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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
Voorwoord

Dit is de eerste verschijning  van ‘t Olde Guet in de nieuwe gemeente  Westerkwartier.  
De historische verenigingen binnen de nieuwe gemeente hebben besloten voorlopig op de 
oude voet verder te gaan. Wel is er overleg om te zien wat er mogelijk wel gezamenlijk kan 
worden opgepakt. 
Misschien kijken we af en toe wat verder om ons heen als het gaat om het schrijven van 
artikelen, maar in principe blijven we ons richten op de nabije omgeving.
Wat onze naam betreft moeten de organisatoren van het eerste uur een vooruitziende blik 
hebben gehad: ‘Heemkundekring Vredewold – West’, die naam kan een behoorlijk gebied 
bestrijken.

Er is in deze uitgave weer een gevarieerd aanbod van onderwerpen voor u uitgewerkt. 
Henk van der Wijk heeft geschreven over Café Klaassens uit Nuis. Een goed idee om de 
woninghistorie van het voormalige café in de schijnwerpers te zetten. 
Bauke Jansen heeft naar aanleiding van een vonnis uit oktober 1926  een artikel geschreven 
over een marechaussee uit Marum, die werd overvallen na een bezoek aan de jaarmarkt in 
Roden.
Verder kunt u lezen hoe Marum er anno 1930 uit zag, is er een artikel van de eerste Poppinga’s 
in Marum en is er uitgebreid gereageerd op het zoekplaatje in onze vorige editie.
Ook over het jubilerende Amicitia vindt u iets in deze uitgave, de harmonie bestaat 100 jaar.

Al lange tijd bestond er omtrent de lay-out van het ledenblad het idee om de twee kolommen 
op de pagina’s om te zetten naar doorlopende regels. Zo zou er meer ruimte ontstaan bij het 
indelen en plaatsen van fotomateriaal en hoeft er minder gepuzzeld te worden bij de tekstin-
deling. Ook prettiger om te lezen dachten wij. 
Aldus is uitgave 30 in een nieuwe uitvoering opgemaakt.

Wij wensen u veel plezier met deze dertigste jubileum editie!

De redactie
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Rectificatie
Olde Guet 20: Wie, wat, waar en wanneer.
De man in het midden is inderdaad Freek Heidinga. Hij was echter niet gehuwd met 
Grietje Bron,  maar met Lubbina Dijk.
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Café Klaassens: geschiedenis van een dorpscafé
Henk van der Wijk

Voor wie al niet zo heel jong meer is en al sinds jaar en dag in de ( voormalige)
gemeente Marum of de directe omgeving woont, zal het noemen van de naam ‘Café 
Klaassens’ nog heel bekend in de oren klinken. De familie Klaassens woont inmiddels 
al meer dan honderd jaar in het pand aan de Nieuweweg in Nuis, dat qua uitstraling niet 
veel is veranderd sinds de verbouwing tot café in 1912.
Wat velen niet weten is dat, voordat Klaassens er zijn café en fouragehandel begon, 
er jarenlang een bakkerij was gevestigd in de voormalige kroeg. Genoeg stof om een 
artikel te wijden aan dit pand, zijn bewoners en de directe omgeving.

Wanneer de eerste woning is gebouwd op de plek van het huidige café is niet duidelijk, 
maar in 1812 is aan de hand van de lijst van ingezetenen van de gemeente Marum goed 
terug te vinden welk huisnummer de woning had en wie er destijds woonde. In het boek 
“Vlijtige Armoede en Tonnen Gouds” wordt huisnummer 39 in Nuis aangeduid als het latere 
dorpscafé, maar dit is een onjuiste constatering. Nummer 39 is de meest westelijke boerderij 
van Nuis staande circa 150 meter achter de huidige Oudeweg 1. 
In 1812 is nummer 48 het pand dat later eigendom wordt van de familie Klaassens. Nummers 
49 en 50 zijn de twee kleine boerderijtjes achter het dorpscafé, die ook nog aan de orde 
komen in dit artikel.

De weduwe Pieter Ebbels
In 1812 staat als bewoner van het pand de weduwe van Pieter Ebbels in de lijst van 
ingezetenen. Het gaat hier om Eltje Claesens (!), geboren rond 1746. Ze trouwde nog voor 
1770, met Jannes Roelfs. Deze man overleed waarschijnlijk al vrij kort na het huwelijk, 
aangezien Eltje al rond 1781 hertrouwde, nu met Hessel Jans. Toen Hessel in 1796 ook 
overleed, trouwde Eltje in 1802 voor de derde keer, nu met Pieter Ebbels, geboren in 1749 als 
zoon van Ebbel Pieters en Maike Hindriks, de oom en tante van Maike Hindriks Wilderman, 
gehuwd met de maire Hendrik Tjebbes Idsingh.
Pieter Ebbels overleed tussen 1802 en 1811, getuige de term ‘weduwe Pieter Ebbels’ in 1812. 
Wanneer Eltje woning nummer 48 (nu Nieuweweg 34) betrok is niet duidelijk: was dit al met 
haar tweede man Hessel Jans  of met haar derde echtgenoot Pieter Ebbels? In het eerste 
geval is de woning er dus al voor 1800.
Eltje Claesens woont er in 1812 samen met een zoon uit haar tweede huwelijk, Jannes 
Hessels Veenstra en een arbeider genaamd Sijmen Cornelis Kuiper. Jannes en Sijmen waren 
respectievelijk in augustus en oktober 1787 gedoopt in Nuis. Het verdere relaas van Kuiper is 
niet verder uitgezocht, alleen weten we dat hij in 1858 ongehuwd overlijdt te Haulerwijk.
In 1815 overlijdt Eltje Claesens te Nuis in de woning van Jan Douwes Vossema. Ze woonde 
echter nog steeds op nummer 48. Achterbuurman Albert Roelfs de Boer 
(zie kaartje:huisnummer 49) en Jan Tonnis van Valen, die een weverij heeft elders in Nuis, zijn 
de aangevers. 
Waarschijnlijk was Eltje huurder van de woning, omdat geen van haar nagelaten zes kinderen 
in het huis gaat wonen. De nieuwe huurder wordt rond 1815 Hindrik Harms Kuiper (1771-
1839). Die verkoopt in 1819 de erfpacht van de woning met  de erachter liggende tuin en 
ongeveer een halve hectare land aan Sijtze Wijtzes Hageboer. Kuiper verhuist naar elders in 
Nuis en overlijdt daar ongehuwd.
Hageboer is van beroep boerenknecht en komt uit Bergum. Hij moet de jaarlijkse pacht van 
10 gulden afdragen aan de Tolberter herbergier Gerrit Jannes Reitzema, uitbater van wat 
tegenwoordig ‘De Postwagen’ is aldaar. Waarschijnlijk was Reitzema ook in 1812 al eigenaar 
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van het huis toen Eltje Claesens er nog woonde.
Hageboer was niet van zins zelf de woning in Nuis te betrekken.  Hij had de erfpacht gekocht 
voor zijn zus Gelske Wijtzes en haar echtgenoot Hendrik Jannes de Vries. Hendrik was 
hiervoor boer in Marum en verhuisde in 1819 naar de woning in Nuis om er een tapperij te 
beginnen, waaruit dus blijkt dat het in ieder geval al in 1820 als café fungeerde.

