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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
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Deze	uitgave	van	het	Olde	Guet	is	de	laatste	editie	die	in	en	rond	de	gemeente	Marum	verschijnt.
Per	1	januari	2018	gaat	de	gemeente	namelijk	op	in	de	nieuwe	gemeente	Westerkwartier.	
Heemkundekring	Vredewold-West	wordt	door	deze	overgang	een	gewestelijke	vereniging	met	
een	regionale	uitstraling.
In	de	dagelijkse	praktijk	zijn	we	daar	al	mee	doende.	

Momenteel	worden	er	 reeds	besprekingen	gevoerd	met	vertegenwoordigers	van	de	nieuwe	
gemeente	rond	de	toekomstige	opslag	van	de	historische	archieven	in	het	Westerkwartier.	In	de	
huidige	gemeenten	hebben	de	historische	verenigingen	deze	vaak	gehuisvest	in	het	gemeen-
tearchief.	Onzeker	is	wat	de	toekomst	in	deze	gaat	uitwijzen.	Dit	geldt	ook	voor	de	huisvesting	
van	de	historische	verenigingen	zelf.	
Een	eigen	regionale	activiteit	het	afgelopen	jaar	was	het	ontwikkelen	van	een	nieuw	gemeente-
wapen	voor	de	gemeente	Westerkwartier	door	de	heemkundekring.	Dit	uiteraard	 in	samen-
werking	met	andere	instellingen.	Het	ontwerp	ligt	op	dit	moment	ter	goedkeuring	bij	de	Hoge	
Raad	van	Adel.
Een	 derde	 activiteit	 waar	 onze	 vereniging	 Westerkwartier-breed	 druk	 mee	 is,	 is	 het	 mede	
ontwikkelen	van	nieuwe	natuur	langs	het	Oude	Diep,	het	Dwarsdiep	en	de	Matsloot.	Dit	is	de	
bedding	van	de	voormalige	rivier	en	zeearm	de	Oude	Riet.	Als	heemkundekring	brengen	wij	
hierbij	de	oude	landschappelijke-	en	cultuurhistorische	parels	opnieuw	in	beeld.	De	opzet	is,	
dit	traject	aan	te	laten	sluiten	op	de	Onlanden,	het	Reitdiepgebied	en	Middag-Humsterland.	Zo	
krijgt	onze	streek	eenzelfde	uitstraling	als	overige	nationale	landschappen.
Een	vierde	activiteit	waar	wij	als	vereniging,	in	samenwerking	met	andere	instanties	aan	mee-
werken,	 is	het	ontwikkelen	van	 themaroutes	door	heel	Westerkwartier.	Eén	onderdeel	daar-
van	is	het	z.g.	streekpad	Oude	Rietdal,	welke	de	hele	gemeente	Westerkwartier	bestrijkt.	De	
opzet	van	dit	pad	is,	de	wandelaars	en	fietsers	tijdens	deze	meerdaagse	route	zo	veel	mogelijk	
in	contact	 te	 laten	komen	met	de	natuur-	en	streekhistorie	van	het	Westerkwartier,	 inclusief	
Middag-Humsterland.

We	hebben	zodoende,	voorafgaand	aan	de	herinrichting	van	de	gemeente,	niet	stilgezeten.	Op	die	
manier	konden	we	‘Vredewold	–	Westerdeel’	een	goede	plaats	binnen	de	nieuwe	gemeente	bieden.
Intussen	hebben	wij	binnen	ons	eigen	8	–	dorpen	gebied	uiteraard	ook	hard	gewerkt.
Zo	houden	we	ons	druk	bezig	met	de	bescherming	en	restauratie	van	het	oude	kerkhof	bij	de	
Romaanse	kerk	van	Marum-West.	Daarnaast	zijn	we	hard	in	bedrijf	om	de	bewonersgeschiede-
nis	van	de	huizen	binnen	en	buiten	de	dorpen	letterlijk	in	beeld	te	brengen.	De	resultaten	zijn	op	
de	website	te	bezichtigen.	De	opzet	is,	deze	activiteit	uit	te	breiden	naar	alle	dorpen.
Rond	 de	 bult	 van	 Marum,	 tegenwoordig	 het	 stinswierterrein,	 is	 enige	 jaren	 geleden	 arche-
ologisch	onderzoek	verricht.	De	uitkomst	hield	in	dat	het	gebied	moet	worden	aangeduid	als	
Rijksmonument.
De	gemeente	Marum	heeft	dit	monument	officieel	 in	haar	monumentlijst	opgenomen.	Op	dit	
moment	zijn	er	besprekingen	tussen	de	gemeente	Marum,	de	Rijksdienst	voor	Cultureel	Erf-
goed	en	De	Heemkundekring,	hoe	we	het	terrein	kunnen	restaureren	en	openstellen	voor	publiek.
Tot	slot	wordt	een	werkgroep	gestart	om	de	historie	van	het	Duitse	militaire	kamp	bij	Trimunt,	de	
stelling	Löwe,	op	papier	te	zetten	en	in	kaart	te	brengen.	Graag	wil	men	dit	door	de	bouw	van	
een	maquette	zo	veel	mogelijk	perfectioneren.	Vrijwilligers	kunnen	zich	daarvoor	aanmelden.

Beste	leden
Ik	wens	u	in	de	nieuwe	gemeente	een	voorspoedig	2019.	Onze	activiteiten	zullen	in	de	toekomst	
onveranderd	doorgaan.	Wij	zullen	u	daarvan	zo	veel	mogelijk	op	de	hoogte	houden.

Koos	Vos,	voorzitter
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Herinneringen aan het Boereveld ( deel 2)
Jannes Kuiper

In de vorige uitgave van ’t Olde Guet stond het eerste deel van ‘Herinneringen aan het 
Boereveld’. Herinneringen van Jannes Kuiper uit de tijd dat hij op het Boereveld woonde. 
Hij woonde op Boereveld 8, een boerderijtje. Het is de periode van 1951 t/m 1967.  
Het gezin bestond uit vader Jan, moeder Trienke, zus Martje, zus Trienke, Jannes en 
broertje Gerrit. Jannes schreef de herinneringen op met medewerking van zijn zussen 
Trienke van der Woude-Kuiper en Martje van der Velde-Kuiper. Broer Gerrit is helaas al 
overleden.
In dit deel verteld Jannes veel over Kai, een bekende buurtbewoner, maar ook over 
strunen en motorrites.

Kai Drent
Buurman	Kai	was	een	bekend	figuur	 in	het	
dorp	 en	 omgeving.	 Mijn	 oom	 Andries	 en	
Kai	 trokken	 veel	 met	 elkaar	 op.	 Kai	 was	
melkrijder,	 toen	nog	 	met	paard	en	wagen.	
Op	 zaterdag,	 ik	 geloof	 om	 de	 2	 weken,	
rekende	 de	 melkfabriek	 de	 opbrengst	 van	
de	 melk	 nog	 contant	 af	 bij	 de	 boeren.	 Dit	
zogenoemde	 ‘melkgeld’	 zat	 in	 een	 bruin	
envelopje	 en	 wij	 leverden	 dat	 graag	 bij	 de	
boeren	aan	de	deur	af.	Een	stuiver,	dubbeltje,	
of	soms	een	Bazooka	kauwgom	kon	er	dan	
altijd	wel	af.
Het	paard	van	Kai	had	een	leuke	gewoonte.	
Ze	 wilde	 dat	 je	 haar	 uitsluitend	 vanaf	 de	
voorzijde	benaderde.	Kwam	Kai	van	achteren	
aangelopen	dan	bukte	ze	haar	hoofd,		keek		
tussen	 de	 voorbenen	 door	 en	 draaide	 zich	
zo,	 dat	 je	 tegen	 de	 kont	 aan	 keek.	 Er	 was	
maar	één	methode	om	het	hoofdstel	om	te	
doen:	 met	 een	 ruime	 boog	 om	 haar	 heen	
lopen	 en	 aan	 de	 voorzijde	 benaderen,	 dan	
was	er	niets	aan	de	hand.	Dat	wij	als	buren	
dit	tafereeltje,	met	de	nodige	humor	hebben	
bekeken	mag	duidelijk	zijn.
Nukkig	 kon	 het	 paard	 ook	 zijn.	 Kai	
reed	 dagelijks	 zijn	 vaste	 rondje	 naar	 de	
melkfabriek,	 het	 paard	 stopte	 bij	 elke	 boer	
op	 precies	 dezelfde	 plek.	 Stonden	 de	
melkbussen	iets	verderop	dan	moest	je	haar	
stevig	 aansporen	 nog	 een	 paar	 stappen	
vooruit	te	doen.
Jan	 Boerema	 had	 eens	 kunstmest,	 kali	
en	 kippenvoer	 nodig.	 Aan	 het	 eind	 van	 de	
Dorpshuisstraat	vertikte	het	paard	echter	om	
rechtsaf	te	gaan.		“Wat	dacht	die	kerel	wel,	de	
melkfabriek	was	toch	linksa?”	De	oplossing	
was	haar	50	m	naar	links	te	laten	lopen,	dan	

rechtsaf	richting	het	Groene	Kruisgebouw	en	
na	5	m	bij	de	familie	Reinder	Tel	direct	weer	
rechtsaf	richting	fouragehandel	Benedictus.
Als	Kai	kunstmest	 (kali)	op	het	 land	bracht,	
dan	 zat	 hij	 achterop	de	wagen	 te	 strooien,	
met	een	‘buisdoek’	(zakdoek)	voor	de	mond	
en	 een	 grote	 vilten	 hoed	 op.	 	 Vanwege	 de	
giftige	 stof	 werd	 er	 alleen	 van	 de	 wind	
af	 gestrooid.	 	 Het	 paard	 liep	 dan	 zonder	
begeleiding	mooi	rechtdoor	en	keerde	dan.
Voor	 het	 zaaien	 van	 de	 bieten	 was	 er	 een	
klein	 vernuftig	 éénwielig	 apparaat,	 dat	
tijdens	de	draaien	van	het	wiel	bietenzaadjes	
liet	vallen.	Het	in	de	rij	zetten	en	wieden	van	
de	 bieten	 deed	 men	 met	 de	 hand.	 Waren	
de	 bieten	 iets	 gegroeid,	 dan	 was	 het	 tijd	
om	 het	 onkruid,	 de	 zgn.’blauwe	 mellen’	 te	
verwijderen.	
Tijdens	 het	 hakken	 van	 het	 loof	 van	 de	
suikerbieten,	 samen	 met	 Kai,	 	 heb	 ik	 aan	
de	 wijsvinger	 van	 de	 linker	 hand	 een	 mooi	
litteken	en	een	uitstulping	overgehouden.	Je	
wilde	als	snotneus	het	tempo	wel	volhouden,	
maar	kon	dat	niet.	Daar	ontbrak	je	gewoon	
nog	de	kracht	voor.
Om	 de	 suikerbieten	 te	 snijden	 voor	
veevoer	 was	 er	 een	 bietenmolen	 met	 een	
lange	 zwengel.	 Vroeg	 in	 het	 voorjaar	 werd	
gezamenlijk	 met	 de	 buren	 (noaberhulp)	
de	 koeienstal	 uitgemest.	 Bij	 het	 uitmesten	
moest	je	als	kind	oppassen	niet	weggestuurd	
te	worden	om	een	‘groepdweil’	o.i.d.	te	gaan	
halen.	
Kai	 stuurde	 mijn	 jongste	 zuster,	 die	 toen	 6	
jaar	was,	eens	naar	kruidenier	Bolt	met	een	
stuiver	voor	een	pakje	‘iserniet’.		In	de	winkel	
zei	 men	 toen	 lachend	 dat	 niet	 te	 hebben.	
Maar	 ze	 kreeg	 wel	 een	 pakje	 Bazooka	
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De	kachel	van	Drent	had	aan	de	bovenkant	
een	paar	ringen	en	in	het	midden	een	rond	
deksel.	 De	 waterketel	 had	 halverwege	
een	 verbreding	 en	 na	 verwijdering	 van	
het	 deksel	 kon	 je	 de	 ketel	 tot	 halverwege	
in	 de	 kachel	 laten	 zakken.	 Haalde	 je	 de	
ringen	weg,	dan	kon	 je	een	grote	steelpan	
rechtstreeks	door	het	vuur	laten	verwarmen.	
De	kachel	brandde	op	hout,	turf,	eierkooltjes	
en	briketten.	Onderin	de	kachel		zaten	een	
aantal	 mica	 ruitjes,	 hierdoor	 kon	 je	 zien	 of	
het		vuur	nog	aan	was.
De	 paardenstal	 was	 bij	 Drent	 centraal	 in	
de	boerderij	gelegen,	aan	een	kleine	gang.	
Links	 in	die	gang	was	een	kooi,	 een	soort	
bedstee	met	een	gordijn	ervoor,	daar	sliep	
Kai.	Op	ongeveer	2	m.	van	het	paard.

In	 Marum-West	 had	 Kai	 weidegrond.	 Die	
lag	 naast	 fruitkwekerij	 Veldman,	 tussen	 de	
Noorderringweg	en	de	huidige	Langestraat.	
Nu	 zijn	 daar	 de	 Lijster-	 Nachtegaal-	 en	
Wulpstraat	.
Het	 grasmaaien	 gebeurde	 voor	 de	 kleine	
stukken	 handmatig	 met	 de	 zwoag	 (zeis),	
voor	 de	 grotere	 gedeelten	 werd	 het	
paard	 voor	 een	 maaimachine	 gezet.	 Het	
aanscherpen	 van	 de	 zwoag	 gebeurde	 met	
een	rekel,	door	deze	aan	beide	zijden	langs	
het	blad	te	strijken.	Indien	het	blad	verdund	
(sieneharjen)	 moest	 worden,	 	 kwamen	 de	
hoarhoamer	en	‘t	hoarspit	te	voorschijn.	Een	
hoarspit	is	een	aambeeldje	op	een	centrale	
pen,	 met	 halverwege	 een	 dwarsstuk.	 	 Het	
zeisblad	werd	op	het	aambeeldje	gelegd	en	
dan	met	de	hamer	aan	beide	zijden	verdund.	
Dit	was	een	geduldig	en	heel	secuur	werkje,	
daar	had	Kai	later	ook	een	brilletje	voor	op.
Ook	het	hooien	gebeurde	veelal	handmatig	
en	werd	samen	met	de	buren	gedaan.		Eerst	
een	paar	keer	verspreiden	en	opschudden,	
dan	 op	 rijen	 harken	 en	 daarna	 in	 oppers	
schuiven.	Daarna	werd	het	los	op	de	wagen	
gestapeld.	Voor	het	vervoer	werd	bovenop	
het	 hooi	 	 een	 bindboom	 gelegd,	 aan	 de	
voor-	 en	 achterzijde	 werd	 deze	 met	 touw	
vast	getrokken.	Die	bindboom	had	nog	een	
functie,	deze	werd	ook	wel	gebruikt	om	met	
het	paard	een	rij	hooi	op	een	bult	te	trekken.
Eerst	ging	dit	stapvoets,	maar	als	er	genoeg	
hooi	voor	de	balk	lag	ging	het	in	draf	totdat	
er	 een	 dikke	 bult	 lag.	 Een	 aantal	 van	 die	

kauwgom	mee.
Naast	de	akkerbouw	hadden	voaie	 (Eit)	en	
Kai	 Drent	 ook	 koeien.	 Het	 oud	 Hollands	
Witrik	ras,		koeien	met	een	witte	streep	over	
de	rug	van	kop	tot	staart.	(	zie	’t	Olde	Guet	
15,	 de	 kalverschetser).	 	 Eit	 en	 Kai	 hadden		
ook	kalveren	en	pinken,	schapen,	kippen	en	
een	paar	‘zwienen’.	Als	een	van	de	schapen	
regelmatig	door	het	prikkeldraad	ging,	dan	
kreeg	 het	 een	 driehoek	 omgehangen.	 Drie	
planken	van	ca.	12,5	cm	bij	60	cm	werden	
met	bouten	aan	elkaar	gezet	en	om	de	nek	
van	het	schaap	gedaan.	Na	ca.	een	weekje	
of	twee	werd	die	weer	afgedaan	en	was	het	
probleem	opgelost.

Lyts	 (klein)	 Keeske	 Gjaltema	 uit	 Opende	
kwam	 wel	 eens	 langs	 om	 schapen	 op	 te	
kopen.	 Met	 enige	 aandrang	 werden	 de	
schapen	 bij	 elkaar	 gedreven	 en	 had	 lyts	
Keeske	 een	 ooi	 of	 ram	 uitgekozen,	 dan	
dook	hij	er	bovenop	om	het	dier	in	bedwang	
te	houden.	
Maaike	7	en	12,	Klaske	14	en	19,	Grietje	4	
en	9	en	Marta	12	en	21	waren	veelgebruikte	
koeiennamen	 in	 die	 tijd.	 Voordat	 ze	 ‘s	
morgens	de	koeien	gingen	melken	werd	de	
pan	 met	 ontbijtspek	 op	 de	 kachel	 gezet.	
Als	 ze	 klaar	 waren	 met	 melken	 en	 voeren,	
werd	dit	spek	op	een	forse	snee	roggebrood	
gedaan	 en	 opgegeten.	 Bij	 de	 oalle	 Drent	
liep	 dan	 vanuit	 de	 mondhoeken	 het	
spekvet	 door	 zijn	 grijze	 stoppelbaard.	 De	
kleindochter	 van	 Eit	 Drent,	 Reina	 Stobbe,	
deed	de	boodschappen	voor	Eit	en	Kai	en	
kookte	 ook	 het	 middageten.	 In	 de	 zomer	
werd	dat	in	de	stookhhut	opgegeten.	

Trienke, de zus van Jannes, met Kai
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opgeschoven	hopen	hooi	waren	voldoende	
om	 een	 wagen	 vol	 te	 krijgen.	 Met	 de	 rief	
(hooihark)	 werd	 naderhand	 alles	 nogmaals	
bijeen	geharkt.	
Verspild	 werd	 er	 niets.	 Bij	 het	 naar	 huis	
rijden	zaten	wij	natuurlijk	bovenop	het	hooi.
Bij	 de	 boerderij	 aangekomen	 werd	 het	 in	
de	hooikiep	opgestapeld.	Door	de	omvang	
van	de	kiep	en	de	behoorlijke	warmte	 van	
het	 hooi	 kon	 er	 nog	 wel	 eens	 hooibroei	
uitbreken.	 Om	 dit	 te	 kunnen	 controleren	
stak	men	een	gladde	stalen	pen	in	het	hooi;	
na	het	terugtrekken	voelde	men	aan	het	eind	
hoe	warm	het	middenin	de	bult	was.
Alles	gebeurde	nog	met	paard	en	wagen,	de	
schudder	 en	 zwielmachines	 en	 het	 maken	
van	hooipakjes	kwamen	pas	veel	later	kijken	
bij	deze	kleine	boerderijtjes.
Mijn	moeder	vertelde	dat	Kai	‘s	avonds	wel	
eens	 op	 koffievisite	 kwam.	 Tegen	 tienen	
ging	mijn	pa	en	moe	naar	bed,	moeke	(	opoe	
Sikkinga)	verdween	ook	achter	de	deurtjes	
van	de	bedstee	in	de	woonkamer.	Kai	bleef	
dan	 in	 de	 woonkamer	 zitten,	 zat	 dan	 met	
zijn	 leren	 slofjes	 om	 de	 sokken	 nog	 met	
de	voeten	op	de	stang	die	 rond	de	kachel	
was.		Pas	een	uurtje	later	als	de	kachel	was	
afgekoeld	ging		hij	naar	huis.
Alleen	 als	 iedereen	 wegging	 werd	 er	
afgesloten;	 	 de	 zijdeur	 met	 een	 de	
schuifgrendel	en	op	de	achterdeur	zat	een	
oplegslot	met	een	ca.	7	cm	lange	sleutel.	

Af	 en	 toe	 ging	 Kai	 naar	 de	 kapper,	 maar	
meestal	 had	 hij	 een	 dikke	 bos	 geelachtig	
kroeshaar.
Een	 tandarts	heeft	 hij	 bij	mijn	weten	nooit	
bezocht.	 Een	 kies	 trekken	 gebeurde	 door	
er	 een	 draadje	 omheen	 te	 binden.	 Het	
draadje	 werd	 aan	 de	 deurkruk	 vastgezet	
en	 die	 werd	 dan	 dichtgegooid.	 Pruimtabak	
,	 50	gr.	Douwe	Egberts	Kentuck,	 zat	 altijd	
standaard	in	zijn	kieltje.	

