Nu	de	locatie	van	Lucas	Rudolphus	aan	de	Alberdaweg.
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Een prachtig sfeerplaatje van de dorsmachine en de medewerkers.
Op de machine in het midden staat Hendrik Terpstra, de man rechts op de voorgrond is Bauke 
Jansma. De persoon in het nette pak is mogelijk commies Klaassens.
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70 jaar Mazeppa (deel 2)

Koos Vos en Cobi Olijve

Voor deel 2 van het artikel over 70 jaar Mazeppa hebben we een avond gesproken met Lida 
Veenstra, Alie Strikwerda, Ineke Cornello en Janneke Westerhuis.
Van alles passeerde de revue. Er kwamen door de gesprekken natuurlijk allerlei herinne-
ringen boven, wat soms veel gelach met zich meebracht. De gesprekken sprongen heen 
en weer van het ene onderwerp naar het andere – aan ons om van al die verhalen een 
geheel van te maken.
Natuurlijk is het een maar een beknopt overzicht van alle ontwikkelingen bij Mazeppa, 
maar het geeft wel een beeld van een – na 70 jaar -  nog steeds actieve vereniging.

De Houtwal
Zoals	 in	 deel	 1	 al	 is	 aangegeven,	 werd	 in	
1971	 de	 boerderij	 aan	 de	 Houtwal	 aange-
kocht.	Men	wilde	graag	een	eigen	onderko-
men	en	er	was	behoefte	aan	een	binnenbak.
Tot	 nu	 toe	 werd	 op	 allerlei	 plaatsen	 in	 het	
dorp	 les	 gegeven	 en	 gereden,	 bv.	 op	 het	
veldje	 naast	 het	 Dorpshuis,	 hoek	 Dorps-
traat-	Boereveld.	 	Ook	op	de	terreinen	van	
de	familie	Rudolphus	,	bij	de	familie	Ooster-
woud	en	achter	café	Buma.
Jan	de	Kleine	was	de	initiatiefnemer	voor	de	
aankoop	van	de	boerderij	en	hiervoor	werd	
de	Stichting	 ‘Manege	De	Linde’	opgericht.		
Dezer	 stichting	 werd	 opgericht	 met	 aan-
deelhouders,	mensen	die	betrokken	waren	

bij	Mazeppa.	Zij	legden	geld	in	en	zo	kon	de	
boerderij	aan	de	Houtwal	worden	gekocht.	
Voor	het	bedrag	van		f	18,367	werd	het	pand	
aangeschaft	en	in	1972	werd	het	verbouwd	
tot	manege.	De	kosten	daarvan	bedroegen	
f	12,379		en	in	1974	is	de	stalling	nog	ver-
bouwd	voor	een	bedrag	van	f	17,775.	Ma-
zeppa	betaalde	voor	het	gebruik	van	de	ma-
nege	huur	aan	Stichting	‘Manege	de	Linde’.
Eindelijk	 was	 er	 dus	 een	 binnenbak	 gere-
aliseerd	 en	 er	 was	 ook	 wat	 stalruimte.	 De	
stalruimte	werd	door	de	stichting	verhuurd	
aan	leden	van	Mazeppa,	die	daar	hun	paard	
konden	 stallen.	 Deze	 pony’s	 en	 paarden	
werden	verzorgd	door	Jappie	Veldman.