Hendrik kon niet lang genieten van zijn nieuwe etablissement. Hij overleed reeds in 1820, hij 
werd 56 jaar oud. Gelske bleef voorlopig in de tapperij wonen. Op 23 december 1829 komt 
ze onfortuinlijk aan haar einde. Als de buren Albert Roelfs de Boer en Jan Wobbes Ausma 
aangifte doen van haar overlijden, wordt in de acte vermeld dat ze op het ijs is overleden, 49 

jaar oud. Ze is dan geen tapster meer, maar 
arbeidster.

Harm Jannes Bakker
Of de woning in 1829 nog steeds in het 
bezit is van Gerrit Jannes Reitzema is niet 
bekend, maar in 1832, bij de invoering van 
het kadaster in Nederland, is Harm Jannes 
Bakker, eigenaar van de woning geworden. 
HisGis maakt melding van Halbe Jans 
Bakker, maar dit is een verschrijving van de 
voornamen. Hoewel de achternaam van Harm 
anders doet vermoeden, is hij toch een volle 
broer van Gerrit Jannes Reitzema. 
Het zijn kinderen uit het gezin van Jannes 
Harms Ploeg (1748-1811) uit Grootegast 
en Elske Gerrits (1748-1831) uit Diepswal. 
Van hun zeven kinderen bereikten slechts 
de jongste drie zoons de volwassen leeftijd. 
Gerrit Jannes Reitzema (1786-1854) was de 
middelste van deze drie en vertrok reeds 
voordat het aannemen van een familienaam 
verplicht werd, van zijn geboorteplaats 
Grootegast naar Tolbert en trouwde daar in 
1807 met Anke Botes Bosman (1786-1869). 
Hij werd, zoals reeds eerder geschreven, 
herbergier en bleef dat zijn hele leven. In 1811 
nam hij de naam Reitzema aan, mogelijk 
omdat zijn oma van vaders kant Grietje Reits 
heette.
De jongste van de drie zonen was de enige die 
de achternaam van zijn vader aannam: Mente 
Jannes Ploeg (1787-1862). Hij bleef ook als 
enige in het dorp van zijn ouders wonen en 
trouwde in 1811 met Grietje Lieuwes Kiestra 
(1790-1842) van Lutjegast. Mente werd 
landbouwer te Grootegast en later arbeider in 
Lutjegast.
De oudste van de drie kinderen was Harm 
Jannes Bakker, geboren en gedoopt in 

De vier percelen (paars), die enkele malen 
samen werden verkocht. In blauw de 
huisnummers in 1812, in zwart de huidige 
adressen. De oranje streep is de hoofdweg, 
nu Nieuweweg. (kadasterkaart 1832)
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1784 in Grootegast. Hij trouwde in 1809 met Annichje Izaks Steendam, geboren in 1785 te 
Oldehove, als dochter van een bakker uit een in het Westen van Groningen wijd verspreide 
bakkersfamilie, die bakkerijen had in o.a. de dorpen Oldehove, Ulrum, Ezinge, Zuidhorn en 
Eenrum.

Waarom Harm de familienaam Bakker kiest is toch enigszins vreemd. Hij vertrok in 1809 met 
attestatie van Grootegast naar elders om te trouwen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk Oldehove, 
de woonplaats van de bruid zijn geweest. Mogelijk heeft hij ten tijde van de invoering van 
familienamen in 1811 korte tijd bij zijn schoonfamilie in Oldehove gewerkt als bakkersknecht. 
Bij het overlijden in 1813 van  schoonvader Izak Steendam was Harm Jannes Bakker een 
van de aangevers. Hij woont dan inmiddels weer te Grootegast en zijn beroep is koopman en 
geen bakker. Broer Gerrit moet hem rond 1830 attent hebben gemaakt op de woning in Nuis, 
die hij in zijn bezit had of heeft gehad en vrij was gekomen na de dood van Gelske Wijtzes. 
Of Harm en Annichje een bakkerij zijn begonnen in de woning waar nu café Klaassens is, 
lijkt gezien het bovenstaande niet aannemelijk, mede omdat Harm Bakker bij het kadaster 
staat ingeschreven als zijnde kastelein, lijkt het er meer op dat hij het dorpscafé van Hendrik 
Jannes de Vries nieuw leven heeft ingeblazen.
Harm en Annichje Bakker hadden geen kinderen en als Harm in 1855 in Nuis overlijdt,  doet 
zijn weduwe een jaar later het pand, de tuin en de percelen gras- en bouwland, samen ter 
grootte van ruim 80 are in de verkoop. Annichje overleed in 1863 elders te Nuis. 

Bakkerij en tapperij
De nieuwe eigenaar van het huis werd in 1856 Tjeert Jans Klevringa (1827-1895), geboren als 
weverszoon in Niebert. Hij trouwde in 1855 met de dochter van de Marumer kastelein Doeske 
Geerts  Wijma: Reina Geerdina (1829-1922). Tjeert werkte in Tolbert als bakkersknecht, 
voordat hij de bakkerij in Nuis kocht. Zowel het vak van bakker als dat van tapper zal voor 
hem niet de juiste beroepskeuze zijn geweest, want in 1863 woont hij alweer in Tolbert met 
zijn gezin en is hij werkzaam als wegwerker. In 1865 doet hij de bakkerij annex kroeg over 
aan Janke Tieses Bijzitter, (1804-1889). Ze was in 1847 in Nuis weduwe geworden van 
landbouwer Wobbe Alles Ausma. Maar zoals dat vaak ging in die tijd, zocht ze een nieuwe 
partner en vond die Hindrik Hindriks Boerema. Met Hindrik zette ze het boerenbedrijf in 
Marum voort. Toen ook hij in 1858 overleed, keerde Janke terug naar Nuis en kocht de 
woning met de eerder genoemde grond, waarbij het bouwland inmiddels met het grasland 
was samengevoegd tot één perceel weiland. Ze bleef landbouwster, maar of ze daarnaast 
ook nog een borrel schonk is niet bekend. Het kan evengoed zijn dat ze de bakkerij en/of 
kroeg verhuurde. In 1880, als ze inmiddels ruim 75 jaar oud is, verkoopt ze woning, tuin en 
weiland en overlijdt negen jaar later in het huis van Anke Koekoek-Ausma in Nuis, haar enige 
nog in leven zijnde dochter die in 1884 weduwe was geworden van Roelf Koekoek.