Velen	 kunnen	 zich	 wel	 herinneren	 dat	 na	
afloop	 van	 de	 veemarkt,	 Kai	 een	 nogal	
onvaste	 tred	 had.	 Sabe	 Wijnalda	 en	
leeftijdgenoten	 zaten	 altijd	 te	 wachten	 tot	
hij	 uit	 de	 gelagkamer	 kwam.	 Zat	 Kai	 een	
keer	op	de	fiets	dan	ging	het	wel	een	beetje	
van	links	naar	rechts,	maar	hij	zat	stokstijf,	
rechtop	op	de	fiets.		Ook	over	het	zandpad	
door	 het	 Boereveld.	 Hij	 stuurde	 om	 de	
zandgaten	heen	en	langs	het	prikkeldraad.	
Het	ging	altijd	goed.
Om	 zijn	 fietsstuur	 zat	 zwart	 celluloid,	 het	
Brooks	 zadel	 had	 een	 grote	 veer	 van	 aan	
de	 voorzijde.	 Met	 twee	 boutjes	 aan	 de	
achterzijde	kon	je	het	leren	dek	spannen.
Maar	nuchter	of	met	een	slok	op,		Kai	was	
altijd	vrolijk	en	hij	kon	zingen	als	een	kliester	
(merel).	 Mogelijk	 met	 een	 bonkende	 kop,	
maar	Kai	zat	‘s	middags	wel	weer	te	melken.		
Altijd	met	een	rode	buisdoek	(zakdoek)	op,	
in	elke	hoek	een	knoop.	
Als	 oalle	 Drent	 ergens	 heen	 moest,	 naar	
de	 dokter	 bv.,	 werd	 niet	 gesproken	 van	
verkleden.	Nee,	Eit	Drent		gebruikte	altijd	de	
uitdrukking	“Ik	goa	me	eev’m	omboei’n	“.		

De	liefde	voor	dieren	was	groot	bij	Kai.	Dat	
blijkt	wel	uit	het	feit,	dat	als	de	merrie	op	stal	
stond	en	onrustig	was	door	kiespijn	o.i.d.,	
dan	ging	Kai	‘s	nachts	met	haar	wandelen.	
De	hond	van	Kai,	een	Drentsche	patrijshond,	
heette	Juno	en	was	een	echte	rattenvanger.		
Als	 hij	 in	 de	 sloot	 een	 rat	 zag	 zwemmen	
stond	hij	stil.	 	 ’’Wat	 is	er	 jongen”,	 	zei	Kai.		
“Zie	je	wat?	Op	zijn	bevel:	“Pak	hem’’,	dook	
Juno	 er	 bovenop.	 	 Op	 de	 wal	 eerst	 even	
in	 de	 bek	 goed	 heen	 en	 weer	 schudden.	
Gieren	dat	die	ratten	konden.
In	 ‘t	 piekehok	 (kippenhok)	 hadden	we	 last	
van	 ratten	 onder	 de	 voerbak;	 er	 bleken	
bij	 nader	 inzien	 twee	 ingangen	 te	 zijn.	 	 Er	
werden	6	á	7	melkbussen	met	water	in	het	
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tekenen	 (schetsen)	 van	 de	 kalveren	 i.v.m.	
het	 stamboek	 en	 een	 latere	 verkoop.	 Voor	
het	 meten	 van	 o.a.	 	 het	 vetgehalte	 in	 de	
melk	kwam	 iemand	monsters	van	de	melk	
nemen.	 In	 een	 houten	 doos	 zaten	 flesjes,	
waar	de	monsters	in	werden	vervoerd.
De	zelfbenoemde	zanger	Jan	de	Roos	(1896-
1979)	kwam	met	de	bus	naar	de	Kruisweg	
om	zijn	‘liederen’	ten	gehore	te	brengen.	Hij	
at	in	de	cafetaria	van	Tjeerd	(sprüt)	Venema	
zijn	eigen	boterhammen	op	en	kreeg	er	van	
Tjeerd	koffie	bij.	(	zie	’t	Olde	Guet	16	)
Na	afloop	van	de	Paaskermis	zou,	volgens	
de	verhalen,	onder	de	zweefmolen	allemaal	
kleingeld	 liggen.	 Ik	 ben	 er	 twee	 keer	
geweest,	nooit	‘n	rooie	cent	gezien.
Zuster	 Trienie	 Haan,	 werkzaam	 voor	 het	
Groene	Kruis,	heeft	heel	wat	moeders	voor-	
en	 na	 de	 bevalling	 geholpen.	 Sinterklaas	
werd	elk	jaar	welkom	geheten	in	de	remise	
van	de	ESA	en	ging,	na	de	rondrit,	naar	de	
Kruisweg	 waar	 het	 sinterklaasfeest	 werd	
gevierd.	Na	afloop	verdween	de		Sint	ergens	
in	het	gebouw.
Om	te	dansen	moest	je	bij	De	Kruisweg	de	
trap	aan	de	buitenzijde	gebruiken.	Om	24.00	
uur	sloot	de	Kruisweg	de	deuren.
Vanaf	de	Dorpshuisstraat	liep	een	(fiets)pad.		
Onderweg	 stonden	 er	 diverse	 klaphekjes.		
Het	pad	 liep	bij	mijn	weten	eerst	nog	door	
tot	 aan	 de	 Tolbertervaart,	 daarna	 niet	
verder	dan	tot	aan	de	Halbe	Wiersmaweg	in	
Niebert.
In	deel	1	van	dit	schrijven	(	’t	Olde	Guet	28)		
vertelde	ik	van	de	fietscross	wedstrijdjes	die	
we	hielden	door	het	bosje	van	Jan	Boerema.	
Wat	 ik	 vergeten	 was	 dat	 we	 ook	 echt	 de	
standen	bijhielden.	Van	Marten	Dijk	kreeg	ik	
onlangs	een	paar	briefjes	met	uitslagen	uit	
1962.

Strunen
De	 melkboot	 van	 dhr.	 Van	 der	 Velde	 voer	
door	de	Pierswijk.	We	mochten	soms	mee	
vanaf	de	familie	Bergsma	tot	aan	de	familie	
Pera,	 daarna	 liepen	 we	 binnendoor	 via	 de	
landerijen	weer	terug.	
Het	 ‘eierzoeken’	 was	 in	 het	 voorjaar	 ook	
een	favoriete	bezigheid.	Er	was	geen	boom	
veilig.	Uiteraard	zijn	we	ook	wel	eens	naar	
beneden	gedonderd,	maar	dat	kon	de	pret	
niet	drukken.

gat	onder	de	voerbak	leeg	gegoten.	Bij	het	
andere	gat,	onder	de	perenboom,	stond	Kat	
met	Juno.	 	Over	dit	gat	werd	een	 jute	 zak	
gedaan	en	met	de	voeten	vastgehouden	op	
de	grond.		Bewoog	er	iets	in	dan	sloeg	Kai	
de	rat	met	de	achterkant	van	de	bijl	en	was	
die	niet	helemaal	dood	dan	maakte	Juno	het	
karwei	af.		Het	resultaat	12	stuks,	de	langste	
incl.	de	staart	waren	50	cm	lang.		
Kai	bezat	ook	een	geweer	en	een	luchtbuks.	
Als	 er	 al	 eens	 tijd	 was	 om	 te	 jagen,	 heeft	
menig	 patrijs,	 fazant	 of	 eend	 het	 moeten	
afleggen.
Eit	 Stobbe	 mocht	 de	 luchtbuks	 van	 zijn	
oom	 Kai	 wel	 gebruiken.	 Rond	 de	 tien	 jaar	
oud	konden	we	de	buks	niet	eens	tillen,	laat	
staan	 dat	 we	 ermee	 konden	 richten.	 We	
legden	daarom	de	loop	in	het	kapotte	koe-
glasraampje	van	de	hooikiep	en	wij	lagen	op	
de	stropakken.	De	afstand	van	de	hooikiep	
tot	 aan	 de	 met	 pek	 behandelde	 golfplaten	
schuur	 van	 mevrouw	 Pops	 was	 haalbaar.	
We	waren	al	blij	 als	we	de	 schuur	hadden	
geraakt	 en	 na	 een	 aantal	 kogeltjes	 stond	
mevrouw	 Pops	 steevast	 met	 de	 vuistjes	
omhoog	 naast	 haar	 huis	 te	 zwaaien.	 We	
stonden	 er	 helemaal	 niet	 bij	 stil	 dat	 die	
kogeltjes	dwars	door	de	platen	heen	gingen.	
Wat	ik	me	nog	herinner	van	mevrouw	Pops	
is	dat	ze	,	als	voeding	voor	de	planten	in	haar	
bloempotten,		opgedroogde	schapenkeutels	
verzamelde.
De	 oalle	 Drent	 kookte	 regelmatig	 in	 een	
gietijzeren	 kookpot	 Bintje	 aardappels	 voor	
de	 zwienen.	 Geen	 deksel	 op	 de	 kookpot	
en	 Eit	 en	 ik	 kregen	 de	 opdracht	 om	 af	 en	
toe	 te	 roeren.	Dat	die	aardappeltjes	na	het	
verwijderen	van	de	schil	ook	prima	eetbaar	
waren,	kon	moeder	daarna	merken	aan	de	
eetlust	thuis.
Zowel	Kai	als	ook	eerder	zijn	vader	Eit	zijn	
door	eigen	toedoen	overleden.

Verleden tijd
Bakker	 Lok,	 bakker	 Hofstee	 en	 ook	 de	
knecht	 van	 slager	 Wouda	 kwamen	 in	 het	
begin	nog	 langs	met	een	bakfiets.	Er	werd	
gebakken	in	koeienvet	(reuzel)	dat	in	bekers	
verkrijgbaar	 was	 bij	 slager	 Wouda	 .	 De	
postbode	nam	toen	op	zijn	ronde	ook	post	
die	 verzonden	 moest	 worden	 mee	 terug	
naar	het	postkantoor	aan	de	Kruisweg.
Er	 kwam	 ook	 iemand	 langs	 voor	 het	
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Strunen	 noemden	 wij	 dat,	 op	 zoek	 naar	
kraaien-,	ekster-,	kievits-	en	eendeneieren	e.d.
Het	gehele	Boereveld	tot	aan	de	Jonkervaart,	
tussen	de	Pierswijk	en	de	Lindsterlaan,	was	
ons	 zoekterrein.	 Met	 mijn	 neef	 die	 enige	
jaren	 ouder	 was,	 heb	 ik	 nog	 eens	 een	
gezwollen	 hoofd	 opgelopen	 bij	 het	 bosje	
achter	 de	 familie	 Boerema.	 Ik	 was	 toen	
denk	ik	zo’n	8	 jaar	oud.		 In	de	wal	zat	een	
bijennest	en	met	een	lange	stok	probeerde	
hij	de	honingraten	eruit	te	halen.	Daar	waren	
de	 bijen	 niet	 van	 gediend	 en	 ze	 zetten	 de	
aanval	 in.	 Ze	 konden	 sneller	 vliegen	 dan	
ik	 kon	 lopen,	 met	 het	 gezwollen	 hoofd	 als	
resultaat.	 	 Mijn	 moeder	 heeft	 dat	 verhaal	
nog	vaak	verteld.	Ze	zei	dan	‘dat	ik	de	kop	
een	keer	zo	dik	had.’		En	nee,	dat	is	niet	zo	
gebleven.
Het	 uitgraven	 van	 de	 watersloot	 (Oude	
Diep	van	Malijk)	waarbij	ca.	20	kiepwagens	
met	een	locomotiefje	op	een	smalspoor	de	
modderwegreden,	 was	 een	 mooi	 brokje	
techniek.	Het	werk	was	o.a.	bedoeld		om	het	
water	af	te	voeren	van	de	landerijen.
Als	 die	 graverijen	 stil	 lagen	 slaagden	 de	
oudere	 buurjongens	 Hepke	 en	 Willem	 van	
Dijk	 en	 Sjoerd	 Mijnheer	 er	 wel	 in	 enkele	
kiepwagens	 los	 te	 koppelen.	 De	 jongsten	

zaten	al	in	de	bak,	daarna	namen	de	oudere	
jongens	 een	 aanloopje	 en	 sprongen	 ze	 er	
ook	 in,	 om	 er	 zo	 een	 eind	 mee	 te	 rijden.	
We	stonden	er	niet	bij	stil	dat	de	arbeiders	
op	 maandagmorgen	 her	 en	 der	 de	 lege	
wagentjes	op	moest	halen.	
De	 Pierswijk	 eindigde	 bij	 Gjaltema’s	
Timmerfabriek.	In	het	begin	lagen	daar	altijd		
boomstammen	in	het	water	en	op	de	wal	lag	
een	dikke	bult	zaagsel.	Pa	vertelde	me	dat	
voordat	 Gjaltema	 er	 kwam	 de	 melkfabriek	
daar	stond.	
Bij	 de	 melkfabriek	 in	 Marum-West,	 	 de	
Coöp.	Zuivelfabriek	Zuidelijk	Westerkwartier	
-		konden	we	weibrokken	krijgen.	Die	waren	
best	te	eten,	hoewel	ze	‘knoeterhard’	waren.	
Wei	was	er	volop	te	krijgen,	je	dronk	het	uit	
het	deksel	van	een	melkbus.

De Haspers 
Bij	de	 familie	Hasper,	bij	de	broers	Berend	
en	 Piet,	 ben	 ik	 heel	 veel	 op	 de	 boerderij	
geweest.	 	 Ik	 leerde	 daar	 het	 namelken	
van	 de	 mechanisch	 gemolken	 koeien	 en	
tractorrijden,	 op	 een	 rode	 McCormick.	 De	
boerderij	van	Hasper	stond	op	de	hoek	van	
de	Alberdaweg	met	de	Wendtsteinweg.	Het	
is	nu	een	zorgboerderij,	De	Hermanshoeve.	
De	landerijen	van	Hasper	waren	een	pijpenla	
langs	 een	 sloot.	 	 Aan	 de	 andere	 kant	 van	
de	 zandreed	 tussen	de	Lindsterlaan	en	de	
Pierswijk,	 vanaf	 familie	 Meijer	 tot	 aan	 de	
familie	Pera,	lagen	twee	stroken	grasland.
Het	melken	met	de	melkmachine	van	Alfa-	
Laval	 was	 een	 hele	 grote	 verbetering,	 wel	
moest	je	nog	handmatig	namelken.	Berend	
en	 Piet	 hadden	 beiden	 een	 éénpoots	
schoameltje	 (zitje)	 met	 een	 riem	 om	 het	
middel	hangen.	Hiervoor	gebruikte	men	ook	
wel	een	laag	houten	driepootszitje.	De	melk	
werd	hierna	vanuit	de	hangende	opvang	in	
de	melkbus	met	teems	(zeef)	gegoten.
Ik	 heb	 vaak	 geholpen	 bij	 het	 melken,	 een	
literflesje	verse	(rauwe)	melk	mocht	je	altijd	
wel	meenemen	naar	huis.		Mijn	moeder	was	
daar	heel	blij	mee,	thuis	hadden	we	toen	al	
geen	koeien	meer.
Op	 die	 boerderij,	 toen	 de	 best	
gemechaniseerde	 in	 Marum,	 heb	 ik	 na	
schooltijd	 samen	 met	 Marten	 Dijk,	 zoon	
van	 schoenmaker	 Dijk,	 heel	 wat	 tijd	
doorgebracht.

Jannes (rechts) en vriend Geert Ras.
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 Met	 name	 hoorntouw	 	 vlechten	 van	
paktouw,	het	voeren	van	de	kalveren	en	de	
bolle	 (	 stier),	 meehelpen	 bij	 het	 hooien	 en	
melken,	waren	gezamenlijke	bezigheden.	
Buurman	 Reitsema	 en	 Pera,	 die	 bij	 de	
Pierswijk	 woonde,	 werkten	 ook	 bij	 de	
Haspers.
Voor	in	de	boerderij	kwamen	wij	niet,	maar	
een	stuk	koek	en	ranja	kregen	we	altijd	wel	
van	mevrouw	Hasper.
Van	 haar	 kregen	 Marten	 en	 ik	 eens	 de	
opdracht	 om	 urine	 op	 te	 vangen	 van	 de	
pony,	 om	 de	 veearts	 te	 laten	 vaststellen	
of	ze	drachtig	was.	 	Dit	hield	 in	dat	als	de	
pony	stil	stond	en	de	staart	optilde	wij	er	op	
af	gingen	om	de	weckfles	erbij	 te	houden.	
Maar	 	 elke	 keer	 als	 wij	 dichtbij	 de	 pony	
kwamen,	zette	ze	het	op	een	draf.
Na	een	uurtje	of	drie	zag	mevrouw	Hasper	
de	onmogelijkheid	hier	wel	van	 in	en	werd	
besloten	het	dier	op	stal	te	zetten,	om	daar	
de	urine	op	te	vangen.
Buurman	Reitsema	had	om	op	het	 land	 te	
komen	een	ca.	20	cm	dikke	boomstam	over	
de	 watersloot	 gelegd.	 Om	 zijn	 evenwicht	
te	bewaren	gebruikte	hij	een	dunnere	paal.	
Uiteraard	lag	dat	paaltje	voor	ons	altijd	aan	

de	andere	zijde	(voor	Reitsma	trouwens	ook	
menigmaal).	 	Maar	wij	konden	het	ook	wel	
zonder	dat	paaltje	dachten	wij	met	jeugdige	
overmoed.	Ik		ben	er	dan	ook	weleens	vanaf	
gedonderd,	met	alle	gevolgen	van	dien.	

Vieringen
Op	de	 laatste	dag	van	het	 jaar	werd	er	op	
het	land	van	de	fam.	E.	van	Dijk	met	carbid	
geschoten.	Om	te	zorgen	dat	de	melkbus	niet	
wegvloog	werd	deze	iets	schuin	ingegraven	
en	met	een	paar	paaltjes	vastgezet.		Als	er	
een	 flinke	 brok	 carbid	 inging	 moesten	 we	
het	deksel	wel	eens	helemaal	van	het	 land	
van	de	familie	Heijs	ophalen.	
Toen	na	15	jaar	bevrijding	gevraagd	werd	5	
mei	te	vieren	met	een	optocht	van	versierde	
wagens,	deed	ook	het	Boereveld	mee.
Op	 de	 praalwagen	 stond	 een	 waterpomp	
met	aan	de	zwengel	Aaltje	van	Veen	en	een	
grote	kookketel	op	een	blokkenvuur,	alles	in	
de	trant	van	een	heide	huisje.
De	 tekst:	 ’Boereveld	 Teleurgesteld.	
Na	 15	 jaar	 bevrijding	 nog	 steeds	 geen	
Waterleiding.’
De	reden	hiervan:	vanuit	de	gemeente	was	
meegedeeld	dat,	door	de	verspreide	ligging	

De opgetuigde wagen van het Boereveld, vlnr Jan Boerema, Jan Pops en Eit Drent.
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van	de	woningen	in	het	Boereveld	en	langs	
het	 Malijksepad,	 daar	 geen	 waterleiding	
kwam.	 Dat	 pikte	 het	 Boereveld	 niet.	 Deze	
protestuiting	kon	men	op	het	gemeentehuis	
maar	 matig	 waarderen.	 De	 aansluitingen	
kwamen	echter	direct	hierna	wel	tot	stand.

Trimunt
De	 M.C.M.O	 (	 Motorclub	 Marum)	
organiseerde	 betrouwbaarheidsritten	
uitsluitend	voor	viertakt	motoren.	Deze	ritten	
waren	 alleen	 bedoeld	 om	 het	 eindpunt	 te	
halen.	Freerk	Posthumes	en	Thies	Hiemstra	
waren	de	organisatoren.	Soms	ging	de	route	
ook	door	het	Boereveld.
Als	 jochie	 schreef	 je	 ijverig	 alle	 nummers		
van	de	langskomende	motoren	op.
Omdat	aanwonende	Jo	Braam	bezwaar	had	
gemaakt,	werd	het	parcours	op	het	 laatste	
moment	 gewijzigd.	 Daardoor	 	 verdwenen	
toen	 enige	 motoren	 in	 de	 sloot	 naast	
het	 Malijksepad.	 De	 sloot	 was	 voor	 de	
deelnemers	onzichtbaar,	doordat	hij	vol	lag	
met	sneeuw.
Hoogtepunt,	naast	de	jaarlijkse	paaskermis,	
was	 de	 cross	 voor	 500	 cc-motoren,	 die	
werd	 verreden	 op	 Trimunt.	 Deelnemers	
waren	o.a.	de	gebroeders	Jan,	Albert,	Piet	
en	 broer	 Dirks,	 Pierre	 Karsmakers,	 Gerrit	

Wolsink,	 Ton	 en	 Paul	 van	 Heugten,	 Jan	
Keizer,	Frans	Sigmans	,	Jo	Lammers,	Willy	
(Willem)	Koops	en	Frits	Selling.	Ze	droegen	
allemaal	een	leren	niergordel	en	pothelm	en	
hadden	een	stofbril	op.
Later	 kwamen	 de	 tweetaktmotoren	 in	
beeld	 en	 deze	 versloegen,	 door	 een	 veel	
geringer	 gewicht,	 de	 viertaktmotoren.	 De	
toegenomen	 lichaamsomvang	 van	 o.a.	
kastelein	 broer	 Dirks	 speelde	 daarbij	 ook	
danig	mee.
Zowel	 Ton	 van	 Heugten	 met	 o.a.Brouwer	
en	Kiggen	met	nr.	H	8	als	broer	Dirks	met	
o.a.	 Belkom	 en	 Godschalk	 met	 zijn	 oude	
nummer	H	12,	werden	 later	verdienstelijke	
zijspancrossers.
De	plaatselijke	favoriet	was	Obie	Hiemstra	
met	 het	 nummer	 H	 23.	 Het	 H	 nummer	
betekende	dat	hij	ook	internationaal	mocht	
rijden.	 	 Obie	 was	 altijd	 getooid	 met	 een	
zwart-wit	geblokte	helm.
Ik	heb	wel	eens	programmaboekjes	voor	de	
vereniging	verkocht.		Van	de	opbrengst	van	
f	100,--	mocht	ik	van	Thies	Hiemstra	f	10,--	
houden.	