De manege aan de Houtwal.
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In	 1977	 was	 er	 een	 schenking	 van	 5000	
gulden	van	Kees	Helfrich.	Hij	had	bij	de	no-
taris	 laten	 beschrijven	 dat	 er	 een	 gedeelte	
van	zijn	erfenis	naar	Mazeppa	moest.	Kees	
woonde	in	Siegerswoude,	was	zeer	begaan	
met	 paarden	 en	 ook	 met	 Mazeppa.	 Zelf	
hield	hij	hengsten.	De	bekende	hengst	Pa-
ladijn	stond	ook	bij	hem.	Helfrich	veronge-
lukte	 in	De	Wilp,	hij	werd	aangereden	door	
een	brommer.	Hij	is	in	Bakkeveen	begraven,	
onder	begeleiding	van	ruiters	van	Mazeppa.
In	de	jaren	80	kwamen	er	huurpony’s,	aan-
gekocht	 door	 Jitze	 en	 Riekje	 Ottema.	 De	
verhuur	en	verzorging	van	deze	dieren	was	
in	 handen	 van	 Riekje	 Ottema	 en	 Lubbe	
Hoekstra.	 	 die	 ook	 eigenaar	 waren	 van	 de	
pony’s.		Ook	gaven	Riekje	en	Lubbe	les.	Na	
het	overlijden	van	Riekje	deed	Lubbe	alles	
in	z’n	eentje,	maar	hij	had	het	prima	voor	el-
kaar.	In	de	loop	der	tijd	kocht	hij	de	pony’s	
over	van	Jitze	Ottema.
Na	het	overlijden	van	Lubbe	nam	Mazeppa	
de	pony’s	over.	Hiervoor	werd	weer	geld	ge-
leend	van	Stichting	De	Linde.
Het	 ledental	groeide.	Er	 kwam	meer	 jeugd	
bij,		hetgeen	in	1973	leidde	tot	de	oprichting	
van	de	ponyclub	en	de	officiële	naam	werd	
toen	LR	en	PC	Mazeppa.	 	 Josien	Dorhout	
Mees	en	Katrien	Posthumus	zijn	vele	 jaren	
instructeurs	geweest.
Jan	de	Kleine	was	de	eerste	instructeur	van	
de	vereniging.	Hij	had	veel	kennis	als	oud-
militair	 bij	 de	 cavalerie.	 Auke	 Sijbinga	 kon	
ook	al	snel	wat	lessen	geven	en	dat	werden	
er	steeds	meer.	Eigenlijk	heeft	hij	doorgelest	
tot	en	met	mei	2011.	
Eind	 jaren	70	kwam	de	 familie	 van	Mispe-
laar	bij	de	vereniging	en	Dirk	van	Mispelaar	
werd	 toen	 instructeur.	Hij	 bracht	 een	nieu-
we	vorm	van	lesgeven,	meer	gericht	op	de	
wedstrijden.	Het	deed	de	vereniging	goed,	
zijn	 enthousiasme	 was	 echt	 een	 verrijking	
voor	de	vereniging.	Het	bracht	’leven	in	de	
brouwerij’,	de	leden	gingen	fanatieker	bezig	
met	de	sport	en	dat	bracht	goede	 resulta-
ten.	 Op	 het	 hoogtepunt	 had	 de	 vereniging	
zo’n	125	leden!
Terwijl	het	achterste	gedeelte	van	de	boer-
derij	aan	de	Houtwal	en	de	schuren	allemaal	
in	gebruik	waren	door	Mazeppa,	was	er	na-
tuurlijk	ook	nog	een	voorhuis.
Dit	voorhuis	werd	eerst	bewoond	door	me-

vrouw	Alblas	en	daarna	woonden	Marten	en	
Hillie	Huisma	–	Gorter	er.	Toen	zij	vertrokken	
betrok	Lubbe	Hoekstra	de	woning	en	na	zijn	
overlijden	 hebben	 nog	 verschillende	 jonge	
leden	 in	 het	 voorhuis	 gewoond.	 Leden	 die	
erg	 betrokken	 waren	 bij	 de	 vereniging	 en	
ook	de	pony’s	verzorgden.