Familie Veenstra
Het was in 1880 Kornelis Veenstra die de percelen grond overnam van Janke Tieses Bijzitter. 
Kornelis werd geboren in 1849 als zoon van Hessel Jans Veenstra (1810-1904) en Grietje 
Hazenberg (1811-1883). Vader Hessel  was een zoon van Jan Hessels Veenstra (1782-1826), 
die op zijn beurt weer een zoon was van Hessel Jans en Eltje Claesens, de eerst genoemde 
bewoonster van de woning in dit verhaal.
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Kornelis Veenstra was bij zijn huwelijk in 
1877 met Ieuwktje Hoeksema bakkersknecht 
van beroep en ze vestigden zich in Marum. 
Een jaar later werd aldaar dochter Grietje 
geboren en in 1880 dochter Hiltje. Na de 
aankoop van de bakkerij in Nuis zorgde 
Kornelis in 1881 voor een grondige 
verbouwing van het pand. Mogelijk had dit te 
maken met de nieuw ingevoerde Drankwet 
van 1881, welke in grote lijnen bepaalde 
dat kleinhandel in sterke drank en openbare 
dronkenschap werden beteugeld.
Datzelfde jaar werd zoon Hessel als eerste 

kind in Nuis geboren, maar hij overleed zes weken later alweer. Een jaar later werd er weer 
een zoon geboren, die eveneens de naam Hessel kreeg. In 1883 stierf dochter Hiltje en tot 
overmaat van ramp liet ook moeder Ieuwktje het leven in 1888. Bakker Kornelis Veenstra 
bleef achter met twee opgroeiende schoollieren, maar toch is hij nooit hertrouwd.
In oude papieren van de familie Klaassens bevindt zich een interessant proces-verbaal uit 
1900, ondertekend door Riemer Holwijn, over de schatting van de huurwaarde van lokaliteiten 
waar sterke drank mocht worden geschonken, met bijgevoegd een lijstje van alle betreffende 
lokaliteiten in de dorpen van de gemeente Marum.

De meeste schenkerijen, 7 in getal, bevinden zich in het dorp Marum, Niebert volgt met 
5, Nuis 4, De Wilp 3, Noordwijk 2 en Zevenhuizen (nu Jonkersvaart) 1. Totaal dus 22 
etablissementen, waarvan gezegd moet worden dat het in 14 gevallen om een voor-, 
achter-, woonkamer of deel van een winkel ging. De overige acht waren volwaardige cafés of 
logementen veelal met doorreed en ‘jachtweide’, de prachtige oude term voor de gelagkamer 
van een café. Ook Kornelis had zo’n drankvergunning, maar een echt café was het nog niet. 
Uit de genoemde lijst is blijkt dat hij zijn woonkamer voor dit doel gebruikte.
Veenstra werd eveneens niet erg oud, hij overleed op 53-jarige leeftijd in 1903. De bakkerij 
werd automatisch eigendom van de kinderen Grietje (25) en Hessel (21). Wat er van Grietje na 
1913 is geworden is niet bekend. Ze woont dat jaar als ongehuwde dienstbode in Groningen. 
Hessel trouwde in 1911 met Martje Pot en was toen nog bakker in Nuis. Grietje en Hessel 
besloten in 1905 het pand te verhuren aan Albert Klaassens. 

Uitslag ringrijderij per fiets in het Nieuwsblad 
v.h. Noorden 6 aug. 1901

Extract van het lijstje van lokaliteiten met hun geschatte huurwaarde. Kornelis Veenstra werd 
aangeslagen voor 60 gulden per jaar
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De familie Klaassens
Broer en zus Veenstra verhuurden hun woonkamer dus aan Klaassens, die het café hier 
voortzette  en Hessel Veenstra runde de bakkerij nog enkele jaren na vaders dood.
Rond 1912 is hij gestopt met het vak van bakker en wordt hij vrachtrijder, misschien wel bij 
de nieuwe meelhandel van Klaassens.
Albert Klaassens had grootse plannen met het pand. Hij wil het kopen van Hessel Veenstra 
en dit lukt hem in 1913, wanneer de koopakte passeert bij notaris Tonckens te Grootegast. 
Inclusief rente betaalt Klaassens ƒ. 5068,47 aan de familie Veenstra voor de behuizing en 
omliggende grond met een totale grootte van bijna 82 are.

Herkomst Klaassens
Voordat verder wordt gegaan met het relaas van het café, eerst even de herkomst van de 
familie Klaassens. In 1712 trouwt in Oldehove ene Gerrijd Jans van Oldehove met Trijnje 
Claessens uit hetzelfde dorp. Ze zijn mogelijk geboren in de periode  1685-1690 en krijgen 
minimaal zeven kinderen, waaronder Claas Gerrijds, geboren in 1715. Claas trouwt in 1742 
met Geeske Hindriks, afkomstig uit Niekerk. Claas en Geeske krijgen samen ten minste zes 
kinderen.  Kort na het laatste kind overlijdt Geeske. In 1764 hertrouwt Claas met Tijske Jans, 
weduwe van Albert Roelfs. Claas was zijn hele leven kleermaker in Niekerk. Wanneer hij 
overleed is niet bekend.
Het vierde kind van Claas en Geeske was Jan Klasen, geboren in 1751 in Niekerk. Hij 
trouwde met Maijke Ajolds uit Fransum in 1789. Ze hadden eerst een boerderij in Oostwold 
en vertrokken rond 1800 naar Aduard, alwaar Jan, die in 1811 de achternaam Klaassens had 
aangenomen in 1825 sterft. Maijke heeft dan de achternaam Vermeer, maar bij haar overlijden 
tien jaar later ontbreekt deze naam weer. Dit was niet ongebruikelijk de eerste jaren na de 
invoering van de familienamen in de Franse tijd.
Van Jan en Maijke zijn slechts twee kinderen gedoopt. Klaas werd in 1793 in Oostwold 
geboren en zijn zus Aaltje in 1802 te Aduard.

Klaas Jans Klaassens, trouwde in 1815 met Geertje Reinders Reinders, geboren in 1794 
te Bellingeweer. Klaas en Geertje kregen zes kinderen samen en hadden een boerderij in 
respectievelijk Aduard, Hoogkerk en Dorkwerd.
Dat de achternaamgeving destijds nog niet geheel op orde was blijkt uit het feit dat het 
oudste kind Klazens heet en de jongste Klaassen, de vier ertussen heten Klaassens. 
Geertje overlijdt in 1829, Klaas veertig jaar later. Hij is nooit hertrouwd.  
Hun derde kind en eerste zoon is Reinder Klaassens, geboren in 1821 te Hoogkerk en bij zijn 
huwelijk in 1870 met de 17 jaar jongere Jantje Oudman nog woonachtig in het huis van zijn 

Geertje Reinders Reinders (1794-1829)
. Reinder Klaassens (1821-1909)
     x (1870)
Jantje Oudman (1838-1920)
6. Albert Klaassens (1872-1958)
     x (1904)
Lamke Zuur (1872-1963)
7. Jakob Klaassens (1911-2001)
     x (1943)
Geertje Palsma (1913-2006)
8. Albert Klaassens (1948)
     x (1969)
Sjieuwke Feikje Veenstra (1946)

STAMREEKS KLAASSENS:

1. Gerrijd Jans (±1685-na 1729)
     x (1712)
Trijnje Claessens (±1690-na 1729)
2. Claas Gerrijds (1715-na 1764)
     x (1742)
Geeske Hindriks (±1718-±1757)
3. Jan Klasen Klaassens (1751-1825)
     x (1789)
Maijke Ajolds Vermeer (1758-1835)
4. Klaas Jans Klaassens (1793-1869)
     x (1815)
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vader te Dorkwerd. Bij de geboorte van hun eerste kind wonen ze in Hoogkerk.  Een jaar later 
vertrekken ze naar Tolbert, waar Reinder het pand koopt dat later bekendheid krijgt als ‘Hoek 
van Holland’, nu kunstwinkel Roesd.