Motorrites
Daar	 wij	 op	 een	 boerderij	 woonden,	 een	
behoorlijk	 stuk	 van	 de	 openbare	 weg	
gelegen,	 kon	 ik	 wel	 een	 brommer	 uit	 de	
verkoopvoorraad	 van	 mijn	 vader	 ‘lenen’.		
Omdat	pa	een	uur	of	vier	of	later	pas	thuis	
kwam,	 stond	 de	 brommer	 tegen	 die	 tijd	
alweer	op	zijn	plek	af	te	koelen.	Vele	jaren	
later	sprak	ik	er	weleens	met	pa	over.	“Ja”,	
zei	hij	 toen.	“En	 jij	dacht	 toen	zeker	dat	 ik	
dat	niet	had	geroken”.
Dat	 rijden	 gebeurde	 uiteraard	 stiekem,	
omdat	ik	nog	geen	16	jaar	was.	Toen	reed	ik	
nog	zonder	helm,		met	maar	een	gasstand	
nl.	 wijd	 open.	 	 Benzine	 werd	 uit	 de	 ander	
brommers	gehaald.
Een	 witte	 Gilera	 was	 mijn	 favoriet,	 hij	 zag	
eruit	 als	 een	 racemonster:	 	 een	 heel	 kort	
achterspatbord	 en	 een	 kelkcarburateur	
zonder	 luchtfilter,	 met	 alleen	 maar	 een	
gaasje	 ervoor.	 	 Een	 Dellorte	 16	 mm,	 met	
een	geluidje	waar	je	U	tegen	zei.
Op	het	smalle	en	hobbelig	zandpad	 langs	
de	Pierswijk	en	door	de	Willemstad	was	hij	
niet	te	houden.		Zeker	menig	aanwonende	
heb	 ik	 uit	 de	 middagdutje	 gehouden,	Obie Hiemstra in actie.
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want	 veel	 geluiddemping	 had	 het	 motortje	
niet.	 	 In	 ‘de’	Willemstad	stond	er	eens	een	
ouder	 vrouwtje	 met	 een	 hooivork	 midden	
op	het	zandpad.		Op	de	klinkerweg	van	de	
Lindsterlaan	richting	Keuningswijk	vlóóg	hij	
vooruit,	ik	er	uiteraard	op	liggend	met	de	kin	
op	de	benzine	tank.
Halverwege	 de	 behuizing	 van	 de	 familie	
Meijer	en	de	Jonkersvaart,	zat	toen	nog	een	
pracht	van	een	S	bocht	in	de	weg,	waar	je	
hem	 mooi	 plat	 kon	 leggen.	 Toen	 mijn	 pa	
een	 keer	 een	 verkochte	 motor	 wegbracht	
is	 hij	 daar	 met	 de	 motor	 onderuit	 gegaan.	
Door	dokter	van	der	Tempel	werd	hij,	gelijk	
een	Arabier	met	een	tulband	om	zijn	hoofd,		
weer	thuis	afgeleverd.

Ik	 herinner	 me	 ook	 een	 donker	 rode	 250	
cc	Jawa.	Die	kon	ik	maar	niet	aan	de	praat	
krijgen;	 	 Het	 sleuteltje	 op	 de	 koplamp	
stond	in	de	goede	stand,	de	bougie	en	het	
vonkje	gecontroleerd,	benzine	toevoer	was	
normaal.	 Ik	 kon	 trappen	 op	 de	 kickstarter	
wat	ik	wilde,	maar	aanslaan	ho	maar.
De	 buurjongens	 zagen	 mij	 modderen	 en	
wilden	 wel	 even	 duwen.	 	 De	 versnelling	 in	
de	tweede	en	 jawel	hij	sloeg	nog	aan	ook.	
Alleen	 dat	 prikkeldraad	 kwam	 nu	 wel	 heel	
snel	 dichterbij.	 	 Als	 de	 wiedeweerga	 ben	
ik	van	de	motor	afgesprongen	en	met	een	
snoekduik	over	het	nieuwe	prikkeldraad	van	
onze	buurman	Veenstra	belandde	 ik	 in	het	
grasland.
De	 schade	 aan	 de	 motor	 was	 nihil,	 zelf	
kwam	 ik	 er	 vanaf	 met	 wat	 diepe	 krassen	
op	de	borst	en	een	gescheurde	overall,	met	
als	 resultaat	 een	 withete	 moeder,	 die	 het	
korte	ritje	had	kunnen	gadeslaan	vanuit	de	
woonkamer.
Nadat	mijn	pa	 thuis	kwam,	heb	me	bij	het	
avondeten	heel	zachtjes	op	de	rieten	zitting	
moeten	neervlijen,	 zijn	klompen	waren	van	
goede	kwaliteit.		

Sport
Met	mijn	buurjongens	Joke	de	Vries	en	Sale	
Varwijk,	liep	ik	‘s	avonds	regelmatig	over	het	
Malijkse	pad		richting	Nuis,	waar	onderweg	
van	 die	 klaphekjes	 stonden.	 Het	 was	 een	
sport	 om	 niet	 door	 het	 hek	 te	 gaan,	 maar	
er	 overheen	 te	 springen.	 Desnoods	 met	
een	voet	erop.		De	heenreis	ging	altijd	wel,	

de	 terugreis	ging	nog	weleens	wat	minder,	
mede	 omdat	 achter	 het	 hekje	 soms	 alleen	
maar	een	niet	erg	brede	spoorbiels	lag.
Voetballen	heb	ik	een	aantal	jaren	bij		Sport	
Vereniging	Molen	Horn	(S.V.M.H.)	in	Niebert	
gedaan.	 Na	 het	 geven	 van	 een	 kopbal	
kwam	 ik	 in	 een	 kuiltje	 terecht,	 	 resultaat:	
enkel	 verzwikt.	 	 Na	 verplicht	 een	 tijdlang	
thuiszitten	was	de	lol	eraf.	
Tussen	 de	 diverse	 LTS	 scholen	 werd	
jaarlijks	 een	 sportcompetitie	 gehouden.	
In	 het	 tweede	 leerjaar	 heb	 ik	 meegedaan	
met	kogelstoten,	verspringen	en	hink-stap-
sprong.	
Op	 de	 LTS	 was	 sportleraar	 Bierling	 	 mijn	
favoriet.	 	 Deze	 kwam	 eens	 namens	 de		
school	met	het	voorstel	een	volleybalploeg	
te	gaan	inschrijven.		Een	aantal	jongens	die	
hoog	 konden	 springen	 werden	 bij	 elkaar	
getrommeld.	 Middenin	 de	 sneeuwwinter	
van	1967	kwam	hij	op	zijn	fiets	bij	iedereen	
langs.	 Hij	 fietste	 naar	 Norg,	 Roden,	 Leek,	
Zevenhuizen	 en	 Marum.	 	 “Er	 was	 dan	
misschien	geen	school,	maar	we	hadden	‘s	
avonds	maar	te	komen	op	de	training”	had	
hij	 tegen	 mijn	 moeder	 gezegd.	 	 In	 dat	 jaar	
werden	we	kampioen	in	onze	klasse	van	de	
NeVoBo.
Hardlopen	 en	 duurlopen	 deden	 we	 in	 de	
bossen	van	Nienoord.	Er	waren	jongens	die	
een	stuk	afsneden,	maar	dhr.	Bierling	stond	
steevast	 halverwege	 achter	 een	 boom	 en	
dan	mochten	ze	na	afloop	een	extra	rondje	
lopen.

Jannes, ongeveer 15 jaar.
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Ondeugd
We	waren	voorbeeldige	tieners,	kattenkwaad	
uithalen	op	de	 terugweg	van	school	was	er	
niet	bij.	Dat	de	appels	in	Tolbert	(Holmhorst)	
lekkerder	waren	dan	bij	ons	thuis	zal	wel	door	
de	 spanning	 komen.	 Een	 zak	 vol	 gebroken	
koekjes	kon	je	voor	een	fl.	0.25	halen	bij	de	
Coöperatieve	Bakkerij		in	Nuis.
Op	de	spoorbaan	lag	grind.	Tijdens	het	fietsen	
werd	geprobeerd	om	met	die	stenen	de	witte	
stenen	 isolatiepotjes	aan	de	elektrapalen	 te	
raken.
Fietsend	 vanaf	 Leek	 was	 het	 altijd	 een	
wedstrijdje	wie	als	eerste	bij	het	bordje	van	
Marum	was.	 	Nauwlettend	hield	 je	 iedereen	
in	 het	 oog,	 om	 bij	 een	 versnelling	 van	 wie	
dan	ook	van	het	 zadel	 te	gaan	en	de	spurt	
in	te	zetten.	Menig	keer	hebben	we	dan	ook	
de	kunst	van	het	Oostenrijkse	jodelen	mogen	
aanhoren,	 als	 er	 weer	 eens	 iemand	 van	 de	
trapper	 was	 gegleden	 en	 op	 de	 stang	 was	
beland.

Bakkershulpje
Om	 wat	 zakgeld	 te	 verdienen,	 heb	 ik	
zaterdags	 als	 broodventer	 bij	 bakkerij	
Hofstede	 gewerkt.	 In	 de	 auto	 met	 Geert	
Pruim.	 Daarna	 t/m	 maart	 1967	 met	 Riekele	
Lok	 gewerkt.	 Eerst	 de	 broodronde	 en	 als	
er	 onderweg	 nog	 gebak	 was	 besteld,	 als	
de	 wiedeweerga	 terug	 naar	 de	 bakkerij	 in	
Nuis,	om	vruchtentaarten	in	elkaar	te	zetten	
en	 deze	 na	 te	 bezorgen.	 Vaak	 kwamen	 we	
daarna	met	een	slokje	op	weer	 terug	bij	de	
bakkerij	in	Nuis.
Op	 een	 vroege	 morgen	 kregen	 we	 een	
steen	 tegen	 de	 voorruit,	 overal	 glas	
natuurlijk.	Gauw		de	troep	opgeruimd	en	de	
broodronde	afgemaakt.	Omdat	het	buiten	al	
onaangenaam	 koud	 was,	 zaten	 wij	 met	 de	
doek	van	de	broodkorf	voor	de	mond	tegen	
de	rijwind	in	de	auto.	Met	Riekele	heb	ik	heel	
wat	afgelachen,	saai	was	het	nooit.

Werk
Door	 een	 groot	 gebrek	 aan	 werk	 bij	
aannemers	 werd	 mijn	 eerste	 werkgever	
Hillebrands	 Caravans	 ‘op	 de’	 Nietap.	 Mijn	
ervaring	met	de	tractor	kwam	daar	mooi	van	
pas.		Elk	najaar	moesten	de	ca.	10	m.	lange	
salonwagens	 van	 o.a.	 het	 merk	 Pemberton	
in	 de	 winterstalling	 worden	 geplaatst.	 In	

het	 voorjaar	 werden	 deze	 weer	 herplaatst	
op	 de	 noordelijke	 campings.	 Ze	 moesten	
worden	 aangesloten	 op	 de	 waterleiding,	 de	
gaskousjes	 moesten	 worden	 vernieuwd	 en	
eventueel	 moest	 er	 een	 watervoetpompje	
worden	geplaatst	in	de	vloer.	Zaterdags	werd	
tot	12.00	uur	gewerkt.	De	verdiensten	waren	
f	55,-		per	week.	

		

Speldje van Hillebrands Caravans.

Op	8	sept.	1968		ben	ik	naar	Broek	en	Jansen	
(BNN),	gegaan	en		heb	ik	gewerkt	aan	de	drie	
studentenflats	aan	de	noordelijke	ringweg		bij	
Groningen	 (Plataanlaan).	 Zaterdags	 was	 ik	
vrij.	Toen	verdiende	ik	f	110,-	per	week.

Rectificatie: 
Bij deel 1 ( in ons vorig nummer) is 
per abuis een verkeerde afbeelding 
geplaatst. Dat gebouw was wel het
voormalige gemeentehuis en arbeids-
bureau, maar niet de voormalige 
kleuterschool. 
Dat bedoelde pand stond iets verderop.
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Aan de Andere Kant

Cobi Olijve

‘Aan de Andere Kant’ is een theaterdrieluik over de Molukse gemeenschap in Nederland 
en de Nederlands-Molukse geschiedenis. Over de komst naar Nederland, hun jarenlang 
verblijf in woonoorden. Over verbroken beloftes en acties. Over de impact die deze acties 
op hen en op andere Nederlanders heeft gehad. Over het perspectief en de beleving van 
beide kanten.                
En over verzoening. 
Het eerste deel van het drieluik ‘Een tijdelijk verblijf’, is inmiddels beëindigd. Deze 
voorstelling speelde vanaf 19 september tot en met 6 oktober 2018 in kerken in of nabij 
Molukse wijken.           
In 2019 volgt het tweede deel van Aan de Andere Kant. 
Oud beheerder van Kamp Nuis, Dirk Gaasterland (95) en zijn vrouw Truus woonden een 
uitvoering van het eerste deel bij, in de Molukse Kerk van Hoogkerk. Dat Gaasterland nog 
steeds wordt gerespecteerd bleek wel die avond. Het paar werd de hele avond begeleid, 
het ontbrak hen aan niets en het Molukse meisje dat Dirk naar de auto begeleidde gaf 
hem bij het afscheid drie zoenen.

Herinneringen van beheerder Gaasterland 
aan Kamp Nuis
Reeds	voor	de	komst	 van	de	Molukkers,	 in	
1951,	 	woonden	Dirk	en	zijn	vrouw	Truus	al	
op	 het	 kamp	 in	 Nuis.	 “Wij	 woonden	 ook	 in	
een	barak,	 	helemaal	vooraan	op	het	kamp,	
vertelt	Gaasterland.	“	Wij	kwamen	in	mei	en	
het	woonoord	zag	er	prachtig	uit.	De	 rozen	
en	de	gouden	regen	bloeiden	volop.		In	onze	
ba¬rak	was	van	een	cel	met	een	hele	zware	
deur	een	keuken	gemaakt.”	Gaasterland	was	

tweede	 beheerder	 en	 hoofd	 van	 de	 cen-
trale	 keuken.	 Samen	 met	 hoofdbeheerder	
Bas	Spruit	zorgde	hij	voor	het	in	gereedheid	
brengen	van	de	barakken.	“De	Rijksgebou-
wendienst	 had	 aannemer	 Meek	 uit	 Tolbert	
opdracht	gegeven	de	barakken	af	te	timme-
ren	en	wij	zorgden	voor	de	inventaris.
De	 eerste	 bewoners	 kwamen	 met	 bussen	
en	tot	 laat	 in	de	avond	waren	we	bezig	om	
iedereen	een	plek	 te	geven.	Er	werden	vier	
tot	vijf	gezinnen	in	één	barak	ondergebracht.	
De	 houten	 barakken	 waren	 erg	 gehorig,	
ondanks	 dat	 we	 er	 van	 alles	 aan	 hadden	
gedaan.	Er	waren	nog	geen	gordijnen	en
	’s	morgens	zagen	we	kinderlakens	voor	de	
ramen	hangen.
Een	 beheerder	 was	 de	 schakel	 tussen	 de	
overheid	 en	 de	 bewoners	 van	 het	 kamp.	
In	 de	 eerste	 brieven	 die	 hij	 ontving	 werd	
gesproken	van	‘Ambonezen	met	tijdelijk	ver-
blijf’,	dat	werd	 later	 ‘Ambonezen	met	 lang-
durig	verblijf’.

Gaasterland	 was	 op	 het	 kamp	 dus	 het	
aanspreekpunt	 voor	 alle	 praktische	 zaken.	
Hij	had	ervaring	opgedaan	 in	Kamp	Schat-
tenberg,	 waar	 3000	 Molukkers	 waren	 ge-
huisvest.	 In	 de	 wintermaanden	 was	 hij	 op	
Ameland	beheerder	geweest	van	Hotel	Nes	
Ameland,	voor	de	Dienst	Uitvoering	Werken.	
Mensen	 die	 werkzaamheden	 verrichtten	

Dirk Gaasterland 2018

Jannes Kuiper

In
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in	 het	 kader	 van	 de	 ruilverkaveling	 waren	
daar	 gehuisvest.	 Ondanks	 deze	 ervaringen	
was	 de	 taak	 van	 beheerder	 voor	 hem	 nog	
vreemd.	
Het	woonoord	had	ook	een	kampraad.	Deze	
bestond	 uit	 drie	 tot	 vijf	 personen.	 De	 raad	
werd	door	de	bewoners	zelf	samengesteld.	
In	de	tijd	van	Gaasterkand	was	opa	Lawan-
suka	kampoudste.
“Als	er	zaken	waren	 te	bespreken	kwamen	
ze	naar	ons	kantoor.	Opa	Lawansuka	sprak	
alleen	Maleis.
Maatregelen	 vanuit	 Den	 Haag	 moesten	 wij	
doorgeven	en	doorvoeren.	Wij	waren	ook	de	
brengers	van	‘goed’	en	’slecht’	nieuws.	Dat	
het	ontslag	van	de	militairen	door	de	hoog-
ste	rechter	niet	werd	teruggedraaid	was	heel	
slecht	 nieuws.	 Aangekomen	 in	 Nederland	
kregen	de	militairen	die	in	dienst	waren	van	
het	 Koninklijke	 Nederlands	 Indische	 Leger	
ontslag.	Uniformen	mochten	niet	meer	wor-
den	 gedragen.	 In	 een	 kamertje	 achter	 ons	
kantoor	 zat	 een	 hoge	 officier	 in	 burger	 de	
uitspraak	af	te	wachten.	Mocht	de	uitspraak	
in	het	voordeel	uitvallen	van	de	ex-militairen,	
dan	zouden	ze	bij	elkaar	worden	geroepen.	
Toen	 een	 motorordonnans	 echter	 met	 de	
mededeling	 kwam	 dat	 de	 zaak	 was	 af-
gewezen,	 is	 de	 officier	 met	 stille	 trom	 ver-
trokken.	De	wrok	over	die	uitspraak	is	bij	de	
Molukkers	altijd	gebleven.

Het wel en wee
In	de	centrale	keuken	werd	door	zowel	Hol-
landse	als	Molukse	koks	de	maaltijden	bereid.	
De	 Molukse	 koks	 konden	 goed	 koken,	 ze	
waren	 immers	 in	 militaire	 dienst	 geweest.	
De	 bereiding	 van	 rijst	 kwam	 heel	 precies,	
het	mocht	niet	 te	papperig	worden.	 In	sta-
pelpannetjes,	 ‘rantang’	genoemd,	werd	het	
eten	afgehaald.
Groenten,	aardappelen	en	fruit	werden	cen-
traal	aangeleverd.	Ook	de	vis	kwam	zo	aan.	
Daarover	weet	Gaasterland	zich	nog	een	
bijzonder	verhaal	te	herinneren.	
“Er	 werd	 altijd	 makreel	 geleverd,	 maar	 op	
een	 keer	 kwam	 er	 platvis.	 Dat	 viel	 in	 hele-
maal	 niet	 in	 de	 smaak.	 Voor	 de	 deur	 van	
onze	barak	werd	een	teil	met	vis	gezet.	‘Voor	
u	 mevrouw’	 werd	 erbij	 gezegd	 tegen	 mijn	
vrouw	 Truus.	 	 De	 kampraad	 werd	 erbij	 ge-
haald	en	heb	toen	uitgelegd	dat	makreel	niet	
altijd	leverbaar	was.
Er	 is	 zelfs	 nog	 eens	 een	 beheerder	 over-
geplaatst.	 	 De	 bewoners	 beweerden	 dat	
er	 bedorven	 vis	 werd	 geleverd.	 Dit	 werd	
tegengesproken	 door	 de	 beheerder.	 Het	
liep	hoog	op.	Het	schijnt	dat	hij	zelfs	een	vis	
in	 zijn	mond	kreeg	geduwd.	De	politie	met	
honden	moest	er	aan	te	pas	komen	om	de	
man	te	ontzetten.”		
De	 bewoners	 vulden	 hun	 spullen	 aan	 met	
zaken	 die	 ze	 kochten	 in	 het	 winkeltje	 van	
Sjoerd	Lieffering	in	Nuis.	 In	de	vensterbank	

 Hoofdbeheerder Bas Spruit met zijn vrouw en beheerder Dirk Gaasterland (midden)
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staat	 nog	 een	 asbak	 van	 Sjoerd,	 gekregen	
bij	mijn	vertrek	uit	Nuis.”	