De Kring
De	 wedstrijden	 waar	 de	 leden	 aan	 deel	
konden	nemen	werden	georganiseerd	door	
een	 aantal	 verenigingen,	 die	 gezamenlijk	
‘De	 Kring	 ‘	 vormden.	 Daar	 hoorden	 bij	 De	
Blauwe	Ruiters	uit	Haren,	De	Abdij	Ruiters	
uit	Aduard,	RIOL	uit	Grijpskerk	,	de	vereni-
ging	De	Smidshorn	uit	Oldekerk	,	Nienoord	
uit	Tolbert	en	uit	Marum	dus	Mazeppa.
Er	kwam	subsidie	van	de	gemeente,	welke	
voornamelijk	gebruikt	werd	voor	het	vervoer	
van	pony’s	naar	wedstrijden.		Er	waren	nog	
weinig	mensen	met	een	eigen	trailer	en	nu	
kon	iedereen	toch	mee	naar	de	wedstrijden.	
Je	 moest	 dan	 aan	 de	 straat	 op	 tijd	 klaar	
staan,	met	de	pony	en	een	voernet	met	hooi,	
zodat	 er	 niet	 te	 veel	 oponthoud	 was	 voor	
de	chauffeur	van	de	veewagen	die	voor	het	
vervoer	 zorgde.	 En	 ‘vroeg’	 was	 soms	 héél	
vroeg,	je	moest	er	wat	voor	over	hebben!
Aan	het	eind	van	de	wedstrijden	was	er	al-
tijd	een	parade.	Iedereen	reed	daar	in	mee.	
De	kleding	netjes	en	er	moest	‘mooi’	worden	
gereden,	want	er	kon	een	prijs	mee	worden	
gewonnen.	Vooraan	droeg	men	het	vaandel	
van	 de	 vereniging.	 Het	 prachtige	 vaandel	
van	Mazeppa	is	gemaakt	door	Tinie	Elema,	
het	 toont	 de	 jonge	 Mazeppa	 op	 zijn	 witte,	
wilde		paard.		
En	dan	aan	het	eind	van	de	parade	het	Wil-
helmus,	met	iedereen	keurig	de	hand	aan	de	
cap.
Het	was	nog	best	een	klus	voor	de	jongens	
om	de	hele	dag	hun	mooie	lichte	rijbroeken	
netjes	te	houden	voor	de	parade.	Verschil-
lende	kregen	na	het	rijden	van	een	wedstrijd,	
een	oude	trainingsbroek	om	over	de	rijbroek	
te	dragen,	zodat	ze	er	aan	het	eind	van	de	
dag	nog	een	beetje	toonbaar	uit	zagen.
Bij	 de	 wedstrijden	 waren	 meestal	 veel	 ou-
ders	aanwezig.	Zo’n	wedstrijddag	was	lang,	
iedereen	 wachtte	 op	 elkaar	 en	 de	 prijsuit-
reiking	 was	 ook	 aan	 het	 eind	 van	 de	 dag.	
Sommige	moeders	besteedden	hun	tijd	nut-
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tig,	allerlei	breiwerk	e.d.	werd	meegenomen.
De	 saamhorigheid	 was	 in	 die	 tijd	 groot,	 je	
had	elkaar	ook	nodig.
Verschillende	 ruiters	 van	de	vereniging	zijn	
Gronings	Kampioen	geweest	en	Tonnie	van	
Mispelaar	heeft	 zelfs	deel	 uit	 gemaakt	 van	
het	 Nederlands	 Ponyteam	 Springen.	 Hij	
heeft	 meegedaan	 met	 de	 Europese	 Kam-
pioenschappen,	die	in	Frankrijk	werden	ge-
houden.	De	 rijvereniging	was	best	 trots	op	
deze	prestaties.
	
Activiteiten
Net	 als	 andere	 rijverenigingen	 werden	 er	
naast	 de	 wedstrijden	 ook	 allerlei	 andere	
activiteiten	 georganiseerd	 voor	 de	 leden.	
Ponykampen	voor	de	jeugd	bv.	Dat	kon	ge-
woon	bij	 de	boerderij	 aan	De	Houtwal.	De	
kinderen	 waren	 daar	 dan	 een	 hele	 week.	
Douches	 waren	 er	 niet,	 maar	 dat	 maakte	
niet	uit.	Wie	het	nodig	vond	waste	zich	een	
beetje	bij	een	wasbakje	en	dat	was	het	dan.		
Een	kniesoor	die	daar	over	zou	vallen.	
Er	werden	veel	spelletjes	gedaan	zo’n	week.	
Wedstrijdjes	 voor	 wie	 het	 mooist	 verkleed	

waren	en	de	stoelendans	was	ook	een	suc-
cesnummer.	

Op	het	 terrein	 van	Trimunt	werden	 jaarlijks	
de	clubkampioenschappen	verreden.		Dres-
suur,	springen,	een	wegrit	(	op	de	bospaden)	
en	een	cross	(	over	het	motorcross	terrein	)
Veel	fanatieke	strijders	gingen	voor	de	titel.	
Een	hele	dag	vertier,	altijd	een	gezellig	fami-
liegebeuren.