Hij gaat in zijn nieuwe woning als kastelein aan de slag en is later eveneens tolgaarder. Hier 
worden zes kinderen geboren, waarna het inmiddels grote gezin naar Niebert verhuist, waar 
de twee jongste telgen ter wereld komen in het Tolhuis aldaar op de hoek Molenweg - Halbe 
Wiersemaweg. In 1908 wordt het tolhuis door de provincie verkocht en vertrekt Klaassens 
weer naar Tolbert, waar hij in 1909 en zijn echtgenote Jantje Oudman in 1920 overlijdt.
Saillant detail is dat Gerhardus en Geertje Klaassens, beiden ongehuwd en kinderen van 
Reinder en Jantje, het pand aan De Holm (‘Hoek van Holland’) terugkochten in 1916 om er 
samen de herberg te bestieren.

Het café in Nuis
Albert Klaassens was de oudste zoon en het tweede kind van Reinder en Jantje. Hij had al 
jong het ouderlijk huis verlaten: er waren 9 monden te voeden, dus een kostwinner meer en 
een mond minder waren wenselijk. Hij vertrok uiteindelijk naar Marum en huwde er in 1904 
met Lamke Zuur van Zevenhuizen. 
Het jaar daarop werd in Marum een dochter Jantje geboren nog datzelfde jaar vertrok het 
jonge gezin naar Nuis om de bakkerij annex café van Grietje en Hessel Veenstra te betrekken. 
De eerste jaren werd het pand gehuurd  en bleef Veenstra de bakkerij beheren en Klaassens 
de kroeg. 
Zoals gezegd hadden Albert en Lamke hun zinnen gezet op het pand en ze kochten het van 
Hessel Veenstra in 1913. Inmiddels was in 1911 ook zoon Jakob ter wereld gekomen en daar 
bleef het bij qua gezinsuitbreiding. 

In het midden de herberg aan De Holm in Tolbert later ‘Hoek van Holland’. Bij de elektriciteits-
paal rechts, net niet zichtbaar, stond het tolhuisje van Niebert, waar Reinder later woonde
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Albert onderwierp zijn café in 1912 aan 
een grootscheepse verbouwing. De 
woonkamer waar sterke drank werd 
geschonken, werd omgebouwd tot een 
heus café en in het achterdeel begon hij 
een foeragehandel en hield hij circa tien 
koeien op stal. Bovendien had hij een 
passie voor paarden. Er werd gehandeld 
in zowel werk- en sportpaarden, maar er 
gingen ook paarden naar de slager. Deze 
passie voor het edele ros bleek genetisch 
bepaald, ook zoon Jakob en kleinzoon 
Albert droegen het paard een warm hart 
toe. 
 

Albert was tevens als agent aangesloten bij de Algemene Onderlinge Maatschappij tot 
verzekering van Paarden van hooge waarde, gevestigd in Groningen. Voor de wijde omtrek 
was hij degene bij wie men terecht kon voor prospectussen, reglementen en inlichtingen 
over deze maatschappij. Ook organiseerde hij volksfeesten in het dorp met uiteraard een 
‘harddraverij van paarden onder den man’ met er onder: ‘die niets gewonnen hebben’, 
getuige een advertentie van 1915 in het Nieuwsblad van het Noorden.

Albert Klaassens en Lamke Zuur

De verbouwing van café Klaassens in 1912. Het vooraanzicht is daarna nagenoeg gelijk 
gebleven, ondanks latere verbouwingen
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Als handelaar stond hij goed aangeschreven. Wanneer een paard in commissie aan hem werd 
meegegeven naar de markt, was je verzekerd van een eerlijke prijs.
Naast de al genoemde paarden had de familie Klaassens altijd een ‘Belg’, die werd ingezet 
om het veevoer bij de klanten te bezorgen. 
Het was zaak om de trouwe viervoeter goed vast te zetten wanneer het voer aan de boer 
werd overgedragen. Een knecht van Klaassens was dit vergeten toen hij bij een klant nabij 
de Nuismer kerk zijn spullen moest afleveren. Het dier kreeg in de gaten dat hij niet was 
vastgebonden en toen de knecht zijn route wilde vervolgen naar de volgende klant, bleek de 
Belg met kar en al verdwenen. Te voet ging de knecht terug naar de foeragehandel en daar 
aangekomen was het slimme beest hem al voor gegaan, die wist zijn stal moeiteloos terug te 
vinden zonder zijn begeleider.

De jaren na de aankoop van zijn pand kocht Klaassens nog enkele percelen land ten noorden 
van zijn café, ten behoeve van zijn veestapel. Hier stonden in het verleden twee huisjes (zie 
eerder getoonde kaart): nummer 49 en 50, waarvan het ene een bouwval was en het andere 
later door brand werd verwoest.
Vlak voor de oorlog (1940-1945), toen de economie in het slop zat in Nederland, kwam er een 
beklemming op het bezit door de Hervormde Diaconie te Nuis. Voor een bedrag van ƒ. 15,- 
aan huur per jaar werden Albert Klaassens met zijn vrouw en kinderen beklemde meiers

Job en Gé en Jantje Klaassens
Albert werd ouder en toen de oorlog begon en de mannen werden opgeroepen om te dienen 
in het leger, schreef hij meerdere brieven aan de Minister van Defensie om zijn zoon Jakob, 
die als soldaat in Holland gelegerd was, verlof te verlenen. Hij wist hier vier goede redenen 
voor aan te dragen: 

Het café  en de foeragehandel in 1922
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1. Hij was zelf 67 en niet meer in staat alle werk uit te voeren. 
2. Jakob was compagnon in zijn zaak en goed van alles op de hoogte.
3. Zijn knecht Geert de Wind was eveneens opgeroepen voor de dienst. 
4. Niet ieder is geschikt voor het bestieren van een meel- en graanhandel zoals zijn zoon Jakob. 
Het mocht niet baten, het verzoek tot verlof werd niet gehonoreerd.