Achter	in	het	kamp	werden	nog	extra	bara-
kken	gebouwd	voor	 vrijgezellen	 in	de	peri-
ode	 dat	 Gaasterland	 in	 Nuis	 verbleef.	 Veel	
van	de	‘Boetjangs’	(	jonge	mannen)	kwamen	
uit	 de	 polder	 bij	 Giethoorn.	 Vaak	 kwamen	
op	zondagmiddag	Hollandse	meisjes	bij	het	
hek	staan,	daar	zijn	nog	best	wat	romances	
ontstaan.
De	enige	telefoon	in	het	kamp	was	die	van	
de	beheerders.	Vroedvrouw	Lilipaly	maakte	
daar	 ’s	 nachts	 gebruik	 van	 als	 de	 dokter	
moest	 worden	 gebeld	 voor	 een	 bevalling.	
Dan	kwam	dokter	Kinds	uit	Marum.	De	be-
vallingen	vonden	plaats	in	de	ziekenbarak.
“Omdat	 we	 zelf	 op	 het	 kamp	 woonden	
leefden	 we	 mee	 met	 al	 het	 wel	 en	 wee.	 Ik	
herinner	me	de	eerste	begrafenis	nog	goed.	
Op	weg	naar	Marum	was	Piet	Riri	Massi	door	
een	auto	aangereden.	Hij	was	begin	twintig.”		
Per	 augustus	 1953	 vertrok	 Gaasterland		
naar	 kamp	 Schattenberg,	 waar	 hij	 tweede	
beheerder	 werd.	 Vandaar	 vertrok	 hij	 naar	
het	 Molukse	 Moslimkamp	 Wyldemerk,	 in	
Gaasterland.	Daar	werd	hij	hoofdbeheerder.	
Toen	 er	 in	 Hoogkerk	 een	 Molukse	 woon-
wijk	kwam,	verhuisde	hij	in	maart	1961	naar	
Groningen	en	werd	hij	sociaal	ambtenaar.	In	

de	 Wijert	 in	 Groningen	 kwam	 ondertussen	
ook	een	Molukse	wijk.

Na	 het	 bezoek	 aan	 de	 Molukse	 kerk	 te	
Hoogkerk	merkt	Gaasterland	op,	dat	er	veel	
Maleis	 wordt	 gesproken	 in	 de	 voorstelling.	
“Wat	 ik	 eruit	 haal,	 is	 het	 gevoel	 van	 heim-
wee.	Het	tijdelijk	verblijf	werd	een	langdurig	
verblijf.”

Bron: www.ditiswesterkwartier.nl

Truus Gaasterland met de eerste bewoners.

Dirk en Truus Gaasterland bij de voorstelling 
in Hoogkerk



16

Vier generaties naar school in Jonkersvaart

Cobi Olijve

De school van Jonkersvaart is niet meer. OBS  ’t Jonkertje heeft met ingang van 18 juli 
2018 de deuren gesloten.  Reden om samen met Jannie Melessen-Poppinga terug te 
kijken op 4 generaties die de school bezochten in Jonkersvaart: Jannies moeder, Jannie 
zelf, haar kinderen en haar kleinkinderen. Het bestrijkt de periode van 1910 t/m 2009, 
nagenoeg 100 jaar. Een periode met veel veranderingen.  Een eeuw, welke begon met lei 
en griffel en eindigde met de computer.
De school

Jonkersvaart	heeft	lang	moeten	wachten	op	
een	school	in	hun	dorp.	Als	in	andere	dorpen	
al	 sprake	 is	van	 renovatie	van	de	bestaan-
de	scholen	of	zelfs	hernieuwde	bouw,	 is	er	
in	 Jonkersvaart	 nog	 geen	 sprake	 van	 een	
schoolgebouw.	
Hoewel	er	voor		Jonkersvaart	in	1859	al	eens	
plannen	 waren	 om	 te	 komen	 tot	 de	 bouw	
van	een	school	en	er	zelfs	al	grond	voor	was	
aangekocht,		kwam	het	er	niet	van.	Ruim	30	
jaar	later	maken	zowel	Jonkersvaart	als	
Boerakker	kans	op	een	school	in	hun	dorp.	
In	1892	bepleitten	beide	dorpen	hun	verzoek	
voor	schoolstichting	in	de	raad.	Het	verzoek	
van	Boerakker	wordt	afgewezen,	maar	Jon-
kersvaart	 prijst	 zich	 gelukkig,	 er	 mag	 ge-
bouwd	worden.	Het	duurt	nog	wel	even	voor	
het	zover	is,	eerst	in	1895	wordt	gestart	met	
de	bouw	van	een	school	met	3	lokalen.	Ook	
komt	er	een	onderwijzerswoning.
Kosten	 voor	 schoolgebouw,	 onderwijzers-
woning	en	meubilair	een	kleine	17.000	gul-
den.
In	de	loop	der	tijd	zijn	er	wat	verbouwingen	
geweest:	plafonds	worden	verlaagd,	ramen	
verbeterd	 en	 de	 ‘huuskes’	 die	 achter	 de	
school	staan	verdwenen	om	plaats	te	maken	
voor	moderne	toiletten	met	waterspoeling.
Ter	 aankleding	 van	 het	 plein	 worden	 vier	
kastanjebomen	gepoot,	die	zullen	uitgroeien	
tot	indrukwekkende	exemplaren.

De eerste generatie
De	 moeder	 van	 Jannie	 Melessen,	 Martje	
Drent,	wordt	geboren	op	4	september	1904	
te	Midwolde	in	het	gezin	van	Lammert	Drent	
en	 Jantje	 Hut.	 Het	 gezin	 heeft	 7	 kinderen:	
Aaltje,	Jacob,	Harm,		Geeske,	Egbert,	Martje	
en	Hedde.
In	 1910	 gaat	 Martje	 voor	 het	 eerst	 naar	

school	in	Jonkersvaart.	Het	gezin	woont	dan	
op	de	boerderij	‘De	Dam’,	Jonkersvaart	21,	
waar	nu	de	familie	Pronk	woont.

Artikel bouw school 1895 uit het Nieuwsblad 
van het noorden.
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Leerkrachten	 aan	 de	 school	 zijn	 in	 die	 tijd	
meester	 Venekamp	 en	 meester	 Boonstra.	
Mogelijk	ook		 juf	van	Kampen,	maar	dat	 is	
niet	helemaal	duidelijk.
Op	de	schoolfoto	uit	1910	staat	Martje	voor-
aan	 in	 het	 midden,	 het	 kind	 waarvan	 het	
hele	 jurkje	 is	 te	zien.	 	Links	van	haar	staat	
broertje	Egbert	en	boven	haar	staat	Aaltje.	
Boven	 Aaltje	 staat	 broer	 Harm,	 links	 van	
Harm	staat	zus	Geeske.	Meester	Boonstra	
heeft	zijn	kind	op	de	arm.
Of	moeder	Martje	nog	andere	scholing	heeft	
gehad	weet	Jannie	niet.	Vaak	moest	men	in	
die	tijd	na	de	lagere	school	thuis	in	de	huis-
houding	gaan	helpen	of	op	de	boerderij.	
Martje	trouwt	op	13	mei	1932	met	Durk	Pop-
pinga.	Ze	komen	te	wonen	op	Jonkersvaart	
35,	 samen	 met	 moeder	 Jantje.	 Dat	 pand	
wordt	nu	bewoond	door	de	familie	Bies.

De tweede generatie
Durk	en	Martje	krijgen	één	dochter,	Jannie	
Poppinga.	Ze	 	wordt	geboren	op	6	augus-
tus	1935.	Als	klein	meisje	staat	ze	vaak	bij	
het	hekje	van	hun	tuin	te	kijken	naar	de	kin-
deren	die	 naar	 school	 gaan.	 	Ze	wil	 graag	
mee,	maar	is	nog	te	jong.	De	kinderen	uit	de	

richting	De	Wilp	lopen	langs	hun	huis	en	ook	
de	kinderen	die	vanuit	de	Willemstad	komen	
gaan	haar	voorbij.	Volgens	Jannie	kwamen	
er	in	die	tijd	veel	kinderen	uit	de	Willemstad,	
er	woonden	daar	kinderrijke	gezinnen.

Schoolfoto uit 1910

Jannie in de wandelwagen op weg naar het 
schoolfeest. Moeder Martje duwt het wa-
gentje, daarnaast loopt Brechtje Drent- de 
Jong.
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Als	ze	6	jaar	is	mag	ze	eindelijk	naar	school.	
Het	 is	 dan	 1941,	 dus	 de	 periode	 van	 de	
Tweede	Wereldoorlog.	Twee	van	de	drie	lo-
kalen	zijn	in	gebruik.	Meester	Copinga	heeft	
de	drie	hoogste	klassen	en	 juffrouw	Harms	
klas	1	t/m	3.	Jannie	heeft	ook	nog	even	les	
gehad		van	meester	Israël.	Als	het	mooi	weer	
was	gaf	hij	buiten	les,	maar	niet	alle	ouders	
konden	dat	waarderen.	Het	 zou	 te	 veel	 af-
leiding	geven	en	dat	was	niet	goed	voor	het	
schoolwerk.	
Bij	 binnenkomst	 deden	 de	 kinderen	 hun	
klompen	 in	de	daarvoor	bestemde	bakken.	
Elke	bak	had	een	nummer	en	de	jassen	hin-
gen	boven	de	bakken.	
Door	de	oorlog	ontstaat	er	een	 te	kort	aan	
brandstof	en	daarom	gaan	de	kinderen	hal-
ve	dagen	naar	school	te	Nuis,	de	ene	week	
’s	 morgens,	 de	 andere	 week	 ’s	 middags.																																									
Er	zijn	dan	twee	juffen	in	één	lokaal,	die	elk	
les	geven	aan	hun	‘eigen’	kinderen.
“Juf	Harms	was	een	 lieve	 juf’,	zegt	Jannie.	
“Als	een	kind	ziek	was,	kwam	ze	thuis	op	be-
zoek	en	nam	dan	sinaasappels	mee,	in	een	
blauw	gehaakt	netje.	We	vonden	het	heel	bij-
zonder	dat	de	juf	bij	ons	thuis	kwam”.

Juf	 Harms	 gaf	 ook	 handwerkles,	 dus	 als	
Jannie	ouder	wordt	krijgt	ze	de	beginselen	
van	het	breien	door	 juf	Harms	bijgebracht.		
Ze	moesten	van	witkatoenen	garen	een	lap	
breien.								
Als	 de	 lap	 klaar	 was	 knipte	 juf	 Harms	 er	
gaten	in.	De	kinderen	moesten	daarna	met	
rood	garen	de	gaten	weer		dichtmazen.	Dat	
er	 gaten	 geknipt	 werden	 in	 haar	 gebreide	
lap	vond	Jannie	helemaal	niet	 leuk,	ze	had	
zo	haar	best	erop	gedaan!	
In	de	vierde	klas	kreeg	ze	les	van		meester	
Copinga	en	stonden	er	vakken	als	aardrijks-
kunde	 en	 geschiedenis	 op	 het	 lesrooster.	
Vrijdags	 kregen	 ze	 een	 uurtje	 zangles	 van	
juf	Copinga	en	het	laatste	uur	werd	er	voor-
gelezen	 door	 meester	 Copinga.	 Vooral	 het	
boek	 ‘Alleen	op	de	Wereld’	 is	 Jannie	 altijd	
bijgebleven.	
Eén	keer	per	 jaar	werd	er	een	schoolreisje	
georganiseerd.	Niet	alleen	de	leerlingen	gin-
gen	dan	op	reis,	maar	er	gingen	ook	ouders	
mee	en	mensen	van	de	schoolkring.	Tot	de	
schoolkring	behoorden	de	personen,	die	op	
de	één	of	andere	manier	bij	de	school	waren	
betrokken.

Schoolfoto uit 1946¸met meester Copinga en juf Harms. Bovenaan vierde leerling van links is 
Jannie. Bertha de Boer (nu Cazemier) staat links van Jannie.  Bertha en Jannie zijn nu beiden 83 
jaar en na al die tijd nog steeds vriendinnen.
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Na	de	 lagere	school	 is	Jannie	nog	een	 jaar	
naar	de	MULO	gegaan,	maar	daarna	moest	
ze	thuis	helpen.	Wel	heeft	ze	nog	een	naai-
cursus	 gevolgd	 aan	 de	 Industrieschool	 in	
Groningen.	Ze	reisde	toen	met	de	bus	vanaf	
Niebert.
Op	15	mei	1959	trouwt	Jannie	met	Wienard	
Melessen	en	ze	gaan	wonen	in	Jonkersvaart,	
op	nummer	18.	Nu	woont	daar	de	familie	De	
Haas.
Jannie	 en	 Wienard	 krijgen	 3	 kinderen.	 In	
1961	 wordt	 zoon	 Johan	 geboren,	 in	 1964	
dochter	Marian	en	in	1968	zoon	Dick.

De derde generatie
Tegen	 de	 tijd	 dat	 Johan	 naar	 de	 kleuter-
school	kan	 is	er	nog	geen	kleuteronderwijs	
in	 Jonkersvaart.	 Johan	 gaat	 daarvoor	 op	
zijn	fietsje	naar	Nuis.	De	heenweg	langs	de	
Zuiderhoeksweg	en	terug	langs	de	Jonkers-
weg.	Met	het	drukke	verkeer	van	nu	zou	dat	
zeker	niet	meer	kunnen.	
Marian	 gaat	 op	 haar	 beurt	 naar	 kleuter-
school	De	Zonnebloem	 in	De	Wilp.	Ze	 rijdt	
dan	mee	met	Tante	Net	(mw.	Ausma),	die	de	
kinderen	met	een	Volkswagen	kever	haalt	en	
brengt.	Tante	Net	woont	 vlak	bij	de	school	
van	 Jonkersvaart,	 dat	 was	 voor	 de	 ouders	

dus	 best	 handig.	 Er	 reden	 behoorlijk	 veel	
kinderen	mee	in	de	auto,	daar	kijken	we	nu	
toch	wat	anders	tegenaan.
In	de	 jaren	dat	Dick	naar	het	kleuteronder-
wijs	 in	De	Wilp	gaat,	zit		Jan	van	der	Velde	
aan	het	stuur	van	de	auto	die	hem	haalt	en	
brengt.

Rond de school
Door	 de	 vier	 kastanjebomen	 was	 het	 een	
gezellig	 plein,	 waar	 je	 heerlijk	 op	 kon	 spe-
len.	De	bomen	werden	voor	van	alles	en	nog	
wat	gebruikt:	bij	‘overlopertje’	waren	ze	een	
denkbeeldige	 lijn,	 waarachter	 je	 niet	 getikt	
mocht	worden.	Ook	kon	je	het	spel	‘boom-
pje	verwisselen’	spelen.		Als	in	de	herfst	het	
blad	 viel,	 was	 het	 echt	 feest.	 Van	 het	 blad	
werden	wegen	gemaakt	en	met	een	zelf	ge-
tekend	 rijbewijs	 kon	 je	 dan	 ‘op	 pad.’	 Ook	
werden	‘huisjes’	gevormd		van	herfstblade-
ren.	 Soms	 ontstonden	 er	 hele	 ‘gevechten’	
door	 vanuit	 de	 huisjes	 elkaar	 te	 bekogelen	
met	kastanjes.	Daar	werd	dan	door	de	juf	of	
meester	vaak	snel	een	eind	aan	gemaakt.	
Verder	 werd	 er	 natuurlijk	 touwtje	 gespron-
gen,	geknikkerd	en	gehinkeld	op	het	plein.	
Achter	de	school	was	een	veld	waar	je	kon	
voetballen	en	slagbal	spelen.		Hier	zijn	later	

Een schoolfoto uit 1972 met meester van der Vee en juf Jannie Veenstra.
Johan staat in de middelste rij, 3e van rechts en Marian zit vooraan, 3e van links.
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door	 ouders,	 samen	 met	 meester	 van	 der	
Vee,	speeltoestellen	geplaatst.	
Bij	de	feestelijke	afsluiting	van	een	school-
jaar	werd	het	plein	 een	 theater.	Het	 toneel	
werd	 tegen	 de	 schoolmuur	 gebouwd	 en	
de	 vier	 kastanjebomen	 boden	 een	 prach-
tige	 overkapping	 voor	 de	 toeschouwers.	
Vaak	waren	niet	alleen	de	ouders	en	zusjes	
en	 broertjes	 aanwezig,	 maar	 ook	 opa’s	 en	
oma’s	 en	 andere	 belangstellenden	 uit	 de	
schoolkring.
Voor	gymnastiekles	gingen	de	 leerlingen	 in	
de	winter	met	een	bus	naar	De	Wilp,	 in	de	
zomer	 werd	 er	 gesport	 op	 het	 veld	 achter	
de	school.
	Ondertussen	kreeg	Juf	Jannie	Veenstra	een	
aanstelling	bij	de	school	(1969).	
Nog	steeds	zijn	er	maar	2	lokalen	in	gebruik	
en	er	wordt	gesproken	over	 een	mogelijke	
sluiting	van	de	school.	Men	doet	er	alles	aan	
om	dat	te	voorkomen.		
Ouders	worden	 ingeschakeld	om	zo	nodig	
kinderen	die	wat	verder	weg	wonen	te	halen	
en	te	brengen.	Er	wordt	een	zandpad	aan-
gelegd	 vanaf	 de	 Oudewijk,	 zodat	 ook	 die	
kinderen	 gemakkelijker	 naar	 Jonkersvaart	
kunnen.	Ook	gaat	het	schoolteam	op	huis-
bezoek,	 in	de	hoop	 toekomstige	 leerlingen	
te	kunnen	werven	voor	de	school.	

De	 schoolreisjes	 krijgen	 een	 andere	 vorm,	
niet	 meer	 met	 het	 hele	 dorp	 een	 dag	 op	
stap,	maar	kamperen.	Tenminste	de	oudste	
klassen.	Bijvoorbeeld	op	de	fiets	naar	Zorg-
vlied,	of	kamperen	op	Schiermonnikoog.
En	dan	is	er	nog	een	heel	bijzondere	school-
reis.	Om	de	drie	jaar	een	reis	van	één	dag,	
maar	wat	voor	één!
Deze	 schoolreis	 stond	 in	 het	 teken	 van	
verkeer	 en	 vervoer;	 de	 leerlingen	 reisden	
zodoende	 ook	 op	 drie	 verschillende	 ma-
nieren.	 ’s	Morgens	werden	ze	met	de auto	
naar	 Groningen	 gebracht	 en	 vandaar	 ging	
het	 met	 de	 trein	 naar	 Amsterdam.	 Daar	
stond	 een	 tocht	 met	 een	 rondvaartboot	
op	het	programma	en	bezoek	aan	het	Anne	
Frankhuis.	Vervolgens	gingen	de	 leerlingen	
met	de tram	naar	Artis	en	daarna		ging	de	
reis	met	de	bus	richting	Schiphol.	Het	slot-
stuk	was	natuurlijk	geweldig:	met	een	heus	
vliegtuig	terug	naar	vliegveld	Eelde!												
Een	 fantastische	 ervaring.	 Zeer	 bijzonder	
ook,	want	 in	die	 tijd	had	nog	niemand	van	
Jonkersvaart	gevlogen.	En	bij	het	vliegveld	
van	 Eelde	 stond	 dan	 ’s	 avonds	 bijna	 het	
hele	dorp	op	de	‘wereldreizigers’	reizigers	te	
wachten.	
Deze	schoolreis	 is	nog	 jarenlang	georgani-
seerd.	Het	oud	papier	dat	door	de	ouders	
werd	 opgehaald	 binnen	 de	 schoolkring	
diende	 als	 basis	 voor	 deze	 kostbare	 trip.	
Maar	ook	de	vrouwenvereniging	droeg	een	
steentje	bij.	Wat	zo’n	kleine	gemeenschap	al	
niet	voor	elkaar	kan	krijgen!