Een	groot	succes	was	de	jaarlijkse	gezellige	
avond	 in	 november	 voor	 donateurs	 en	 le-
den.	Een	avond	met	toneel.	De	eerste	jaren	
werden	daar	 verschillende	 toneelverenigin-
gen	 voor	 uitgenodigd,	 maar	 later	 voerden	
bestuur	 en	 leden	 zelf	 een	 toneelstuk	 op.	
Natuurlijk	was	er	in	de	pauze	een	verloting,	
waar	 iedereen	 zelf	 prijzen	 voor	 meebracht	
en	er	was	bal	na	met	een	echte	band.
Bij	vele	activiteiten	buiten	de	vereniging		 is	
‘Mazeppa’	 present.	 Met	 de	 M-Week,	 de	
feestweek	 van	 Marum,	 deed	 men	 graag	
mee	met	het	ringsteken.	Was	er	een	trouwe-
rij	o.i.d.	,	dan	kwamen	de	clubleden	in	actie	

V.l.n.r.: Allie Strikwerda-Hasper, Chieny Hasper, Janny Hulshoff-Oost, Eppie Huizing  en staand 
Henk Hulshoff.
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om	mooi	opgesteld	in	twee	rijen	het	bruids-
paar	te	eren.	Als	 	Auke	en	Aaltje	Sijbinga’s	
hun	trouwfeesten	vierden,	25,	35	of	50,	wer-
den	ze	altijd	voor	het	 feest	opgehaald	met	
een	koets	en	begeleid	door	een	lange	stoet	
ruiters.

Jarenlang	 werd	 op	 30	 april	 een	 Concours	
Hippique	 voor	 pony’s	 georganiseerd.	 Met	
de	zaterdag	erop	een	concours	voor	paar-
den.	Dit	 evenement	werd	 steeds	groter	 en	
dat	 werd	 te	 veel	 voor	 de	 club.	 Door	 sa-
menwerking	met	het	tuigpaarden	concours	
is	 de	 Stichting	 CH	 Marum	 ontstaan.	 Deze	
stichting		heeft	op	een	gegeven	moment	de	
gehele	organisatie	van	het	concours	overge-
nomen.		De	naam	van	rijvereniging	Mazeppa	
was	 inmiddels	veranderd	 in	Paarden	Sport	
Vereniging	Mazeppa.	

Vaarwel Houtwal
Vanaf	 1	 mei	 2011	 rijdt	 PSV	 Mazeppa	 niet	
meer	 op	 de	 locatie	 aan	 de	 Houtwal.	 Het	
pand	is		verkocht.	Dat	gebeurde	niet	plotse-

ling.	Al	 langere	 tijd	was	het	bestuur	er	van	
doordrongen	 dat	 de	 locatie	 Houtwal	 niet	
meer	aan	de	eisen	van	de	huidige	 tijd	kon	
voldoen.	De	voorzieningen	waren	niet	meer	
van	deze	tijd	en	er	was	grote	behoefte	aan	
een	ruimere	binnenbak.	
Het	bestuur	van	PSV	Mazeppa	vergaderde	
over	de	problemen	met	Stichting	De	Linde.	
De	 stichting	 was	 immers	 eigenaar	 van	 het	
pand.	 In	 goed	 overleg	 werd	 besloten	 De	
Houtwal	te	verkopen.	
Omdat	 de	 realisatie	 van	 een	 nieuwe	 eigen	
manege	te	duur	werd	is	naar	een	alternatief	
gezocht.	Die	werd	gevonden	aan	de	Kruis-
weg	 bij	 Paardensportcentrum	 Marum.	 	 De	
nieuwe	 rijhal	 daar	 is	 op	 1	 november	 2011	
door	Mazeppa	in	gebruik	genomen.	Alle	les-
sen	en	activiteiten	van	de	vereniging	vinden	
daar	 nu	 plaats.	 Met	 de	 huurpony’s	 is	 ge-
stopt.

Sinds	3	jaar	is	de	club	weer	begonnen	met	
het	organiseren	van	een	eigen	concours.	In	
het	 voorjaar,	 op	 de	 eerste	 zondag	 na	 Ko-
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ningsdag	 ,	 is	 het	 de	 eerste	 outdoor	 wed-
strijd	van	het	seizoen.	 	Er	 is	altijd	veel	be-
langstelling	voor.		
Ook	is	de	club	gestart	met	de	SGW	wedstrij-
den.	Deze	vinden	weer	plaats	op	Trimunt.	Er	
wordt	zorgvuldig	met	de	pony’s	en	paarden	
omgegaan.	Als	een	dier	na	de	cross	een	te	
hoge	hartslag	heeft	mag	men	niet	meer	star-
ten	bij	het	springen.
Hoewel	 er	 met	 volle	 tevredenheid	 gebruik	
wordt	gemaakt	 van	de	 rijhal	 aan	de	Kruis-
weg,	 blijft	 het	 verlangen	 naar	 een	 eigen	
accommodatie	 bestaan.	 Men	 hoopt	 dat	
daarmee	 de	 saamhorigheid	 wat	 terugkomt	
binnen	de	vereniging.