Jakob Klaassens trouwde halverwege de oorlog met Geertje Palsma uit Niebert en ze 
verhuisden naar Nuis B38 (Nieuweweg 26). Samen met Jakobs ouders en zijn zus Jantje zetten 
ze flink de schouders onder het voortbestaan van het café en de foerage- en paardenhandel. 
Een jaar na hun huwelijk verhuisden Jakob (Job) en Geertje (Gé) naar het huis tegenover de 
kroeg, nu Nieuweweg 17, waar hun twee kinderen Lamke en Albert werden geboren.

In 1952 stierf Albert Klaassens. Zijn vrouw en hun dochter, die ongehuwd was, bleven in het 
café wonen, totdat ook Lamke Klaassens – Zuur overleed in 1963.
Job had zich na de dood van zijn  vader gestort op de paardenhandel, de koeien en de 
voortzetting van het foeragebedrijf. Zijn zus Jantje stond overdag achter de toog in het café. 
’s Avonds nam Job haar taak over.
Na de dood van hun moeder verhuisde Job met zijn gezin naar de overkant van de straat, 
inmiddels Nieuweweg 34 genaamd. Zus Jantje bleef bij hen wonen tot haar overlijden in 1973.
Het café werd in 1964 uitgebreid. Dat is nog goed zichtbaar aan de planken vloer. Eerder 
was ook al een vergaderruimte gecreëerd aan de oostzijde in het dorpscafé, afsluitbaar 
met schuifdeuren. Hier vergaderde jarenlang het bestuur van ‘De Vlijt’ , een Vereniging 
tot Hulp voor Vlijtige Armen  ( zie ’t Olde Guet 10 ) en werd theorieles gegeven door een 
rijschoolhouder. In 1971 moderniseerde Job de meelhandel door een vrachtwagen aan te 
schaffen. 

Sluiting van het café
Na jaren van hard werken werd de op het pand zittende beklemming in 1975 afgekocht 
en werden pand en grond weer bezit van de familie Klaassens. Een jaar later is Job 
pensioengerechtigd en besluit hij met Gé dat het tijd wordt voor de nieuwe generatie. 
Ze verhuizen in 1976 naar de Rembrandtstraat in Marum en zoon Albert neemt samen met zijn 
vrouw Sjoeke het café, de koeien en de  paarden over. De foeragehandel werd beëindigd en 
als in 1989 de melkbussen verplicht plaats moeten maken voor een melktank, besluiten Albert 
en Sjoeke om ook de melkveehouderij van de hand te doen. 
Ze blijven het café samen runnen en ontvangen met veel plezier de mensen die dagelijks na 

Job en Gé Klaassens in 1943                                                         Jantje Klaassens 
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een lange werkdag even bij komen praten onder het genot van een drankje en een hapje. 
Ook de bazaar van de plaatselijke korfbalvereniging Wees Kwiek is een jaarlijks terugkerend 
evenement in het dorpscafé.
Precies honderd jaar nadat Albert senior als kastelein was begonnen op de Nieuweweg 34, valt 
in 2005 definitief het doek voor het café, omdat er geen opvolger is.
Albert en Sjoeke wonen nog steeds met veel plezier in hun café en drinken er nog elke morgen 
hun eerste kopjes koffie van de dag!

De oorspronkelijke tapkast heeft de tand des tijds goed doorstaan en staat tegenwoordig als 
pronkstuk in het voormalige café
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De verraderlijke aanval op een Marumer marechaussee

Bauke Jansen
 
Traditioneel wordt op de vierde dinsdag van september de jaarmarkt van Roden gehou-
den. Al sinds 1727. Van heinde en ver stroomt het publiek toe. Vee en andere koopwaar 
verwisselt van eigenaar. De zweefmolens van de kermis draaien hun rondjes, afgeladen 
met vrolijke mensen. Zo ook in 1926. Onder de jaarmarktbezoekers bevindt zich een 
jonge marechaussee uit Marum, in de krantenberichten van destijds aangeduid als W. 
de Lange.  Hij bezoekt de kermis in zijn vrije tijd met ‘zijn meisje’. Of ze op de jaarmarkt 
een leuke dag hebben gehad, vertelt het verhaal niet. Niet onmogelijk is dat er iets is 
voorgevallen, wat de aanleiding is geweest voor de latere gewelddadige confrontatie. 
 
In de nacht van 29 op 30 september 1926, omstreeks 2 uur, vindt het geweldsincident plaats, 
op de weg van Roden naar Roderveld. Het slachtoffer De Lange zegt dat hij zijn vriendin met 
de fiets naar huis bracht. Er liepen drie mannen op de weg en daarvoor een paar vrouwen. 
Eén van de mannen komt met zijn rijwiel in aanraking. Daarna wordt De Lange aangevallen 
door twee mannen. De Lange brengt één ervan een slag met de wapenstok toe. Vervolgens 
heeft één van de mannen hem met een mes in de rug gestoken. Er volgt een schermutseling 
waarbij De Lange ernstig gewond raakt aan het hoofd, een slagaderlijke bloeding. Verder 
heeft hij twee steekwonden in de rug. Door adequaat ingrijpen van de plaatselijke huisarts en 
een specialist die met de auto was overgekomen uit Groningen, is de bloeding gestelpt. Zo-
doende overleeft De Lange het voorval, dat later wordt betiteld als een ‘verraderlijke aanval’. 
Al snel worden twee verdachten aangehouden; ze worden in eerste instantie afgevoerd naar 
de kazerne in Marum. De verdachten worden aangeduid als Jeep P. en Jannes v.d. W. , ver-
blijvende in een woonwagen te Roden. Allebei zijn (vee)koopman van beroep. Naar verluidt 
hebben beiden criminele antecedenten. 
 
De zaak krijgt landelijke aandacht in tal van kranten. Je hoeft niet veel fantasie te hebben om 
te bedenken dat het aangehouden duo verdachten de eerste dagen van de inverzekering-
stelling een ‘minne’ tijd heeft in Marum. De marechaussee, collega’s van De Lange, zullen 
- verbolgen al ze zijn over hetgeen hun dienstkameraad is aangedaan -  de gedetineerden 
nauwlettend in de gaten hebben gehouden, om niet te zeggen hen ‘goed hebben nagekeken’. 
Ik vermoed dat de heren niet bepaald ‘hoffelijk’ zijn behandeld en er niet zonder slaag van 
afgekomen zijn. De overbrenging naar het huis van bewaring te Assen kan voor enige verlich-
ting hebben gezorgd, maar ook daar kan de zelfbeheersing van de bewakers te lijden hebben 
gehad onder de verontwaardiging over het verachtelijke handelen, waarvan het tweetal werd 
verdacht.
 