In	1976	komt	de	eerste	schoolkrant	uit,	
’t	 Jonkertje.	 	 Hij	 is	 niet	 alleen	 voor	 de	 ou-
ders	van	de	leerlingen	maar	wordt	in	de	hele	
schoolkring	 rondgebracht.	 De	 schoolkrant	
houdt	iedereen	op	de	hoogte	van	het	reilen	
en	 zeilen	 van	 de	 school.	 Er	 wordt	 verslag	
gedaan	van	sportwedstrijden	en	schoolrei-
zen,	melding	gemaakt	van	vertrekkende	en	
van	nieuwe	leerlingen	en	natuurlijk	vullen	de	
kinderen	zelf	de	nodige	 ruimte	 in	het	blad.	
Namens	 de	 leerlingen	 hebben	 2	 kinderen	
zitting	in	de	redactie,	één	van	de	eersten	is	
Marian	Melessen.	
In	 1976	 wordt	 meester	 Flip	 Niehof	 hoofd	
der	school.	Een	jong	gezin	met	2	dochters,	
Renate	en	Ingrid.	Juffen	en	meesters	krijgen	
ineens	een	voornaam!	

Schoolfoto Dicky Melessen, 6 jaar.
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Verslag schoolreis 1975
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Als	in	de	loop	der	jaren	het	leerlingenaantal	
toeneemt	komt	Juf	Greet	 (Luppes)	 in	1980	
het	schoolteam	versterken.
Dat	 jaar	 krijgt	 de	 school	 ook	 officieel	 een	
naam.	 De	 kinderen	 van	 de	 school	 mogen	
kiezen	tussen	Jonkershof	of	’t	Jonkertje.	Het	
wordt	het	laatste.

	

Na	 het	 vertrek	 van	 Flip	 Niehof	 per	 1	 janu-
ari	1982,	wordt	hij	opgevolgd	door	meester	
Jannes	 van	 Rossum.	 Ook	 weer	 een	 jong	
gezin	met	drie	kinderen:	Jeroen,	Michiel	en	
Nienke.
De	start	verliep	wat	moeizaam	voor	het	ge-
zin	 Van	 Rossum.	 Omdat	 de	 school	 op	 dat	
moment	werd	gerenoveerd,	zaten	er	klassen	
in	de	onderwijzerswoning	en	stond	er	voor	
hen	een	 stacaravan	op	het	plein.	Gelukkig	
konden	ze	in	oktober	in	hun	eigen	huis,	dat	
ondertussen	 ook	 door	de	gemeente	onder	
handen	was	genomen.
In	1984	komt	er	een	kleuterafdeling	in	Jon-
kersvaart.	De	kleuters	komen	dan	in	het	3e	
lokaal,	 wat	 nog	 steeds	 niet	 officieel	 in	 ge-
bruik	was	als	 leslokaal,	maar	wel	werd	ge-
bruikt	om	kleine	groepjes	extra	les	te	geven.	
Daar	 moet	 nu	 andere	 ruimte	 voor	 worden	
gevonden.	De	eerste	kleuterjuf	is	Koby	Bos,	
zij	start	met	6	kleuters.
In	 1985	 is	 er	 de	 invoering	 van	 de	 basis-
school.	Een	klas	heet	nu	‘groep’	en	de	tel-
ling	begint	bij	de	kleutergroepen.	Dus	als	je	
in	de	2e	klas	zat,	zit	 je	nu	 in	groep	4.	Nog	
een	verandering:	de	hoofdmeester	is	nu	een	
directeur.En	 er	 zijn	 ondertussen	 veel	 extra	
mensen	in	de	school:	Juf	Koby	geeft	les	aan	
groep	1	en	2,	juf	Jannie	aan	groep	3,	4	en	5	
en	meester	Jannes		aan	groep	6,	7	en	8.	Juf	
Greet	Luppes	is	2	dagen	op	school	om	les	te	

geven	 in	 wereldoriëntatie	 en	 geschiedenis	
en	geeft	hulp	bij	rekenlessen.		Juf	Grietje	de	
Vos	is	op	woensdag	de	extra	hulp	bij	de	eer-
ste	groepen	en	 verder	 is	 er	 een	 leerkracht	
voor	 de	 muzieklessen,	 een	 logopediste	 en	
een	godsdienstleerkracht.			Een	hele	drukte	
dus	op	zo’n	kleine	school.	

Een nieuw gebouw
In	1987	wordt	er	een	start	gemaakt	met	de	
bouw	 van	 een	 nieuwe	 school.	 Niet	 op	 de	
plaats	van	het	oude	gebouw,	dat	aan	de	lin-
ker	zijde	van	het	rijtje	huurwoningen	van	de	
woningbouwstichting	 staat.	 Er	 is	 gekozen	
voor	een	terrein	aan	de	rechterzijde	van	het	
rijtje	woningen.	 In	1988	 is	de	officiële	ope-
ning.	Deze	staat	bol	van	de	lokale	historie.
De	 leerlingen	 en	 het	 onderwijzend	 perso-
neel	zijn	allen	verkleed		in	Ot	en	Sien	stijl.	Er	
wordt	door	enkele	leerlingen	een	kunstwerk	
op	de	muur	van	de	school	onthuld.		Het	zijn	
eenden	die	opvliegen,	gemaakt	door		Harm	
Blanken.	Op	het	plein	wordt	een	act	opge-
voerd	door	de	 twee	Lucassen	uit	Jonkers-
vaart,	Lucas	Stuut	en	Lucas	Struiksma.	Ze	
spelen	de	heren	Haro	Caspar	Von	 Inn	und	
Kniphausen	en	Johan	Carel	Ferdinand	Von	
Inn	und	Kniphausen.							Beiden	zijn	verbol-
gen	over	het	feit,	geen	officiële	uitnodiging	
te	hebben	gehad	voor	deze	opening	en	het	
komt	bijna	 tot	een	duel	 tussen	de	 jonkers.	
Natuurlijk	 loopt	 alles	 met	 een	 sisser	 af	 en	
kunnen	de	deuren	tenslotte	officieel	worden	
geopend.	

Interieur
Het	is	een	prachtig	gebouw	geworden,	met	
een	speelzaal	voor	de	jongste	leerlingen	en	
een	 bovenverdieping,	 waar	 computerles	
gegeven	kan	worden.	Ook	 is	 er	 een	 ruime	
hal,	 waar	 in	 groepjes	 gewerkt	 kan	 worden	
of	 waar	 men	 even	 een	 kind	 apart	 les	 kan	
geven.
Na	schooltijd		kan	het	gebouw	ook	worden	
benut	door	anderen	en	daar	wordt	dankbaar	
gebruik	van	gemaakt.	Om	een	paar	te	noe-
men:	 de	 vrouwenvereniging,	 het	 zangkoor,	
de	toneelvereniging,	de	muziekschool	en	de	
zondagschool.
In	 september	 1991	 komt	 er	 ook	 een	 peu-
tergroep	in	de	school,	genaamd	’t	Eenden-
korfje.

Het jonkertje is een ontwerp van  Henk 
Dullink,  die zat destijds in de ouderraad. 
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In	 eerste	 instantie	 komen	 de	 peuters	 één	
morgen,	later	wordt	het	uitgebreid	naar	twee	
dagdelen.	De	peuters		kunnen	gebruik	ma-
ken	van	de	speelruimte	in	het	gebouw	en	bij	
mooi	weer	natuurlijk	ook	van	het	plein.	Zo	
zijn	uiteindelijk	alle	voorzieningen	onder	één	
dak	ondergebracht,	 voor	 zowel	de	peuters	
als	de	oudere	basisschoolleerlingen.
Dat	het	oude	schoolgebouw	wordt	afgebro-
ken	 vinden	 velen	 verschrikkelijk.	 Men	 had	
er	graag	een	dorpshuis	van	gemaakt.	Maar	
alle	inspanningen	van	Plaatselijk	Belang	ten	
spijt,	wordt	het	beeldbepalende	pand	 toch	
afgebroken.	
In	1996	bestaat	de	school	100	jaar	en	wordt	
er	een	prachtig	boek	uitgegeven,	geschre-
ven	en	samengesteld	door	Klaas	Bies.	Een	
mooi	document,	omdat	niet	alleen	de	school	
breed	aan	bod	komt,	maar	ook	door	het	feit	
dat	de	historie	van	Jonkersvaart	uitgebreid	
wordt	belicht.

 De vierde generatie
In	1990	trouwt	Johan	Melessen	met	Trijntje	
Blaauwijkel	uit	Nuis.	Eerst	wonen	ze	op	Jon-
kersvaart	22,	daarna	verhuizen	ze	naar	het	
ouderlijk	huis	van	Johan,	nr.	18.	Zij	krijgen	3	
kinderen:	in	1991	zoon	Wienard,	zoon	Den-
nis	in	1993	en	in	1996	dochter	Janine.
Ook	 de	 kinderen	 van	 Johan	 gaan	 in	 Jon-

kersvaart	naar	school	en	zo	zijn	we	dus	aan-
geland	bij	de	vierde	generatie,	de	kleinkin-
deren	van	Jannie.

Janine	Melessen,	de	kleindochter	van	Jan-
nie,	 	 kwam	 in	 2009	 op	 school	 in	 Jonkers-
vaart.	Zij	vertelt	het	volgende:
“Ik	heb	van	2000-2009	op	 ‘t	 Jonkertje	ge-
zeten	 en	 ik	 heb	 het	 ervaren	 als	 een	 leuke	
school.	 In	 die	 jaren	 heb	 ik	 verschillende	
juffen	en	meesters	gehad	 zoals	 juf	Grietje,	
juf	 Wil,	 juf	 Susan,	 juf	 Lydie,	 juf	 Sieteke	 en	
meester	 Jannes.	 	 De	 groep	 waar	 ik	 in	 zat	
bestond	uit	ongeveer	10	kinderen.	Iedereen	
kende	 elkaar	 en	 de	 groep	 was	 erg	 hecht.	
Samen	 met	 een	 andere	 groep	 deelden	 we	

Meester Jannes van Rossum met leerlingen in ‘Ot en Sien’ kleding.	

Dennis, Janine en Wienard, schoolfoto 2003.
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het	klaslokaal.	In	de	pauzes	voetbalden	we	
veel	op	het	veld,	werden	er	hutten	gebouwd	
en	speelden	we	met		de	kinderen	van	de	an-
dere	groepen.	Ook	na	schooltijd	bleven	we	
wel	bij	school	om	verder	te	spelen.	Gewoon	
op	het	veld	of	 in	de	hutten	die	we	hadden	
gebouwd	in	de	pauzes.	Persoonlijk	vond	ik	
het	erg	fijn	dat	de	school		kleinschalig	was.	
Hierdoor	kende	 je	 iedereen	en	dat	gaf	een	
vertrouwd	gevoel.	
Leuke	 herinneringen	 blijven	 toch	 wel	 de	
uitjes	 die	 we	 met	 school	 maakten.	 De	
schoolreisjes,	 het	 schaatsen	 bij	 Kardinge,	
op	kamp,	naar	het	sprookje	 in	Tolbert,	etc.	
Maar	ook		mooie	herinneringen	aan	het	jaar-
lijkse	openluchtspel	achter	op	het	veld,	wat	
later	een	musical	in	de	school	werd.	Wat	me	
ook	erg	is	bijgebleven,	is	dat	ik	samen	met	
juf	Wil	 jaarlijks	een	weddenschap	had	over	
hoeveel	lammetjes	er	werden	geboren.	Die-
gene	die	had	verloren	zou	dan	de	hele	klas	
trakteren.	Ook	het		hap-slik-weg	project	op	
de	vrijdagmiddag	was	erg	leuk.	Om	de	beurt	
maakte	een	 leerling	wat	 lekkers	en	 leverde	
het	 recept	 er	 van	 in.	 Hiermee	 hebben	 we	
toen	een	 receptenboek	gemaakt.	Dat	heb-
ben	we	allen	mee	naar	huis	gekregen.”

In	 januari	2017	krijgen	de	ouders	vanuit	de	
schoolorganisatie	 Westerwijs	 het	 onver-
wachte	bericht	dat	de	school	van	Jonkers-
vaart	 gesloten	 gaat	 worden.	 Het	 bericht	
overvalt	 de	 ouders,	 hier	 was	 niet	 op	 ge-
rekend.	 Men	 heeft	 er	 alles	 aan	 gedaan	 de	
school	 open	 te	 houden,	 maar	 dat	 is	 dus	
blijkbaar	niet	gelukt.	In	overleg	wordt	beslo-
ten	dat	de	school	nog	tot	1	augustus	2018	
open	blijft.	Zo	krijgen	ouders	de	tijd	een	an-
dere	 school	 te	 zoeken	 voor	 hun	 kinderen.	
Maar	met	de	 ingang	van	de	zomervakantie	
sluit	 basisschool	 ’t	 Jonkertje	 definitief	 de	
deuren.
Het	 laatste	 jaar	 zijn	er	nog	10	kinderen	op	
de	school,	de	anderen	zijn	 reeds	onderge-
bracht	bij	scholen	in	de	omgeving.
Plaatselijk	Belang	DES	probeert	het	gebouw	
als	 dorpshuis	 te	 behouden	 voor	 het	 dorp,	
ook	omdat	de	Dorpskamer	al	 in	de	school	
gevestigd	is.	
De	laatste	schooldag	van	de	10	overgeble-
ven	leerlingen	wordt	een	feest	met	een	zwart	
randje.	Achter	op	het	veld	staat	een	circus-
tent	en	de	leerlingen	vervullen	allen	een	rol	in	
de	voorstelling	die	wordt	opgevoerd	voor	de	
vele	belangstellenden.
En	dan	is	het	definitief	voorbij,	basisschool	’t	
Jonkertje	is	niet	meer.

De  laatste 10 leerlingen van de school:  Achter: Quinten Olgers en Wessel Zuidema. Midden: 
Wessel Stuut, Robin Walters, Youri Tuinstra, Mathilda Ausma en Lindi Jonkman.  Voorste drie: 
Jarno Kajuiter, Gaudi Nijdam en Brenda-Lee Raukema.
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Trimunt in 1834

Koos Vos

In het artikel van Jannes Kuiper in dit ledenblad heeft hij het over ‘ strunen’. Dat deed ik 
ook graag in mijn jeugd, het liefst in mijn eentje zomaar wat ronddwalen in de bossen en 
over de heide in de omgeving waar ik woonde. Ik zag wel waar het me bracht.
Tegenwoordig mag ik ook nog graag strunen, maar dan op internet. En net als toen kom  
ik ook nu soms op verrassende historische locaties. 
Zo kwam ik onlangs in de Almanak ter bevordering van Kennis en Goeden Smaak uit 1840 
uit op ‘Een reisverslag door Groningen’ van J. G. Rijkens.  Daarbij stuitte ik op de naam 
‘buur-akker’, waarvan de schrijver  ‘buur-akker’ als een dijk beschrijft, ‘welke zich door 
de Meenscheer naar Niebert uitstrekt’. Verder lezend belandde ik bij een gedetailleerde 
beschrijving van Marum en Trimunt.  Deze tekst (pag. 18 t/m 26 ) laten we u hieronder 
graag meebeleven.

Pag. 18
Ik vervolgde, met mijnen steeds onderhoudenden 
reisgenoot, den weg van Kusemer naar Trimunte 
(*)‚ en wij kwamen ‘eindelijk in het uitgestrekte 
dorp Marum. Het was een warme herfstdag, en, 
tot over de schoenen in het zand, steeds lang-
zaam voortgaande, bekroop mij eindelijk de lust, 
om aan iemand te vragen, ‘of wij niet haast aan 
het einde van het dorp waren , waar wij Trimunt 
konden‘ zien? » Als je ‘ n ‘ t lui ‘wat mooi op-
stappen: nog een klein uurtien. - Patientie , dacht 
ik, — maar dat mooi opstappen liet ik het eene 
oor in, het andere weder uitgaan, en hield mijnen 
gewonen zand -pas‚ Eindelijk kwamen wij ver-
moeid, bezweet en smachtende van dorst, aan 
het gewenschte laatste huisje. Van daar konde ik 
in het verschiet het nog verre afgelegene Trimun-
te zien. ‘Aan het gemelde huisje ontdekte ik een 
zwart bord je , waarop het woord Tapper te lezen 
stond‘. Ik stelde mijnen reisgenoot voor ‚‚ om het-
zelve te bezoeken. Wij vonden eene vrouw, niet 
een kleintje, alleen in het vertrek , ‚bezig zijnde 
het middagmaal‘ te bereiden. Ik vroeg haar, of zij 
ons uit Haar klein Apotheekje een glaasje helde-
ren , kouden jenever wilde schenken ‘ Bereidwil-
lig en met een glimlachje bood zij ons het zelve 
aan. Ik moet gulhartig bekennen’, dat op dit oog-
enblik geen dokter in de wereld ons een verkwik‘ 
lijker extract had kunnen toedienen.   
Dat u dit niet ergere , voorstanders van de matig-
heids-genootschappen! 
(*) Een afstand van 3½ uur gaans.

Pag. 19
Hoewel ik‚in vele opzigten uw doel ook prijze, zoo 
geloof ik , voor mij , dat een gezond mensch een 
enkel glaasje goede ‘jenever, op tĳd gebruikt, vol 
strekt niet zal schaden; maar hem zelfs goed kan 
zijn! Door zitten te blijven konden wij niet verder 
gen. ken. Ik gevoelde evenwel het zoete der rust  
na eene vermoeijende beweging, en kwam op de 
gedachte, de vrouw te vragen of zij oo wagen of 
zoo iets, het kwam er zoo naauw niet op aan , te-
gen belooning, naar Trimunte te laten brengen? 
»”k Weet niet,” zeide de vrouw: ” ik zal mijn zoon 
vragen.” — Spoedig komt zij terug met het berigt: 
» dat het wel lukken. kon, maar dat wij het u voor 
lief moesten nemen , zoo als‘ het was: het was 
maar een oud spulletje.” Dat is niets! antwoordde 
ik; als wij maar zittende voorwaarts komen. Kort 
hierop namen wij sessie op een rijtuig, zoo als 
ik er van mijn leven nog nooit een had beklom-
men! Aan lagchen was geen‘ gebrek; evenwel, 
wij kwamen ‘vooruit ,‘ ofschoon langzaam, en 
hadden het aanhoudend genot van een groot 
heideveld te mogen aan schouwen. Wij kwamen 
behouden op de plaats onzer bestemming. Ik 
zag er twee aanzienlijke boeren plaatsen‘, nl. 
die van Derk Kornelis Munstra en Gouke Jiltse 
Munstra. Ik vervoegde mij bij‘ eerstgemelden 
landeigenaar en vroeg de vrijheid, om het heem 
en wat daarmede in verhand stond te mogen 
rondwandelen.‘ Daar zulke aanvragen alle da-
gen niet voorvielen, was het antwoord‘niet zoo 
spoedig gereed, als men het doorgaans gewoon 
is te ontvangen.
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Pag. 20
Evenwel,ik ontving verlof - tegelijk met de vraag: 
wat dit bezoek bedoelde‚—waarop ik den man 
mijne boodschap meldde. Dit had ten gevolge, 
dat bij zich dadelijk bij ons aansloot, met ons‘ 
rondwandelde, en ons alle mogelijke vriende-
lijkheid bewees. Toen wij alles op ons gemak 
hadden beschouwd, keerden wij huiswaarts, 
Zijne lieve vrouw had intusschen eenige verver-
sching voor ons in gereedheid gebragt, die zij 
ons gulhartig aanbood, en liet ons ver volgens 
de kamers zien, die er bijzonder‘ wel uitzagen, 
Huismoeders! zoo iemand uwer eens daar mogt 
komen, zoo bevele ik u ter bezigtiging aan: twee, 
naast elkander staande , rijk bewerkte kasten, 
(kabinetten), die van geslachte tot geslachte 
hier, in het binnenhuis, zoo als ‘wij het noemen, 
bij overeenkomst, zijn staande gebleven, en gij 
zult bij de beschouwing dier grijze, maar nog 
glanzige en ongeschondene, deftige voorwerpen 
van voorvaderlijk huissieraad van ‘verwondering 
als opgetogen staan. Wanneer men Trìmunte op 
eenen afstand ziet, verheft het zich aanmerkelijk 
boven‚ de overige oppervlakte, welke ‘hetzelve 
omringt, en is, om een beeld te gebruiken, niet 
ongelijk aan een eiland, dat zich op eenige af-
stand boven de oppervlakte eener stille zee 
vertoont. De oorspronkelijke benaming is Trium 
Montium, (drie bergen) [In Tribus Monibus – K.V], 
naderhand bij verkorting: Trymont. Eindelijk is de 
ware benaming geheel verbasterd, en overge-
gaan in Trimunte, omdat hier, zoo als velen mee-
nen , eertijds eene munt bestond, waar men drie 
verschillende muntstukken, ten omloop geschikt‚ 
slaan mogt. Wat hier van zij weet ik niet, maar dit 
weet ik, dat het een uiterst armoedig klooster is 
geweest, dat doorgaans door liefdegaven onder-
steund is geworden.

pag. 21
Om te kunnen munten, moet er meer dan een 
alledaagsch vermogen bestaan! ‘— men leest 
immers geene druiven van doornenl- Ik hoorde 
daar, tijdens  mijn verblijf, van lieden, die dit voor 
waar houden, dat er hier en daar nog stukken 
van dien ouden stempel voorhanden waren. Ik 
vroeg, waar men deze stukken dan bewaarde? 