Opgesteld voor een bruidspaar bij het gemeentehuis.

De	digitalisering	is	nl.	niet	voorbijgegaan	aan	
de	rijvereniging.	Stond	je	vroeger	met	elkaar	
bij	 de	 inschrijfformulieren	 van	 de	 wedstrij-
den	die	werden	georganiseerd,	tegenwoor-
dig	 doe	 je	 dat	 gewoon	 thuis	 via	 internet.	
Men	 weet	 van	 elkaar	 soms	 helemaal	 niet,	
aan	welke	wedstrijden	wordt	deelgenomen	
en	het	aanbod	van	wedstrijden	is	erg	groot	
geworden.	Ook	wordt	er	steeds	meer	indivi-
dueel	gelest	en	ontmoet	je	elkaar	daardoor	
minder.	Met	een	eigen	‘honk’	hoopt	men	el-
kaar	weer	meer	te	kunnen	ontmoeten	en	het	
gevoel	van	 ‘met	elkaar	voor	de	vereniging’	
terug	te	krijgen!
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Oud en Nieuw

Op de foto boven ( van rond 1920 ) staat rechts de eerste gereformeerde kerk van Boerakker, 
gebouwd in 1911. Naast de kerk is nog een stukje van de oude school te zien, gebouwd in 1909. 
De woning links op de foto is de pastorie, gebouwd in 1923. Het is een in het oog lopend gebouw 
aan de Hoofdstraat.
Op de foto onder is rechts de nieuwe gereformeerde kerk te zien, gebouwd in 1929. Het huidige 
gebouw heeft een toren ( op de foto niet in beeld). De oude kerk doet dienst als verenigingsge-
bouw. Het oude schoolgebouw is vervangen voor een nieuw dat een uitbreiding heeft aan de 
achterzijde. Het is thans een samenwerkingsschool.
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Colofon

’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.

’t Olde Guet  betekent	letterlijk:	oude	land	of	landerij.
In	het	 jaar	1470	heeft	het	klooster	Trimunt	haar	grondbezit	 in	het	kerspel	Marum	uitgebreid,	
door	de	verwerving	van	‘Tyarsema	Olde	Guet’	gelegen	tussen	de	Ae	en	de	Haar.

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€	7,50.

Bij de omslag
De	afbeelding	op	de	omslag	 is	het	schilderij	dat	de	Marumse	kunstenaar	Tony	Simon	heeft	
gemaakt	 voor	 de	 raadzaal	 van	 het	 gemeentehuis	 van	 Marum.	 De	 acht	 personen	 op	 de	
voorgrond	stellen	de	geschiedenis	en	de	toekomst	voor;	daarnaast	ook	de	integratie	van	de	
Molukse	gemeenschap	in	Marum.	De	gebouwen	op	de	achtergrond	staan	voor	de	acht	dorpen	
die	samen	de	gemeente	vormen,	v.l.n.r.	Lucaswolde,	Jonkersvaart,	Noordwijk	en	Boerakker,	
Nuis,	De	Wilp,	Niebert	en	Marum.

Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De	vereniging	houdt	zich	actief	bezig	met	het	erfgoed	van	het	eigen	heem	om	het	waardevolle	
uit	de	geschiedenis	van	de	gemeente	Marum	te	behouden	en	de	belangstelling	voor	en	kennis	
van	onze	leefgemeenschap	in	heden	en	verleden	te	vergroten.

Bestuursleden van	de	vereniging	Heemkundekring Vredewold-West:
-		Koos	Vos,	voorzitter
			 Willemstad	5,	9363	XE	Marum.	Tel.	0594-643543.
-		Wim	Alberda	van	Ekenstein,	secretaris
			 Het	Riet	2,	9363	KG		Marum.	Tel.	0594-642835.
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Redactie: 
		 Koos	Vos	en	Cobi	Olijve

			 Willemstad	5,	9363	XE	Marum.	Tel.	0594-643543

Redactiesecretariaat:
			 Willemstad	5,	9363	XE	Marum.	Tel.	0594-643543
			ehkvos@gmail.com

www.historischeverenigingmarum.nl

Bankrekening:	NL77	INGB	0009	5572	08	t	n.v.	Heemkundekring	Vredewold-West

ISSN	nummer:	1877-8968

Druk:	Huisman	Drukwerk	Reclamegroep,	Marum	