Vrijdag 19 november 1926 dient de strafzaak bij de arrondissementsrechtbank te Assen. Bei-
de verdachten bevinden zich nog steeds in voorlopige hechtenis. Het vonnis is geraadpleegd 
bij het Drents archief. Jeep P. ontkent, ondanks dat hij kort na het voorval is aangehouden en 
in het bezit is van een bebloed mes; hij zegt wel tijdens die avond op de weg naar Roderveld 
te zijn geweest. Hij zou van achteren met de fiets zijn aangereden door het slachtoffer. Er 
volgde een treffen met de fietser, maar hij zou niet hebben geslagen of gestoken. Wat betreft 
het bebloede mes legt hij uit ‘geregeld te maken te hebben met kwade paarden’. Jannes v.d. 
W. geeft toe dat hij het slachtoffer met een hoefijzer of ketting heeft geslagen. Het ijzeren 
voorwerp zou hij toevallig op de weg hebben zien liggen. Maar ook hij zou niet hebben gesto-
ken. Het slachtoffer wordt beschreven als een man met een gele jas en groene hoed. 
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Het vonnis dat op 26 oktober 1926 in Assen werd uitgesproken
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Een getuige, ene Hendrik Smilde, de derde man, verklaart dat ‘Jeep P, terwijl die persoon (= 
De Lange) voorbij reed, een trap tegen diens rijwiel gaf, waardoor deze persoon van zijn rijwiel 
afraakte en op de grond kwam te staan’. Ook geeft de getuige aan dat verdachten beiden 
‘opzettelijk gewelddadig naar die persoon sloegen’. Ook de arts is gehoord over de aard en 
ernst van de letsels. 
De rechtbank kwalificeert de verwondingen als ‘zwaar lichamelijk letsel’. In de woorden van 
de rechtbank: ‘de toegebrachte wonden die in combinatie met elkaar levensgevaarlijk zijn, 
terwijl in één dezer wonden een slagader is doorgesneden, leveren dit op’. Volgt bewezenver-
klaring met veroordeling van Jeep P. tot 2 jaar en van Jannes v.d. W. tot 4 maanden gevange-
nisstraf. Voor beiden was de strafeis 1 jaar en 6 maanden. De rechtbank ging daarmee voor 
de hoofddader boven de eis uit. 
In hoger beroep wordt Jeep P. door het gerechtshof te Leeuwarden, op 26 mrt 1927, vrijge-
sproken waar het betreft ‘zwaar lichamelijk letsel’. De wet stelt stringente eisen aan het bewijs 
voor zodanig letsel, o.a. zijn aard en noodzaak van medisch ingrijpen bepalend en uitzicht op 
( volledig) herstel. Het hof komt tot de kwalificatie ‘eenvoudig mishandeling’, en kort de eerder 
opgelegde gevangenisstraf aanzienlijk in tot negen maanden, met verrekening van de duur 
van de reeds ondergane voorlopige hechtenis. Jeep P. zat al een half jaar vast en kon dus na 
zo’n drie maanden uit detentie worden ontslagen (eind maart 1927). Zijn kompaan Jannes vd W, 
die niet in hoger beroep ging, herkreeg twee maanden eerder zijn vrijheid.
 
Over het slachtoffer weten wij dat het Willem de Lange betreft, geb. 21 juli 1902 te Zuidwolde 
(Dr.). Hij herstelde volledig van de verwondingen en trouwde anderhalf jaar later met het 
meisje met wie hij de jaarmarkt bezocht had; haar naam is Trijntje Boerema. Het huwelijk werd 
gesloten te Groningen op 14 februari 1929. Onduidelijk is of men zich bewust was van het 
bestaan van Valentijnsdag. 
Beroep en woonplaats van de bruidegom worden vermeld als ‘brigadier van de Militaire Poli-
tie, wonende te Marum’. De bruid, dochter van een boer te Roderveld, maar ten tijde van het 
huwelijk, woonachtig te Groningen, 27 jaar oud, zonder beroep. Blijkens het bevolkingsregis-
ter van Roden was Trijntje Boerema, geb. 19 oktober 1901 gemeente Roden, dienstbode te 
Roden nr. 55. Zij vertrok naar Groningen op 17 november 1920.
 
Gegevens van de bewonerskaarten Marum (met dank aan Geert Braam) vermelden de bin-
nenkomst van Willem de Lange op 9 november 1923, komende van ’s-Gravenhage. Hij ver-
trekt op 17 november 1926 naar Groningen. Hij woonde in Marum, eerst in het huis getekend 
nr. A30, de oude kazerne, en later in  J79 B, de nieuwe kazerne aan de Kruisweg. In de 2e 
periode van 21 mei 1928 komende van Groningen en op 29 april 1929 ambtshalve uitge-
schreven wegens vertrek naar West-Indië ( Curaçao). 
Bij www.marechausseesporen.nl is nagevraagd, of en zo ja, hoe lang De Lange diende in Marum. 
Hij trad in dienst op 1 juni 1923  en stapte op 18 januari 1929 over naar een ander onderdeel. 
Kwam weer terug bij de marechaussee op 18 april 1932 en stopte definitief op 18 mei 1932. 
Daarna ontbreekt ieder spoor. Mogelijk is sprake van emigratie.

Genoemde Jeep P. is Jeep Posthumus. Hij heeft, blijkens het provinciale kentekenregister, in 
1938 een woonwagen met nr. D 11620. In Roden gaat het in 1920 om een onbekend voertuig 
met kenteken nr. D 1536. Posthumus is geboren op 15 februari 1892 te Roden. Huwt 22 no-
vember 1919 te Roden met Tjaakje Rozema, 18 jr. De jonge bruid overlijdt op 17 april 1920 te 
Roden, waarna Jeep hertrouwde op 10 augustus 1922 in Winschoten, met Marieke Visker, 19 jr. 
Jeep Posthusmus is overleden op 10 november 1963, 71 jaar oud en hij is begraven te Roden.
De tweede verdachte,  Jannes v.d. Wijk, is geboren 28 januari 1901 in Enumatil, gemeente 
Leek. Zoon van Derk vd Wijk, van beroep voorman, en Heintje Veenstra. Jannes v.d. Wijk 
trouwde te Zuidhorn op 28 december 1922, met Haaktje Miedema, 26 jr. oud, zonder beroep 
en afkomstig uit Noordhorn. 
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De marechausseekazerne te Marum had een regionale functie. Men was aanvankelijk gehuis-
vest op landgoed Wendtstein, dat even ten noorden van de huidige Hermanshoeve lag. 
De villa werd vanaf 1896 gehuurd van de weduwe Alberda van Ekenstein, voor de duur van 
24 jaar en 10 maanden. De aanbesteding van de nieuwbouw aan de Kruisweg vond plaats in 
dec. 1922. Twee jaar later kwam dit gebouw gereed

In het Groninger kentekenregister staat hij vermeld op 3 september 1924, wonende te Gaar-
keuken (gemeente Grijpskerk), met het bericht dat zijn kenteken A 9001 zou zijn verloren. 
Jannes v.d. Wijk, veekoopman, wonende te Grijpskerk, is op 15 oktober 1924 door de arron-
dissementsrechtbank Leeuwarden veroordeeld voor dierenmishandeling.
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De eerste Poppinga’s in Marum

Cobi Olijve

Tussen allerlei documenten in het digitale archief van onze vereniging vond ik 2 pagina’s 
uit een boek. Het was hoofdstuk 21 dat de familie Poppinga uit Marum bescheef.  
Misschien was het een hoofdstuk uit een familieboek? Omdat ik de naam Poppinga al 
vaker tegengekomen was, vond ik het de moeite waard er eens dieper in te duiken.