Ja , men zeide, dat er te Drachten nog van die 
stukken waren. Dat is mij veel te ver uit den weg, 
om het daar te onderzoeken!
Men vindt,‘ zoo als men zegt, bij N‘. N., te Groot-
egast, ook nog een vreemd stuk, dat hier gesla-
gen zoude zijn. -Nu, dat is naderbij! Daar mij er 
aan gelegen lag, te weten, of dit waarheid was of 
niet, besloot ik, dien persoon te Grootegast op 
te zoeken, en hem te vragen , of ik dat vreemde 
stuk eens zien mogt. Dra was ik ter plaatse, waar 
ik wenschte te zijn, openbaarde mijne begeerte, 
en kreeg terstond mijn wensch vervuld. ‚
‘ Niet weinig stond ik verwonderd , toen men mij 
een zwaar stuk fijn zilvergeld, ter waarde van 
een Holl. rijksdaalder, vertoonde. Het was een 
vierkant stuk (*), met het jaartal, ja wat dunkt u, 
lezer? ‘— 1672! .— Eene gedenkpenning van de 
belegering van Groningen.‚ Dat is anders wat, 
dan een muntstuk van Trimunte! ‘
(*) Ik heb eene goede kennis, die verscheidene 
vierkante stukjes geld bezit, zijnde Kwart Oosten-
rijks, dertiendehalven namelijk. Zij zijn er meer.

pag. 22
‘t Kan zijn , dat ook‘ Trimunte (Trimont moest 
men zeggen), gelijk de meeste kloosters, zijne 
eigene munt gehad hebbe , maar, dat het het 
regt heeft gehad ‚ om te kunnen en mogen geld 
slaan?—‘ Zie! -— dit kan ik niet voor goede munt 
aannemen! Wij zullen verder zien. De benaming 
Driebergen zal vermoedelijk ontstaan zijn ‘van 
drie, bij elkander liggende heuveltjes (*), welke, 
geslecht zijnde, die ééne hoogte vormden, welke 
zich nu ‘nog aan het oog vertoont, en in dit op-
zigt, in vroegere tijden , een uitgezocht plekje 
gronde was , waarop men ‚zonder omdijking , 
veilig konde gaan wonen; maar dit was ook het 
eenigste. Het lag, gelijk eene rots in de zee, ge-
heel verstoken van zamenleving; zonder bouw- 
of weidelanden; geen watertje, dat in de nabij-
heid vliette; slechts door zand en heidevelden 
omringd, kon het niet anders, of hier moest, hij 
ledigheid ‘, altoos armoede volgen.‘ 

pag. 23
Ik zag er slechts één ellendigen weg naar toe‘, 
nl. dien, welke van de Haar er westelijk heen 
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leidt; die zuidelijk van de Haar afdraait, gaat 
naar de Friesche palen, dat een groot half uur 
van Trimunte is gelegen. Hoogstwaarschijnlijk 
was Trimont eene spruit, zoo als men het eertijds 
geliefde te noemen , van het Jeruzalem- of Ger-
kesklooster (bij Visvliet) , gefundeerd in 1191.  
Het was een Nonnen- klooster van de. orde der 
Cisterciensers  en wel, zoo als men gist, van de 
1ste Orde.‘
Het was een, bijna gelijkzijdig vierkante aanleg, 
gelijk men nog zeer duidelijk kan onderscheiden, 
en had genoegzaam dezelfde grootte, als Ku-
semer, (echter) zonder door gracht of poort om-
ringd en afgesloten te zijn. Eerst in het jaar 1555 
liet Arnoldus Lanth (*) om Trimunte eene gracht 
van 30 voeten wijdte graven, om de toen overal 
rondzwervende stroopbenden af te keeren , en 
zoude ook zekerlijk op den dam , als naar ge-
woonte, eene poort gebouwd hebben, indien niet 
onvoorziene omstandigheden tusschenbeide 
waren gekomen. Men ziet nog de lage bedding 
dier gracht om Trimunte, alsook den uitgebreiden 
dam, hetwelk evenwel alles met gras is bezet. (*) 
Abt te Aduard.      

Pag. 24     
De tuingrond binnen het vierkant kwam mij regt 
vruchthaar voor, en bleek meest uit humus te be-
staan. Ook ziet men op Trímunte nog de steeds 

ongedempt blijven de, slechtgedekte, diepe wa-
terput, welke mij, toen ik daarin eenen blik naar 
beneden wierp, onwillekeurig deed huiveren. 
De begraafplaats kan men nagaan door de nu 
en dan gevondene bekken(d)eelen en beende-
ren; overigens kan men nergens eenige over-
blijfselen van de gebouwen meer ontdekken. Er 
bestaan nog een paar alhier gevondene, heele 
dakpannen, de eene te Trimunte, de andere, zoo 
ik mij niet vergissse, te Nuis, bij den koopman N. 
welke eerste ik in handen ter beschouwing heb 
gehad , ‘maar om hare buitengewone zwaarte 
heel spoedig weder nederlegde. Welk een ge-
wigt moet het kapwerk niet bezeten hebben , en 
hoe zwaar moest niet, naar evenredigheid , het 
spantwerk zijn! 
Trimunte onderging al niet lang na deszelfs vol-
tooiing eene langzame slooping; zich zelf niet 
kunnende staande houden , werd het gebouw 
eindelijk zoo zwak, dat het ternaauwernood meer 
bewoond kon de worden, en zoude ‘zekerlijk‘zijn 
ingestort, had niet de hulpvaardige Abt Joan-
nis Reekamp te Aduard, in de eerste behoeften 
voorzien, door namelijk, in 1548, twee nieuwe 
gebouwen te Trimunte te doen optimmeren , be-
staande in eene Eetzaal der Nonnen, benevens 
het Kapittelhuis, zonder meer.‘ Reeds in 1325 
was Trimunte tot eenen zoo erbarmelijken toe-
stand van armoede vervallen, dat de menschlie-
vende Abt Eylardus , te Aduard , het provisioneel 
onder zijn bewind in verzorging nam, ten einde 
de vrouwen niet in eenen deerniswaardigen 
toestand te laten omkomen; en sedert heeft het 
onaf gebroken zijn inkomen en onderhoud van 
het klooster te Aduard genoten (*). 
(*)  Dit pleit weinig voor het zeggen, dat hier eens 
Munt zoude geweest zijn !

pag. 25
Laat ons weder tot latere tijden terug keeren. 
Ook het klooster te Aduard, hoe rijk en prachtig 
anders, neigde tot den val, en daar Trimunte nu 
geheel zijn onderhoud van hetzelve ontving, 
deed de Abt Godfried van Arnhem te Aduard 
eene poging, om zich van eenen last te ontdoen, 
die te meer begon te drukken, naarmate het 
klooster daar zelf achteruit ging. Godfried ver-

Tekening van het Kuzemerklooster uit hetzelfde 
reisverslag
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zocht en verkreeg van den Paus de gevraagde 
Bulle, en ook toestemming van den Koning van 
Spanje, om de Nonnen van Trimunt te naar het 
Nonnenconvent van Assen over te brengen , 
onder voorwaarde, dat zulks over en weder met 
genoegen konde geschieden. Te Assen was in 
1558 het getal der nonnen zeer klein geworden; 
wanneer men nu van twee één daarstelde, kreeg 
niet alleen het vrouwenklooster te Assen weder 
eenigszins grooter aanzien , maar schoof men 
zich tevens door die vereeniging eenen leelijken 
last van den hals, hetgeen te beter voegde, daar 
het klooster te Assen nog eenige fondsen bezat, 
en de nonnen te Trimunte, zoo als de geschiede-
nis zegt, “te geringe inkomsten hadden, om ge-
makkelijk en naar haar fatsoen te bestaan.” Met 
het verval der kloosters, nam ook de kracht van 
het uitvoerend bewind der Abten af, en Godfried 
vond van beide zijden eenen nadrukkelijken te-
genstand.
                                                                                                                                                                                 
Pag. 26
De Nonnen te Assen vreesden, dat zij het min-
der zouden krijgen, terwijl de Nonnen, van het 
afgelegen Trimunte, steeds gewoon aan eene‚ 
ongeoorloofde verkeering en eene losbandige  
levenswijze, waartoe de gelegenheid zich daar 
bijzonder geschikt opdeed, voorzagen, dat zij , 
wanneer zij onder een gestrenger opzigt kwa-
men, aan hare vuige driften geen bod meer zou-
den kunnen vieren. Men staat verwonderd , bij 
het vernemen van het losbandig en goddeloos 
gedrag van vele gewijde kloosterlingen! Wij wil-
len daar thans niet dieper indringen. De Heere 
zal eenmaal regten!  
Drie Nonnen echter, om welke redenen weet ik 
niet, konden besluiten Trimunte vaarwel te zeg-
gen , te weten Machteld, eene bedaagde maagd, 
en twee jonge maagden, van ‘welke de eene te 
Assen‘ kosteresse is geworden. Men heeft die 
Pauselijke Bulle nog lang te Aduard bewaard, 
ten einde dezelve bij eene betere gelegenheid 
ter executie te brengen, nl. om de Nonnen van 
Trímunte naar Assen over te brengen. Die gele-
genheid zal wel nimmer‘ verschijnen! 
Uit de punten en artikelen voor den landdag van 
den 13den Februarij 1599:

‘Alsoe Backeveen,  Trimunte, geestelicke mage-
dcn arve to Uhrdorp , doende jaerlicx twalft daler, 
ende noch twee geestelicke mageden arven te 
Marum, doende ongeveerlick tsaemen acht en 
twintich daler jaerlicx, ende ook de Collummer 
landen, die de Provincie jaerlicx niet voel proffyts 
inbrengen, ende tot meerder nut van de Provin-
cie wel verkoft, en de andere versettende lan-
den, daeraff de Provincie ongelick  meer proffiten 
konde treckken ‚ ingelosset koenen worden , soo 
wordt der Provincie consent ende Resolutie, om 
deselve te morgen verkoepen, versocht (*).” 

Ik heb vele wetenswaardige zaken, uit plaatsge-
brek, motten verzwijgen; maar vertrouwende het 
belangrijkste, naar mijne inzigten, ter nedergezet 
te hebben, zal ik afbreken, in de hoop, om in het 
volgende jaar wat anders te kunnen leveren. 

(*)	Mr.	H.	0.	Feith,	Beklemr.	bladz.	34.
WEHE	,			J.	G.	RIJKENs		in	October	1839.	

NB	Om	het	 leesbaar	 te	houden	zijn	enkele	
toevoegingen	weggelaten.
Bron:	 Almanak	 ter	 bevordering	 van	 kennis	
en	goeden	smaak	1940	
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Het boerenbedrijf Idsingh – De Boer 

Geert Braam

In maart 2018 is er een punt gezet achter het 100 jaar oude boerenbedrijf in Niebert, waar 
eens de families Idsingh en de Boer woonden. Een boeiende geschiedenis die meer dan 
100 jaar teruggaat. Na archief onderzoek en gesprekken te hebben gevoerd met de laatste 
veehouder, Jakob de Boer, wilde ik graag iets schrijven over deze historie. Die mocht in 
mijn ogen niet verloren gaan. Eén en ander heeft boeiende verhalen opgeleverd. Het bleek 
al gauw dat Jakob een ras verteller is, waar ik veel aan heb gehad. Jakob en zijn vrouw Alie 
zaten van 1990 tot 2018 op dit familiebedrijf.
Een prachtig historisch pand aan de Molenweg te Niebert

Wie	door	Niebert	rijdt	kan	niet	om	de	prach-
tige	boerderij	Molenweg	32	heen.	Het	woon-
huis	 staat	 aan	 de	 noordzijde,	 dicht	 op	 de	
straat.	 Er	 staan	 nog	 wel	 een	 aantal	 	 linde-
bomen	voor	het	woning.	De	aanblik	van	het	
woonhuis	geeft	een	heel	mooi	stukje	cultu-
reel	 erfgoed	 te	 zien.	 Het	 pand	 is	 ruim	 150	
jaar	 geleden	 gebouwd	 en	 is	 op	 een	 aantal	
verbouwingen	na	bijna	onaangeroerd	geble-
ven.	De	bewoners	hebben	de	mooie	aanblik	
gekoesterd,		daar	mogen	we	hen	dankbaar	
voor	zijn.		Er	is	immers	al	veel	moois	verlo-
ren	gegaan	in	Niebert	en	in	de	gemeente	in	
het	algemeen.	Op	de	plek	van	de	boerderij	
was	al	veel	eerder	gebouwd,	maar	dat	heeft	
plaats	gemaakt	voor	het	huidige	pand.		
Er	hebben	drie		generaties	op	één	en	dezelf-
de	 plaats	 gewoond.	 	 De	 geschiedenis	 van	
het	huis	en	de	bewoners	willen	we	stap	voor	
stap	belichten,	daarom		gaan	we	eerst	100	
jaar	terug	in	de	tijd.	

Egbert Idsingh en Henderika Egberta de 
Boer	
Jacob	 de	 Boer	 vertelt	 over	 zijn	 overgroot-
vader	 Egbert	 Idsingh,	 de	 eerste	 Idsingh	 in	
Niebert.		
“Egbert	 Idsingh	 is	 een	 zoon	 van	 Hendrik	
Hendriks	Idsingh	en	van	Fokkelina	de	Haan.		
Egbert	komt	uit	het	geslacht	van	de	eerste	
maire	 (burgemeester)	van	Marum,	n.l.	Hen-
drik	 Tjibbes	 Idsingh.	 Hij	 heeft	 op	 een	 hele	
bijzondere	 wijze	 zijn	 sporen	 nagelaten	 in	
Marum	(	zie	nr.	14,	het	jubileumnummer	van	
’t	 Olde	 Guet).	 Egbert	 werd	 geboren	 op	 16	
sept.	1861	te	Marum.		Op	20	oktober	1888	
trouwde	hij	te	Marum	met	zijn	nicht	Hende-
rika	Egberta	de	Boer.	Henderika	is	een	doch-

ter	van		Jakob	Hanses	de	Boer,	landbouwer	
te	Niebert	en	van	Boudina	de	Haan,	een	be-
kende	familie	in	Niebert.	Ze	gaan	wonen	aan	
de	Molenweg	28,	voorheen	C	92.	Het	huis	
was	eerder	in	het	bezit	van	Henderika’s		ou-
ders.		Het	echtpaar	krijgt	5	kinderen:		Bou-
dina	Idsingh,	geb.	12	maart	1889	te	Niebert;	
Hendrik	 Idsingh,	 geb.	 14	 juli	 1890;	 Jakob		
Idsingh,	 geb.	 9	 nov.	 1891;	 Halbe	 Idsingh,	
geb.	17	juli		1893	en	Tjibbe	Idsingh,	geb.	4	
aug.	1904.
	 			
Rond	1918	kochten	ze	de	woning	van	Mente	
Smidts,	Molenweg	32.	Smidts	was	smid	 in	
Niebert	 en	 had	 zijn	 smederij	 in	 dat	 pand.	
Mente	Smidts	was	 in	1868	de	grondlegger	
van	 een	 smederij-	 annex	 	 garagebedrijf	 in	
Tolbert.	Na	de	overdracht	daarvan	aan	zijn	
zoon	 Anne	 vestigde	 Mente	 zich	 in	 Niebert	
aan	 de	 Molenweg.	 Achter	 die	 smederij	 lag	
een	 groot	 aantal	 hectares	 grond,	 waarvan	
Egbert	Idsingh	al	eigenaar	was.	Er	stond	een	
klein	schuurtje	achter	de	smederij.	Dat	klei-
ne	 schuurtje	werd	afgebroken	en	daarvoor	
in	de	plaats	kwam	een	grote	nieuwe	schuur.		
De	 Idsinghs	 ontmantelden	 n.l.	 rond	 1918	
een	schuur	die	in	het	appelhof	bij	Molenweg	
28	stond.	De	gebinten	werden	gemerkt	 en	
de	 onderdelen	 werden	 overgeplaatst	 naar	
de	nieuwe	boerderij,	een	paar	honderd	me-
ter	 oostwaarts.	 Daar	 werd	 de	 schuur	 weer	
opgebouwd.	Het	echtpaar	Idsingh-De	Boer	
trekt	niet	 in	de	boerderij,	maar	blijft	wonen	
op	nummer	28,	een	prachtig	en	statig	heren-
huis	gebouwd	in	1869.

	

Jannes Kuiper

In



Wat Jakob weet uit overleveringen	
“Egbert	 Idsingh	 was	 een	 echte	 herenboer,	
hij	 kreeg	 geen	 vieze	 handen	 van	 het	 werk.	
Hij	was	een	echte	meneer,	altijd	in	het	pak.	
Twee	 zonen	 hielden	 de	 boerderij	 op	 num-
mer	28	draaiende.	Of	Egbert	ooit	wel	eens	
iets	 heeft	 gedaan	 op	 de	 boerderij	 is	 maar	
de	vraag.	Op	een	gegeven	moment	hebben	
de	 Idsinghs	 meer	 grond	 aangekocht	 bij	 de	
woning	Molenweg	32,	grond		van	Akkerman	
uit	Leek.	In	de	tijd	dat	het	nog	een	smederij	
was,	woonde	men	aan	de	ene	kant	van	het	
huis	en	aan	de	andere	kant	was	de	smede-
rij.	Mijn	opa	vertelde	eens	een	gek	verhaal	
uit	 zijn	 kinderjaren	 over	 de	 smid.	 Het	 ging	
om	een	smid	Palsma	denk	ik.	Die	smid	ver-
richtte	naast	het	smidswerk	ook	werkzaam-
heden	als	‘tandarts’.	Als	er	een	kies	of	tand	
getrokken	moest	worden	deed	hij	een	touw-
tje	om	de	tand	of	kies	en	bond	het	uiteinde	
van	dat	 touw	vast	aan	de	bankschroef.	De	
patiënt	moest	stil	blijven	staan.	Plots	kwam	
de	smid	te	voorschijn	met	een	gloeiend	stuk	
ijzer;	daar	schrok	de	patiënt	dan	zo	van	dat	
hij	een	stap	terug	deed	en	weg	was	de	kies	
of	 tand.	 Bij	 de	 aankoop	 van	 de	 smederij	
door	de	familie	Idsingh	verhuisde	de	smede-
rij	naar	een	naastgelegen	perceel,	het	pand	
waar	nu	smederij	Dijkhuizen	zit.”