Op internet vond ik een paar personen Poppinga uit Marum. Een van hen was Klaas Poppinga. 
Hij vertelde me dat hij wist om welk boek het ging. Het was inderdaad een hoofdstuk uit een 
familieboek  genaamd:  Poppinga’s - Rondom de Omloop. 
Het is in 1972 geschreven door K. P. de Boer.  Er worden veel Poppinga’s  in beschreven en 
dus ook de tak van Marum. Ik mocht het boek lenen van Klaas voor een verdere uitwerking.
Omdat ik wist dat de familie Rooks ook connecties had met de Poppinga’s ging ik eveneens 
langs bij Dirk ( Durk) Rooks. Dat kwam goed uit, want hij was aan het verbouwen en aan het 
opruimen geweest. Er stond al een doos met spullen klaar voor het archief van onze vereniging.  
Die doos kreeg ik dus ook mee. Thuisgekomen was het of ik een schatkistje openmaakte. 
Er zat van alles in, een aantal foto’s, een familieboekje, een getuigschrift...               
Ik was er echt blij mee. 

De eerste Poppinga’s in Marum
Veel mensen zijn vanuit De Friese Walden naar het Westerkwartier getrokken, mogelijk omdat 
het landschappelijk gelijksoortige gebieden zijn. Zo ook Pieter Tjerks Poppinga, geboren op 
1 april 1841 te Surhuisterveen. Hij was de jongste zoon van Tjerk Wybrens Poppinga, bakker 
van beroep en van Marijke Klazes Bosma. Pieter trouwde in 1868 met Antje Jans Hulshoff en 
na hun huwelijk vestigden zij zich in Marum.

Pieter was landbouwer en 
huurde een oude boerderij aan 
het Malijksepad. ( nr. 1 op de 
plattegrond, te zien aan het eind 
van het artikel).
Daarbij huurde hij nog ongeveer 
46 ha land, dat zich naar het 
zuiden uitstrekte tot aan Wil-
lemstad en noordwaarts over de 
Hoofdweg en de Hamrikkerweg, 
tot aan het Oude Diep. 
De hofstee was een typisch 
voorbeeld van de oude verka-
velingwijze die zich, net als in 
de andere naburige dorpen , 
uitstrekte vanaf het diep aan de 
ene kant naar de veengronden 

aan de andere zijde.  In 1872 kopen Pieter en Antje deze boerderij. Door meer grondaankopen 
weet Pieter het bedrijf uit te breiden tot 50 ha. 
In de boerderij aan het Malijksepad zijn 8 van hun kinderen geboren: Tjerk (geb. 1869), Jantje 
(geb. 1871), Marijke ( geb. 1873), Jan (geb. 1876), Klaas ( geb. 1878), Margrieta ( geb. 1880), 
Taeke ( geb. 1883) en Jeltje (geb. 1885).
Als in 1888 de vader van Pieter, de bakker uit Surhuisterveen, komt te overlijden, doet zich 

Pieter Tjerks Poppinga                   Antje Jans Hulshoff
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de vraag voor wat er met de bakkerij moet gebeuren.  Pieter had graag gezien dat zijn oudste 
zoon Tjerk zijn grootvader als bakker was opgevolgd, maar dat is niet gebeurd. Er werd 
gezegd dat Pieter zich dat zo heeft aangetrokken, dat zijn overlijden daarvan het gevolg was. 
Pieter Tjerks Poppinga stierf op 23 mei 1888 op de leeftijd van ruim 47 jaar.
Naast landbouwer was hij ook raadslid van de gemeente Marum en was hij penningmeester 
van het Genootschap voor Nijverheid, een voorloper van de latere Maatschappij van Landbouw.

De kinderen van Pieter en Antje
In het laatst van zijn leven had Pieter Poppinga het plan opgevat om de oude boerderij aan 
het Malijksepad af te breken en aan de noordzijde van de Hoofdweg een nieuwe grote boer-
derij te laten bouwen ( nr. 2 op de plattegrond).Ten tijde van zijn overlijden waren timmerlieden 
druk bezig met de bouw er van. En als in de zomer van 1888 de nieuwe boerderij klaar is, 
verhuist de weduwe Poppinga met haar kinderen naar het nieuwe pand, later ook wel 
‘Poppinga State’ genoemd. (nu Kruisweg 64).
Toen Pieter overleed was Antje in verwachting en op 25  november van dat jaar bevalt ze  van 
een tweeling, Bertus en Pieter. 
Antje heeft met haar kinderen de boerderij voortgezet. Het feit dat zoon Jan zich in 1895 
aanmeldt als lid van de Landbouwvereniging zou kunnen betekenen dat hij samen met zijn 
moeder het bedrijf beheerde.

De oudste zoon, Tjerk, waarvan vader Pieter had gewild dat hij bakker was geworden in 
Surhuisterveen, huwt in 1891 met Janke Sipma. Ondanks dat hij geen bakker wilde worden in 
de zaak van zijn grootvader in Surhuisterveen, werd Tjerk alsnog bakker. In Opende beheert 
hij namelijk de plaatselijke molen. Daarnaast is hij bakker en ook nog boer.  

Tjerk en Janke krijgen vier kinderen,  Jeltje , Pieter, 
Antje  en Henderikus.  In 1896 brandde de Pop-
pinga Molen af. Bij de bouw van de nieuwe molen 
werd de eerste steen gelegd door het zoontje van 
Tjerk en Janke, de toen driejarige Pieter. Na Tjerk 
is ook deze zoon Pieter hier nog molenaar 
geweest. Tjerk is 37 jaar secretaris-penning-
meester geweest van de plaatselijke Landbouw-
vereniging, van 1903 tot 1940. Tjerk overlijdt op 
17 februari 1940.

Dochter Jantje van Pieter en Antje trouwt in 1896 
met Willem Holtrop.  Er worden twee kinderen 
geboren, Antje en Roelf. Jantje wordt 67 jaar en 
overlijdt op 13 februari 1939.
Zoon Jan van Pieter en Antje trouwt in 1905 met 
Joukje van der Meer. Er worden drie kinderen 
geboren, in 1906 Wijtze en in 1908 de tweeling 
Pieter en Antje. Jan neemt de foeragehandel, an-
nex boerderij, winkel en het café van zijn schoon-
vader Wytze van der Meer aan de Kruisweg over. 
Als in 1911 de trambaan wordt aangelegd wordt 
het café afgebroken. Jan legt zich toe op de foe-
ragehandel, in de gebouwen achter op het terrein. 
In 1950 wordt dat overgedaan aan de Aankoop 
Centrale Groningen. Op de plaats van café Pop-
pinga staat nu dus De Welkoop.