Hendrik Idsingh en Klaaske Valkenborg	
Hendrik	Idsingh	trouwde		op	1	mei	1918	met	
Klaaske	 Valkenborg	 	 te	 Leek.	 Ze	 kwamen	
meteen	 te	 wonen	 op	 de	 net	 aangekochte	
boerderij	van	Egbert	en	Henderika.	“Hendrik	
wilde	ook	landbouwer	worden	en	huurde	het	
pand	van	zijn	ouders,”		vertelt	Jacob.		Hen-
drik	 en	 Klaaske	 krijgen	 2	 kinderen:	 Jantje,	
geb.	op	28	okt.	1919	en	Henderika	Egberta,	
geb.	27	maart	1930.	 “Toen	Egbert	 Idsingh,	
de	 vader	 van	 mijn	 opa	 Hendrik,	 in	 Niebert	
terecht	kwam,	was	het	meeste	 land	dat	bij	
de	boerderij	hoorde	nog	woeste	grond.	Opa	
Hendrik	 is	 begonnen	 te	 ploegen.	 Elk	 jaar	
versleet	 hij	 wel	 een	 stel	 laarzen,	 die	 waren	
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dan	helemaal	versleten	door	stenen	en	rot-
zooi	in	de	grond.	En	het	was	geen	mooi	vlak	
land.	Achter	het	huis	lag	de	‘Idsinghsvlakte’,	
zo	werd	dat	in	de	volksmond	genoemd.	Een	
gedeelte	van	het	 jaar	stond	het	onder	wa-
ter.	 Bij	 het	 Oude	 Diep	 in	 het	 noorden	 was	
het	 allemaal	 lage	 grond	 met	 een	 onder-
grond	van	veen.	Men	had	het	ook	vaak	over	
blauwgras,	 de	 schapen	 moesten	 daardoor	
voorzien	worden	van	koper,	anders	zouden	
ze	 door	 dat	 blauwgras	 vergiftigd	 kunnen	
worden.	Met	de	voorste	grond	kon	opa	met	
zijn	ploeg	weinig	beginnen.		In	de	twintiger	
jaren	 probeerde	 hij	 de	 laagten	 te	 bema-
len	door	er	een	Amerikaanse	windmotor	te	
plaatsen.	De	wind/watermolen,	geschikt	om	
laaggelegen	 gebieden	 te	 bemalen,	 stond	
achter	op	de	 voormalige	 ijsbaan,	 zo’n	350	
meter	achter	de	boerderij.	Die	windmolens	
waren	in	die	tijd	heel	gebruikelijk.	Zoals	ge-
zegd	was	het	een	Amerikaanse	windmolen,	
maar	zelf	noemde	hij	het	een	‘windcharger’.																																																																																											
De	 fundering	 van	 die	 molen	 heeft	 er	 nog	
lang	gezeten.”	

Rond	1953	stopten	Hendrik	en	Klaaske	ab-
rupt	met	de	boerderij	 en	deden	het	bedrijf	
over	aan	hun	schoonzoon	en	dochter,	Ber-
tus	 (Albertus)	 de	 Boer	 en	 Rika	 (Henderika	
Egberta)	 Idsingh.	Hendrik	en	Klaaske	 	gin-
gen	naar	‘de	oude	stee’,	nummer	28.	Daar	
heeft	 Hendrik	 nog	 een	 tijdje	 doorgeboerd.					
Hij	molk	daar	 een	6	à	7	 tal	 koeien	en	had	
nog	een	paar	hokkelingen.	Er	was	nog	geen	

AOW,	dus	zo	moesten	ze	zichzelf	redden.	Hij	
had	er	nog	een	bunder	of	4	land	bij.	Voor	de	
bewerking	daarvan		gebruikte	hij	de	paarden	
en	machines	van	zijn	schoonzoon.

Herinneringen van Jakob aan zijn groot-
vader	 	 	 	 	
“Mijn	opa	Hendrik	Idsingh	was	een	levens-
genieter.	 Hij	 jaagde,	 hield	 van	 muziek	 en	
ging	vaak	naar	de	veemarkt	om	te	handelen.	
In	 de	 begintijd	 reed	 de	 tram	 door	 Niebert.	
De	 koeien	werden	daarop	 ingeladen	en	 zo	
gingen	 ze	 naar	 de	 veemarkt.	 Hij	 ging	 ook	
wel	naar	de	markt	in	Joure,	daar	genoot	hij	
van.	Voor	thuis	nam	hij	dan	vaak	een	nieuwe	
grammofoonplaat	mee.	Hij	had	een	platen-
speler	waar	de	bakelieten	platen	op	werden	
gedraaid,	de	naalden	waren	zo	dik	als	een	
spijker.	Ik	heb	nog	een	paar	grammofoonpla-
ten	bewaard	uit	zijn	bezit.	Het	zijn	78	toeren	
platen.	 In	 Groningen	 kocht	 hij	 bij	 Hemmes	
draaiorgelmuziek.	Later	had	mijn	grootvader	
een	platenwisselaar	en	draaide	hij	zondags	
volop	plaatjes.	Dan	zat	ik	de	hele	morgen	bij	
hem	 om	 mee	 te	 genieten;	 fijne	 herinnerin-
gen!	Opa	Hendrik	nam	elke	morgen	om	elf	
uur	en	 ’s	avonds	om	zes	uur	een	borreltje.	
Hij	haalde	zijn	cognac	bij	Albert	Klaassens	
in	Nuis,		eigenlijk	was	het	Vieux.	Dat	was	zijn	
lievelingsborreltje.

Jagen,	daar	zat	hij	 vol	van.	Zijn	eigen	 land	
was	zijn	jachtterrein.	Hij	heeft	dat	heel	lang	
gedaan,	zo	lang	als	hij	het	kon.	Ik	ging	ook	
wel	eens	met	hem	mee	op	jacht.	Ik	was	dan	
de	sjouwer.	Als	hij	een	eend	geschoten	had	
moest	ik	die	halen.	

Hendrik Idsingh en Klaaske Valkenborg.

Hendrik Idsingh en zijn kleinzoon Jakob met 
een jachtbuit.
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en	Kornelia	Aafke	Maring,	hadden	een	boer-
derij	 op	 de	 Jonkersvaart”,	 vertelt	 Jakob.	
“Misschien	 hadden	 ze	 er	 op	 gerekend	 dat	
hun	 zoon	 Albertus	 daar	 boer	 zou	 worden,	
maar	het	 liep	anders.	Mijn	vader	kwam	op	
de	boerderij	van	zijn	schoonouders	 in	Nie-
bert	 terecht.	 	Deze	boerderij	was	groter	en	
dus	ook	aantrekkelijker.	
Grootvader	Jakob	de	Boer	op	de	Jonkers-
vaart	was	toen	ook	nog	te	jong	om	te	stop-
pen	en	anders	hadden	ze	daar	met	twee	ge-
zinnen	op	de	boerderij	gezeten.	Bovendien	
had	mijn	vader	ook	nog	jongere	zussen.	De	
boerderij	van	opa	De	Boer	stond	bij	de	sluis	
aan	de	Jonkersvaart.	Het	was	de	boerderij	
van	de	familie	Maring,	de		grootouders	van	
mijn	vader.	 	Ze	kwamen	oorspronkelijk	van	
de	klei.	Mijn	overgrootvader	Albertus	Maring	
was	 een	 hele	 bijzondere	 man.	 Hij	 was	 zo	
sterk	als	een	beer	en	dat	liet	hij	na	beloftes	
van	smid	Bonnema	op	de	Jonkersvaart	om	
de	ploegmessen		te	herstellen	ook	zien.	De	
messen	waren	verbogen	door	de	vele	keien	
in	de	grond,	maar	het	bleef	bij	die	beloftes.	
Het	 duurde	 Albertus	 Maring	 te	 lang	 en	 hij	
toog	 naar	 de	 smederij.	 Daar	 pakte	 hij	 het	
loodzware	aambeeld	op	en	zette	die	buiten	
neer.	 De	 ploeg	 werd	 toen	 met	 spoed	 her-
steld	en	Albertus	bracht	het	aambeeld	weer	
naar	binnen.”			
	 	 									
Jakob vertelt over het ouderlijk huis  				
“Mijn	vader	kwam	als	23-jarige	op	de	boer-
derij	van	zijn	schoonvader	Hendrik	Idsingh,	
die	zich	rond	1953	terugtrok	van	de	boerde-
rij.	Hij	ging	naar	zijn	oude	stek		op	nummer	
28.	De	overdracht	gebeurde	heel	plotseling.	
Hendrik	deelde	 ineens	mede	dat	hij	er	ge-
noeg	van	had	en	er	mee	stopte.		Mijn	vader	
schrok	 wel	 van	 die	 mededeling,	 maar	 met	
hulp	 zou	 het	 moeten	 lukken.	 Mijn	 ouders	
huurden	de	boerderij	eerst	een	aantal	jaren	
en	 toen	 de	 tijd	 rijp	 was	 en	 alles	 financieel	
haalbaar	 was,	 hebben	 ze	 de	 boerderij	 ge-
kocht.	 Een	 gedeelte	 van	 de	 landerijen	 tot	
aan	de	Roordaweg	werd	door	hen	gebruikt	
en	een	ander	deel	werd	verhuurd.	Het	was	
familiebezit	 en	 uit	 dien	 hoofde	 moest	 het	
verdeeld	worden.	Later	heeft	mijn	vader	het	
land	gekocht	 tot	aan	de	Roordaweg.	Door	
de	 aanleg	 van	 rijksweg	 43	 werd	 het	 land	
doorsneden.	 Dat	 leverde	 wel	 problemen	
op,	want	de	koeien	moesten	soms	de	weg	

Ook	mijn	moeder	Rika,	ging	als	jong	meisje	
wel	 met	 opa	 op	 jacht.	 Ook	 jongens	 uit	 de	
buurt	gingen	mee		als	drijvers.	Vroeger	jaag-
den	ze	ook	wel	op	de	Haule,	samen	met	bij-
voorbeeld	 Meijering	 van	 de	 kledingzaak	 in	
Groningen	 en	 andere	 mannen	 uit	 de	 stad.	
Of	die	ook	konden	schieten	weet	ik	niet,	het	
waren	 gewoon	 uitjes	 voor	 hen.	 Opa	 kocht	
ook	altijd	zijn	maatpakken	bij	H.H.	Meijering.	
Zo’n	pak	werd	ter	plekke	aangemeten.		Als	
de	oude	Meijering	dan	op	zijn	kantoor	was,	
moest	hij	wel	altijd	even	met	Idsingh	praten,	
als	 jachtvrienden	onder	elkaar.	Als	het	pak	
klaar	was	nam	boderijder	Germ	Dijkstra	het	
mee	naar	Niebert.			 	 	
Opa	 Hendrik	 Idsingh	 was	 een	 ochtend-
mens.	Toen	hij	niet	meer	hoefde	te	werken	
ging	hij	‘s	morgens	altijd	een	eindje	fietsen.	
Hij	zat	echt	vroeg	op	de	fiets!	Als	wij	gingen	
melken	had	hij	zijn	rondje	al	weer	gemaakt,	
even	 door	 het	 Coendersbosch	 of	 zo.	 Ook	
was	hij	al	heel	vroeg	 in	de	groentetuin	aan	
het	schoffelen.	Toen	opoe	wat	begon	te	suk-
kelen	kon	hij	eigenlijk	niet	meer	weg,	maar	
hij	ging	dan	nóg	vroeger	de	deur	uit.	Voordat	
opoe	uit	bed	kwam	was	hij	al	weer	thuis.	Hij	
bleef	kleine	klusjes	doen	op	het	land,	zoals	
takken	verwijderen.	Van	het	snoeiwerk		ge-
noot	hij	ook.	Opa		Hendrik	Idsingh	is	in	1973	
overleden,	hij	is	op	één	maand	na	84	gewor-
den.	Hij	was	nooit	ziek	en	werkte	altijd	heel	
hard.	 Plotseling	 kreeg	 hij	 een	 beroerte	 en	
opname	in	het	ziekenhuis	volgde.	Het	ergste	
vond	 hij	 dat	 hij	 naar	 het	 ziekenhuis	 moest	
en	daardoor	zijn	vrouw	alleen	achter	moest	
laten.	 Hij	 maakte	 zich	 zorgen:	 ”Hoe	 komt	
het	nou	met	moeke“	vroeg	hij	zich	toen	be-
zorgd	af.	Na	een	paar	weken	 is	hij	 overle-
den.	 	 Opoe	 	 heeft	 nog	 bij	 ons	 ingewoond	
op	de	boerderij.	Zo	kwam	ze	weer	terug	op	
de	boerderij	waar	ze	eerder	jaren	gewoond	
had.	 Het	 was	 een	 hele	 goede	 vrouw,	 ook	
voor	het	personeel.	Ze	kookte	ook	voor	hen	
en	hielp	in	het	verleden	ook	altijd	mee	op	de	
boerderij.”

Rika Idsingh en Bertus de Boer
Albertus	Jakob	(Bertus)	de	Boer	en	Hende-
rika	 Egberta	 (Rika)	 Idsingh	 trouwden	 op	 1	
mei	1953	te	Marum.	Ze	kregen	twee	kinde-
ren:	 Jakob	Hendrik,	 geb.	 8	maart	 1954	en	
Klaaske	Kornelia,	geb.	24	maart	1958.
“De	ouders	van	mijn	vader,	Jakob	de	Boer	



over	gebracht	worden	om	ze	aan	de	andere	
kant	te	laten	grazen.	Het	was	toen	nog	een	
betonnen	2-baansweg.		Dat	verweiden	van	
de	koeien	gebeurde	in	de	vroege	ochtend-
uren.	Veel	 verkeer	was	er	dan	nog	niet.	Er	
waren	op	die	momenten	voldoende	mensen	
gevraagd.	Men	zwaaide	dan	met	rode	zak-
doeken	aan	stokken	om	zich	goed	zichtbaar	
te	maken,	zodat		automobilisten	op	tijd	kon-
den	remmen	en	stoppen.	Ook	ik	hielp,	even-
als	de	buren.	Ook	hun	koeien	moesten	wel	
eens	de	oversteek	maken	over	de	snelweg	
en	dan	hielpen	wij	hen	natuurlijk	weer	mee.	
We	hadden	8	bunder	aan	de	noordkant	van	
de	snelweg.	Dat	was	het	droogste	 land	en	
daar	 werd	 vaak	 maïs	 op	 verbouwd.	 Opa	
Hendrik	Idsingh	verbouwde	vroeger	aardap-
pelen,	rogge	en	knollen.	Het	was	toen	meer	
een	 gemengd	 bedrijf.	 Tijdens	 de	 bezetting	
1940-1945	 moesten	 de	 boeren	 verplicht	
aardappelen	verbouwen.	De	landerijen	wer-
den	met	de	paarden	bewerkt.	Pas	later,	met	
de	mechanisatie,		kwam	de	trekker.																																																				
Er	was	één	arbeider	bij	ons	in	dienst.	In	de	
late	herfst	en	in	de	winter	werkte	hij	als	sei-
zoenwerker	 bij	 de	 suikerfabriek	 en	 na	 de	
campagne	kwam	hij	weer	bij	ons	op	de	boer-
derij.	Ik	was	altijd	heel	vaak	bij	deze	knecht:	
Hendrik	 Pops.	 Ik	 mocht	 hem	 graag,	 hij	
maakte	veel	gekheid	met	mij.	Pops	woonde	
aan	de	Idsinghsreed,	nu	de	Idsinghsweg.	Hij	
had	zelf	ook	een	paar	koeien	en	schapen.																																	
Het	was	wel	 luxe	dat	 je	een	knecht	op	de	
boerderij	 had.	 Later	 werd	 er	 een	 trekker	
aangeschaft	en		moest	mijn	vader	het	werk	
alleen	doen,	met	hulp	van	de	gezinsleden.	
Toen	ik	wat	ouder	was	kon	ik	ook	meehel-
pen	met	hooien	en	de	pakjes	binnen	halen.	
Wij	werkten	veel	samen	met	de	buren.	Met	
elkaar	 konden	 we	 het	 heel	 goed	 redden.	
Ook	hielpen	af	en	toe	een	paar	mannen	van	
Dijkhuizen	met	hand-	en	spandiensten.	Het	
gebeurde	soms	wel	dat	er	1500	pakjes	hooi	
op	 het	 land	 lagen	 die	 snel	 binnengehaald	
moesten	worden.		 	 	
	Mijn	moeder	vond	het	boerenleven	ook	heel	
mooi,	ze	heeft	er	van	genoten.	Ze	was	een	
echte	boerin.	Melken	deed	ze	ook	graag.	Ze	
was	steeds	bezig	en	hielp	altijd	 in	de	stal.		
Ook	later	nog,	in	de	ligboxenstal.	Ook	al	kon	
mijn	vader	het	alleen	doen,	zij	kon	het	wer-
ken	niet	laten.”

“In	 1957	 werd	 er	 geïnvesteerd	 in	 een	 nieuwe	
melkmachine.	 De	 doorloop	 melkwagen	 werd	
gemaakt	door	smid	Dijkhuizen.	Berend,	de	zoon	
van	smid	Dijkhuizen,	 	kwam	toen	naar	ons	 toe	
met	de	mededeling	dat	zoon	Marten	was	gebo-
ren.	Zodoende	is	ons	dat	jaartal	zo	bijgebleven.	
	 					
Mijn	 moeder	 moest	 ook	 wel	 eens	 alleen	 mel-
ken.	Dat	gebeurde	ook	een	keer	toen	mijn	vader	
naar	de	Zuidlaardermarkt	was.	Ze	zat	achter	 in	
het	land	te	melken	toen	er	een	zware	onweers-
bui	 overtrok.	 Ze	 gaf	 de	 koeien	 de	 vrijheid	 ter	
bescherming	tegen	het	onweer	en	vluchtte	zelf	
naar	 een	 nabijgelegen	 boerderij.	 Dat	 was	 de	
boerderij	van	de	familie	Scheerhoorn.	Dat	ze	had	
geschuild	bij	Scheerhoorn	is	haar	altijd	bijgeble-
ven.	De	vrouw	des	huizes	was	zo	bang	voor	de	
donder	 en	 bliksem,	 ze	 dekte	 alle	 spiegels	 en	
koperen	voorwerpen	af	in	huis.	Onafgedekt	zou	
dat	de	bliksem	aantrekken,	zo	dacht	ze,	ze	was	
helemaal	in	paniek.		Toen	het	weer	wat	rustiger	
werd	heeft		mijn	moeder	snel	haar	biezen	gepakt	
en	is	weer	doorgegaan	met	het	melken…”
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De droge zomer van 1959 	
Jakob	 kan	 zich	 de	 droge	 zomer	 van	 1959	
heel	goed	herinneren.	“Ik	was	nog	heel	jong,	
5	 jaar.	 De	 Roordaweg	 was	 er	 toen	 al	 wel,	
maar	de	rijksweg	nog	niet.	De	Roordaweg	is	
in	de	periode	1953-1956	aangelegd.	Er	was	
door	de	droogte	geen	druppel	water	meer	
in	 de	 sloten.	 De	 dobben	 werden	 steeds	
dieper	 uitgegraven	 in	 de	 hoop	 dat	 er	 toch	
grondwater	in	zou	vloeien,	maar	het	water-
peil	was	zo	ver	gezakt	dat	ook	dat	niet	meer	
lukte.	Er	waren	veel	boeren	die	last	van	de	
droogte	hadden.	De	oplossing	werd	gevon-
den	bij	de	zuivelfabriek	in	Marum.	Daar	kon	
water	worden	besteld.	Ze	hadden	daar	een	
bron	waaruit	geput	kon	worden.	Soms	werd	
ik	als	klein	jongetje	ingezet	om	de	tankwa-
genchauffeur	 de	 plek	 in	 de	 buurt	 van	 de	
Roordaweg	 aan	 te	 wijzen	 waar	 het	 water	
in	 gestort	 kon	 worden.	 Jan	 Pennema	 was	
chauffeur	op	die	tankwagen.	Ook	de	gracht	
rond	onze	boerderij	stond	helemaal	droog.		
Dat	gebeurde	bijna	nooit.	Ook	in	1976	was	
er	een	droge	zomer.	Ook	Alie	weet	zich	de	
droge	zomer	 van	1959	nog	goed	 te	herin-
neren.	Ze	woonde	destijds	met	haar	ouders	
in	Peize.	“Wij	hadden	thuis		ook	geen	water	
meer	en	haalden	water	bij	mijn	opa	en	oma	
vandaan.	De	pompen	stonden	op	heel	veel	
plaatsen	helemaal	droog”,	vertelt	ze.
Zoals	 gezegd	 werden	 de	 landerijen	 door-
sneden	door	de	rijksweg	43,	maar	later	door	
de	A7.		De	koeien	konden	niet	over	die	vier-
baansweg.	 Er	 was	 een	 middenafscheiding	
en	bovendien	was	het	verkeer	ook	drukker	
geworden.		Bij	de	boerderij	was	toen	maar	
een	 beperkte	 hoeveelheid	 land	 en	 daarom	
besloten	 mijn	 ouders	 een	 ligboxenstal	 te	
bouwen.		We	kregen	toen	meer	koeien	en	het	
land	moest	intensiever	gebruikt	worden.		
Onze	 grond	 grensde	 toen	 tot	 aan	 de	 A7.	
Mijn	 opa	 Hendrik	 Idsingh	 had	 vroeger	 30	
bunder	meer	en	dat	liep	door	aan	het	Oude	
Diep,		dus	nog	over	de	huidige	Roordaweg.	
Ik	herinner	mij	een	verhaal	van	mijn	moeder.	
Ze	vertelde,	dat	het	land	circa	3	km	noord-
waarts	liep.	Ze	liep	dan	die	hele	afstand.	Op	
het	einde	van	de	3	km	aan	het	Oude	Diep,	
stond	een	lindeboom	en	die	boom	staat	er	
nu	nog.	Voor	de	rest	waren	het	allemaal	an-
dere	bomen,	daarom	 is	die	 lindeboom	 	 zo	
uniek.

Mijn	vader	hield	van	besturen:	zo	zat	hij	o.a.	
in	het	bestuur	van	de	Groninger	Maatschap-
pij	van	Landbouw	en	van	de	Aankoop	Cen-
trale	Groningen	en	 later	 in	het	bestuur	van	
de	RABO	bank.	Zodoende	was	hij	vaak	on-
derweg.		Mijn	vader	was	erg	plichtsgetrouw	
en	was	altijd	aanwezig	op	de	vergaderingen.	
Het	eigen	werk	 leed	er	wel	 eens	onder	en	
dat	 kon	 eigenlijk	 niet.	 Daardoor	 heb	 ik	 er	
zelf	een	beetje	een	afkeer	van	gekregen.	Ik	
heb	wel	 in	 het	bestuur	 van	de	Landbouw-
vereniging	en	de	IJsvereniging	Nuis-Niebert	
gezeten.

De ijsbaan	 	 	 	
	“Mijn	opa	was	helemaal	geen	man	van	be-
sturen.	Hij	wou	nergens	iets	mee	te	maken	
hebben.	De	 ijsvereniging	werd	opgericht	 in	
1941	en	de	ijsbaan	was	op	zijn	weiland	(zie	
’t	Olde	Guet	nr.	24).								
Opa	 was	 wel	 aanwezig	 bij	 de	 vergaderin-
gen,	maar	zat	niet	in	het	bestuur.	Hij	besliste	
wel	mee	in	de	besluiten,	b.v.	dat	de	school-
kinderen	 tot	 16	 jaar	 altijd	 gratis	 toegang	
tot	de	baan	moesten	hebben.		Als	het	stuk	
land	dat	werd	gebruikt	door	de	ijsbaan	on-
der	water	had	gestaan,	duurde	het	een	tijd	
voordat	er	weer	gras	groeide.	We	waren	op	
die	wijze	de	eerste	snee	gras	kwijt.	Het	was	
lastig	 te	 bewerken	 en	 het	 was	 altijd	 nattig	
doordat	het	laag	land	was.	Er	stond	wel	een	
kleine	vergoeding	tegenover,	maar	vanwege	
de	bedrijfsvoering	kon	het	op	een	gegeven	
ogenblik	 niet	 meer	 uit.	 De	 baan	 moest	 er	
weg,	 maar	 dat	 was	 wel	 een	 hele	 stap.	 De	
mensen	 in	 Nuis-Niebert	 hebben	 ons	 dat	
toen	wel	kwalijk	genomen.	Uiteindelijk	werd	
er		een	nieuwe	ijsbaan	aangelegd,	ten	oos-
ten	 van	 de	 oude	 en	 iets	 noordelijker.	 Die	
grond	was	van	mevrouw	de	Vries-	Blom,	af-
komstig	van	de	Wiersema’s	en	dat	heeft	de	
ijsvereniging	in	erfpacht	gekregen.	Het	was	
een	goede	oplossing,	alhoewel	de	baan	wel	
smaller	was	dan	de	oude.	
Het	land	van	de	oude	ijsbaan	kon	verbeterd	
worden	en	werd	geëgaliseerd.	Later	hebben	
we	 door	 de	 ruilverkaveling	 meer	 grond	 bij	
huis	gekregen.	Na	1990	hebben	we	er	grond	
bijgekocht.
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Alie vertelt	 	 	 	
“Jakob	en	ik	hebben	samen	10	jaar	aan	De	
Vennen	 in	 Peize	 gewoond.	 In	 1983	 begon	
Jakob	er	over	dat	hij	wel	boer	wilde	worden.	
Ik	was	in	eerste	instantie	niet	erg	enthousi-
ast,	maar	omdat	hij	het	graag	wilde	ben	 ik	
er	achter	gaan	staan.	Zelf	kom	 ik	van	huis	
uit	 van	 het	 boerenbedrijf,	 dus	 ik	 wist	 wel	
wat	 het	 inhield.	 Zeven	 dagen	 in	 de	 week	
ben	je	bezig	met	de	boerderij.	Het	boeren-
bedrijf	zat	mij	wel	in	het	bloed,	ik	hielp	mijn	
vader	vaak	mee	op	de	boerderij.	Mijn	broer	
zat	meer	in	de	boeken,	hij	is	arts	geworden.		
Zelf	werkte	 ik	 in	de	apotheek	en	moest	bij	
toerbeurt	ook	weekenddiensten	draaien.	 In	
1985	 is	 Jakob	 met	 zijn	 ouders	 een	 maat-
schap	aangegaan	en	heeft	vijf		jaar	heen	en	
weer	 gependeld	 tussen	 Peize	 en	 Niebert.	
In	1990	hadden	we	het	er	aan	toe	om	naar	
de	 boerderij	 te	 gaan.	 Jakobs	 ouders	 heb-
ben	toen	een	huis	gekocht	in	Marum	en	wij	
hebben	 de	 boerderij	 overgenomen.	 Ik	 heb	
het	werk	op	de	boerderij	samen	met	Jakob	
altijd	met	veel	plezier	gedaan.	Het	was	een	
mooie	combinatie,	het	boerenbedrijf	met	de	
apotheek.	 Wij	 hebben	 samen	 genoten	 op	
de	 boerderij.	 Wij	 hielden	 van	 de	 beesten.”																																																																																																																																								
“In	 de	 periode	 dat	 wij	 in	 Niebert	 boerden	
hebben	we	de	boerderij	verder	gemechani-
seerd	en	uitgebreid	en	er	grond	bijgekocht’,	
vult	Jakob	aan.	“Toen	we	begonnen	was	er	
ruim	20	hectare	bij	de	boerderij,	 later	heb-
ben	 we	 er	 10	 hectare	 bijgekocht	 en	 zaten	
toen	 op	 30	 hectare.	 Dat	 kwam	 tot	 stand	
door	 ruilverkaveling	 met	 de	 buurman	 en	
aankoop	van	grond.		Door	de	ruiling	zijn	we	
in	oostelijke	richting	gegaan.	Er	kwamen	al-
lerlei	 veranderingen.	 Een	 grote	 investering	

Jakob de Boer en Alie Hoven	 	
Jakob	 was,	 zoals	 verteld,	 geboren	 op	 8	
maart	1954	op	de	boerderij	in	Niebert.	“Van-
af	 de	 lagere	 school	 heb	 ik	 eerst	 de	 HAVO	
gedaan.	Het	MULO	tijdperk	was	net	afgeslo-
ten	en	de	MAVO-HAVO	was	net	opgestart.	
Ik	 heb	 het	 HAVO-diploma	 gehaald	 in	 Leek	
en	ben	na	die	studie	naar	de	analistenschool	
in	 Groningen	 gegaan.	 Daar	 heb	 ik	 mijn	 di-
ploma	gehaald.	
Na	 de	 studie	 ben	 ik	 in	 militaire	 dienst	 ge-
gaan.”	 Op	 21	 augustus	 1980	 is	 Jakob	 te	
Peize	getrouwd	met	Alie	Hoven.	”	Nadat	we	
getrouwd	waren		hebben	we		eerst	in	Peize	
gewoond.	 Tijdens	 ons	 huwelijk	 heb	 ik	 nog	
de	avondschool	gedaan.	Het	HBO-diploma	
werd	in	de	avonduren	gehaald.	Dus	overdag	
werken	als	chemisch	analist	op	het	labora-
torium	bij	de	Coveco	in	Assen	en	drie	avon-
den	in	de	week	aan	de	studie.	Dat	was	een	
drukke	 tijd.	 Zaterdags	 helpen	 op	 de	 boer-
derij,	bv.	gras	inkuilen	en	er	werd	in	de	tus-
senliggende	tijd	ook	nog	ruimte	vrijgemaakt	
voor	het	voetballen.	“Naast	weideland	had-
den	we	een	aantal	percelen	met	maïs	voor	
eigen	 gebruik.	 We	 hadden	 gemiddeld	 50	
koeien,	 inclusief	 het	 kleinvee	 zaten	we	ge-
middeld	op	zo’n	90	dieren.	Daar	konden	we	
ons	goed	van	redden.	
Ik	 heb	 vijf	 jaar	 bij	 Coveco	 gewerkt.	 Toen	
stopte	 die	 fabriek	 i.v.m.	 een	 reorganisa-
tie.	 	 Ze	 gingen	 terug	 van	 5	 naar	 2	 fabrie-
ken.	 Het	 gevolg	 was	 dat	 er	 veel	 mensen	
over	waren.	 Ik	heb	een	aantal	 jaren	zonder	
werk	gezeten	en	 in	die	 tijd	hebben	we	be-
sloten	om	ons	op	de	boerderij	in	Niebert	te	
vestigen.	 Hiervoor	 ging	 Jakob	 een	 aantal	
jaren	 met	 zijn	 vader	 een	 maatschap	 aan.																																																					
“Eerst	 lag	mijn	hart	niet	zo	bij	de	boerderij,	
maar	later	wel.	
Ik	was	vanaf	1983	weer	veel	op	de	boerde-
rij	 en	 was	 daar	 eerder	 zaterdags	 sowieso	
al	 vaak	aan	het	werk.	 In	de	periode	dat	er	
gehooid	werd	was	 ik	altijd	aanwezig	om	te	
helpen.	 Dit	was	mijn	 kans	om	weer	defini-
tief	aan	de	slag	 te	gaan.	Toen	we	definitief	
op	 de	 boerderij	 kwamen	 ben	 ik	 gestopt	
met	het	voetballen.	Ik	kon	het	risico	niet	lo-
pen	om	geblesseerd	 te	 raken.	 Ik	miste	het	
voetballen	wel	met	alle	contacten	daar	om	
heen.”		 				

Jakob en Alie
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was	de	melkrobot.	Die	werd	in	2007	aange-
schaft.	 	Het	was	een	welkome	machine	en	
er	kwam	een	stuk	vrijheid	voor	terug.		Door	
die	investering	maakten	we	plannen	om	nog	
zeker	10	jaar	door	te	gaan.	Ook	in	die	peri-
ode	hebben	we	nog	met	veel	plezier	op	de	
boerderij	gewerkt.	Nadat	we	stopten	met	de	
boerderij	is	de	robot	verkocht.	Die	draait	tot	
op	heden	nog	steeds…”

Vanwege	gezondheidsredenen	waren	Jakob	
en	 Alie	 helaas	 genoodzaakt	 het	 boerenbe-
drijf	te	beëindigen,	het	pand	wordt	verkocht.	
Met	pijn	in	hun	hart	hebben	ze	de	boerderij	
in	2018	verlaten,	maar	ze	kijken	terug	op	een	
prachtige	periode	in	hun	leven.	

Stamboom van Jakob Hendrik de Boer.	
Generatie I:	Jacob	Harms	en	Antje	Jans.	
Generatie II:	 Jurjen	 Jacobs	 	de	Boer	 	 ge-
doopt	te	Niekerk,	Oldekerk/	Faan	getrouwd	
met		Sibbeltje	Siemens.	
Generatie III:	 Siemen	 Jurjens	 de	 Boer,	
geboren	 te	 Niekerk	 1766	 en	 getrouwd	 op	
23	 mei	 1790	 te	 Niekerk	 met	 Geertje	 Wij-
brands			
Generatie IV:		Jurrien	Simons	de	Boer,	ge-
boren	te	Grootegast	en	getrouwd	8	oktober	
1826	te	Marum	met	Aaltje	Heddes	de	Boer,	
geboren	te	Niekerk.	 	
Generatie V:	 Hedde	 de	 Boer	 geboren	 te	
Niebert,	 trouwt	 11	 mei	 1864	 te	 Leek	 met		
Annechien	 Groenewold,	 geboren	 te	 Ro-
den.	
Generatie VI:	Jakob	de	Boer,	geboren	1871	
te	Leek,	trouwt	28	april	1900	te	Leek	met	Al-
bertje	Bos,	geboren	1874	te	Tolbert	gemeen-
te	Leek.	 	 	 	
Generatie VII:	 Jakob	 de	 Boer,	 geboren	
1902	te	Nuis,	trouwt	15	mei	1926	te	Marum	
met	Kornelia	Maring,	geboren	in	1902	te	Ap-
pingedam.	 	 	 	
Generatie VIII:	 	Albertus	Hendrik	de	Boer,	
geboren	 in	 1930	 Zevenhuizen	 en	 trouwt	 1	
mei	 1953	 met	 Henderika	 Egberta	 Idsingh,	
geboren	te	Niebert	in	1930.																																
Generatie IX:	Jakob	Hendrik	de	Boer,	gebo-
ren	1954	te	Niebert	trouwt	met	Alie	Hoven	te	
Peize

Bewonersgeschiedenis Molenweg 32 
van 1811 tot 2018

1.		Willem	Harms	van	der	Leest		met	zijn		
	 vrouw	Martje	Ments	IJbema	woonde		
	 op	de	locatie	Molenweg	32	te	Niebert.	
	 Hij	was	schoenmaker	en	had	tevens		
	 een	leerlooijerij.	Hij	verkoopt	de	be-
	 huizing	rond	1843	aan	Sijger	Bakes-		
	 Schuurman.	
2.		Sijger	Bakers	Schuurman	is	op	dat		
	 moment	landbouwer	te	Ureterp.	Rond	
	 1845	wordt	de	zaak	verkocht	aan	Jan	
	 Jacobs	Helder,	landbouwer	te	Groo-	
	 tegast.
3.		Jan	Jacobs	Helder	verkoopt	het	pand	
	 aan	Hendrik	Harms	Folkerts.
4.		Hendrik	Harms	Folkerts,	winkelier	te	
	 Sebaldeburen,	verkoopt	de	zaak	rond	
	 1847	weer	aan	Jan	Jacobs	Helder.
5.	 Jan	Jakobs	Helder,	koopman	te			
	 Grootegast,	verkoopt	rond	1856	de		
	 woning	aan	Berend	Johannes	van	der	
	 Veen,	winkelier	te	Niebert.
6.		Van	der	Veen	verkoopt	het	pand	rond		
	 1863	aan	Albert	Palsma.
7.		Albert	Palsma,	smid	te	Niebert,	ver-
	 koopt	het	pand	in	1902	aan	Jilt	Pals-	
	 ma.	
8.		Jilt	Pals,	smid	te	Niebert,	verkoopt	de	
	 zaak	in	1904	aan		Albert	Palsma.
9.		Rond	1910	komt	de	smederij	in	han-
	 den	van	Mente	Smidts,	smid	te	Nie-
	 bert.
10.Egbert	Idsingh	koopt	in	1918	het		
	 pand,	om	er	een	boerenbedrijf	van	te		
	 maken.
11.Hendrik	Idsingh	betrekt	de	woning	in		
	 1918.
12.Albertus	de	Boer	neemt	in	1953	het		
	 boerenbedrijf	over	van	zijn	schoonva-
	 der.
13.Jakob	de	Boer	komt	in	1990	op	de		
	 boerderij.
14.In	2018	is	de	boerderij	opgekocht		
	 door	het	tegenoverliggende	bedrijf		
	 Garage	Berend	Dijkhuizen	en	Zonen,		
	 landbouwmechanisatie	bedrijf	te	Nie-	
	 bert.
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Halbe Brandsma

Cobi Olijve

De werkgroep Funerair Erfgoed heeft het oude kerkhof geïnventariseerd. Het is goed te 
weten wie er allemaal begraven liggen. Als de werkgroep bv. graven wil opknappen, is 
het soms mogelijk geworden familie te benaderen. Zo zijn er ook graven van bekende 
of belangrijke personen, of graven die door hun vorm of afwerking, beslist beschermd 
dienen te worden.
Maar niet alleen op het oude gedeelte liggen personen van naam begraven. In het jaar 
2000 vond een bijzondere begrafenis in Marum plaats. Ridder in de Militaire Willemsorde 
Halbe Brandsma werd toen met militaire eerbetoon begraven. 
Wie was Halbe Brandsma, waarom werd hij geridderd en in Marum begraven?

Halbe	 Brandsma	 wordt	 op	 3	 december	
1923	te	Doezum	geboren.	Hij	is	een	zoon	
van	 Oebele	 Hedzer	 Brandsma	 en	 Lutske	
van	der	Vaart.	
Op	 3	 juli	 1945,	 kort	 op	 de	 bevrijding,		
meldt	hij	zich	als	vrijwilliger	aan	bij	de	Ne-
derlandse	 Koninklijke	 Marine	 en	 krijgt	 hij	
zijn	training	op	de	Marinebasis	Lejeune	in	
Amerika.	
Op	1	november	1945	promoveert	hij	tot	tij-
delijk	Korporaal	bij	de	Koninklijke	Marine.

In	 het	 begin	 van	 1946	 staat	 Brandsma	 al	
bekend	om	zijn	moedige	acties	 in	het	oos-
ten	van	toenmalig	Nederlands	Indië.	Tijdens	
gevechtshandelingen	 nabij	 Ngemboeng	 en	
Kemendoeg	op	Oost-Java	wil	hij	zich	er	van	
overtuigen,	 dat	 er	 geen	 gewonde	 kamera-
den	zijn	achtergebleven	 in	één	van	de	hut-
ten.	
Plotseling	 wordt	 hij	 aangevallen	 door	 drie	
vijanden.	 Ze	 dreigen	 hem	 met	 klewang	 en	
bajonet,	 maar	 hij	 weet	 ze	 onschadelijk	 te	
maken.	 Wel	 raakt	 hij	 zelf	 op	 verschillende	
plaatsen	gewond.
Voor	 deze	 en	 andere	 moedige,	 bijzondere	
daden	 tijdens	 de	 politionele	 acties	 wordt	
hem	 in	1947	de	Militaire	Ridderorde	4	 toe-
gekend.	
Na	 zijn	 militaire	 loopbaan	 gaat	 Brandsma	
wonen	in	Zuid-Holland	en	begint	daar	een	

De jonge korporaal
Halbe Brandsma op latere leeftijd, rechts de 
Militaire Willemsorde
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vorkheftruck	 bedrijf.	 In	 Barendrecht	 wordt	
een	straat	naar	hem	vernoemd,	de	Brands-
ma-akker.	Als	hij	in	2000	op	76	jarige	leeftijd	
komt	te	overlijden	wordt	hij	met	militaire	eer	
begraven	op	de	begraafplaats	van		Marum,	
waar	ook	zijn	ouders	zijn	begraven.
Voor	een	begrafenis	met	militair	eerbetoon	is	
een	uitgebreid	en	zeer	precies	protocol	voor-
geschreven.	Het	militair	geleide	van	de	kist	
van	Brandsma	bestaat	uit	een	bevelvoerend	
officier	uit	de	eenheid	waartoe	hij	behoorde.		
Verder	 een	 vuurpeloton	 van	 acht	 militairen	
van	de	eenheid	waartoe	hij	behoorde,	onder	
bevel	 van	 een	 onderofficier.	 Acht	 militairen	
dragen	de	kist.	Zij	zijn	ongewapend	en	dra-
gen	geen	hoofddeksel.	
Volgens	 traditie	 wordt	 over	 het	 graf	 een	
eresalvo	 afgevuurd.	 De	 militairen	 nemen	
daarna	afscheid	door	front	te	maken	aan	het	
voeteneinde	 van	 zijn	 graf	 en	 drie	 tellen	 de	
eregroet	te	brengen.	Daarna	verwijderen	ze	
zich.
Al	met	al	een	indrukwekkende	gebeurtenis,	
die	 Halbe	 Brandsma	 alle	 eer	 gaf	 die	 hem	
toekwam.

De acht mariniers staan gereed om naar het 

graf van Halbe Brandsma op de  begraaf-
plaats te Marum  te marcheren en daar het 
eresaluut af te vuren. Naast hen staat de 
sergeant commandant. Allen zijn gekleed in 
daags blauw

De mariniers marcheren op de Algemene 
Begraafplaats te Marum naar het graf van 
Halbe Brandsma, ridder der vierde klasse 
der Militaire Willemsorde, om aldaar het ere-
saluut af te vuren.  Achter hen lopen zes dra-
gers met de kist met het stoffelijk overschot. 

Zes mariniers nemen de vlag van de kist van 
Halbe Brandsma
	

De kist met Halbe Brandsma opgebaard in 
de Romaanse Kerk
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Zoekplaatjes
Graag	willen	we	informatie	over	het	pand	op	de	volgende	foto’s.		Het	is	dezelfde	wo-
ning,	een	keer	zijaanzicht	en	een	keer	van	voren.	Mogelijk	stond	(	staat)	hij	in	De	Wilp.		
Mocht	u	informatie	hebben	horen	we	dat	graag.			henk.10865@ziggo.nl	of	0594	643543
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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.
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