De Poppinga molen in Opende



19

1 januari 1913 leggen Jan en zijn vrouw de eerste steen van het huidige Café-Restaurant 
De Kruisweg. In 1918 wordt dit café verkocht aan van der Kamp. Jan Poppinga overlijdt op 5 
maart 1960 op 83 jarige leeftijd.

Klaas Poppinga huwt in 1908 met Minke Boetje uit Doezum. Zij krijgen drie kinderen. In 1908 
wordt zoon Pieter geboren, in 1912 dochter Jantje en in 1915 zoon Jo. Hij overlijdt te Aduard 
1 juni 1952. Klaas is 73 jaar geworden.
Margrieta Poppinga trouwt in 1914 met Sake van der Meer. Sake is weduwnaar van Sijtske 
Schuiling, die in 1911 kwam te overlijden.  Margrieta en Sake krijgen twee dochters,  dochter 
Mintje in 1915 en in 1917 wordt dochter Antje geboren. Margrieta en Sake zijn op een gege-
ven moment vertrokken naar Breukelen. Daar overlijdt Margrieta op 10 december 1960.
Taeke huwt in 1910 met Ettje de Boer. Ze krijgen twee kinderen, Pieter en Halbina. Zij ver-
trekken naar Rotterdam, waar Taeke uiteindelijk hoofdcommies wordt. Taeke is bijna 62 jaar 
geworden. Op 2 mei 1945 overlijdt hij, een paar dagen voor zijn verjaardag.
Jeltje Poppinga trouwt in 1911 met Willem Alberda van Ekenstein. Willem was veearts in de 
gemeente Vlagtwedde. Het echtpaar krijgt twee kinderen. Zoon Jacob Willem wordt geboren 
in 1912, zoon Pieter Bunno in 1918.  Jeltje overlijdt op 24 januari 1963, zij was toen 78 jaar.

De verdeling na 1906
Als in 1906 Antje Poppinga-Hulshoff komt te overlijden wordt in de jaren daarna het bedrijf 
verdeeld. Ongeveer 10 hectare land wordt verkocht. De meeste grond, gelegen ten zuiden 
van de straatweg komt in handen van Willem en Jantje (Poppinga) Holtrop, die daar in 1908 
een nieuwe boerderij laten bouwen  ( nr. 3 op de plattegrond, nu Kruisweg 71). Op de eerste 
steen staan de initialen: 1908  R.(Roelf) W. Holtrop. Later is dat bedrijf nog verhuurd geweest 
aan Yme Drost. Diens zoon Bertus koopt het boerenbedrijf  in 1962 van de erven Holtrop. 
De in 1888 nieuw gebouwde boerderij met 28 ha land komt in 1908 in handen van zoon Klaas 
Poppinga. Hij heeft er gewoond tot 1919. 

Links Café van der Meer. In de verte loopt de weg door naar het tolhuis. Het witte bordje met 
tolhuisgelden is nog te zien
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Op 13 december 1918 vindt de verkoop van het bedrijf plaats in het café van broer Jan. 
Het wordt dan beschreven als een kapitale boerenplaats , met zeer solide gebouwen, een goed 
onderhouden, royale boerenbehuizing met schuur en prima groen- en bouwlanden.
De behuizing met de helft van het land wordt dan gekocht door Bertus Poppinga, één van de 
tweeling zonen van Pieter en Antje.  De rest van het land wordt los verkocht, een deel ervan 
aan Sake van der Meer en Margrieta Poppinga.
Klaas Poppinga is in 1919 verhuisd naar een boerderij in Aduard, gelegen aan de Spanjaards-
dijk. Zijn zoon Pieter volgt hem later op. In 1969 wordt dat bedrijf, 24 ha groot, verkocht. Sa-
men met het eveneens daar gelegen bedrijf van Jo Poppinga, de andere zoon van Klaas. Alleen 
Klaas en Bertus zijn dus boer gebleven. De andere broers hebben elders werk gezocht. 

De tweeling Bertus en Pieter

Bertus huwt op 26 april 1919 met Jantje Hulshof uit Niebert. Hij is een boer in hart en nieren. In 
1915 volgt hij in Nieuwerkerk aan de IJssel een cursus veeverloskunde. 

Jantje overlijdt in 1953, op 65 jarige leeftijd. In 1958 vertrekt Bertus naar de nieuwgebouwde 
woning aan de overzijde van de weg. ( nr.4 op de plattegrond) 
Broer Pieter komt na zijn militaire loopbaan inwonen bij Bertus. Pieter is nooit gehuwd geweest. 

Bij de cursus veeverloskunde. 3e van rechts is Bertus Poppinga
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Het getuigschrift van de cursus veeverloskunde
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Beide mannen hebben geen nakomelingen. 
Op latere leeftijd worden de broers verzorgd door de familie 
Rooks, die bij hen in komt wonen.  Pieter is op 23 sept. 1970 
overleden,  Bertus op 26 okt. 1981.
Dirk Rooks is na vererving eigenaar geworden van het pand, 
thans Kruisweg 56.

1. De oude boerderij aan het Malijksepad, circa 1830. 
 Afgebroken in 1888.
2. De in 1888 gebouwde boerderij.
3. In 1908 door Willem Holtrop  en Jantje Poppinga 
 gebouwde boerderij.
4. Het laatste pand bewoond door Bertus en Pieter. 

Platte grond, met daarop aangegeven de woningen van de 
Poppinga’s

Bertus Poppinga                              Pieter Poppinga
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Marum anno 1930

Koos Vos

In het jaar 1930 besteedde het Nieuwsblad van het Noorden in een reeks artikelen aandacht 
aan de gemeenten binnen de provincie Groningen.  In de 41e aflevering van donderdag 
16 oktober 1930 werd door de toenmalige burgemeester Oosterhuis  de gemeente Marum 
voor het voetlicht gebracht. Oosterhuis was van 1919 tot 1937 burgemeester van Marum. 
Hij zou worden opgevolgd door burgemeester Dirk van Geel uit Oudshoorn.
In de periode van de overgang van de gemeente Marum naar de gemeente Westerkwar-
tier vonden we een dergelijk verslag wel passend. 
Een terugblik van bijna een eeuw in tijd, een kijkje in het Marum van onze ouders en 
grootouders.
De tekst, waarin G. Oosterhuis de gemeente Marum in 1930 aan de lezer presenteerde, 
hebben we in de letterlijke spelling anno 1930 laten staan. Geschreven één jaar na de 
catastrofale ineenstorting van de beurs van Wallstreet in 1929 en nog onwetend van 
hetgeen 10 jaar later hiervan de wereldwijde gevolgen zouden zijn. 
In het artikel is het verder opvallend, hoe weinig men 90 jaren geleden nog wist van de 
juist zeer rijke archeologische- , politieke- en culturele historie van het Zuidelijk Wester-
kwartier.

                   XLI De gemeente Marum

Het westelijk gedeelte van het oude Vredewold
Marum is een der belangrijkste gemeenten van het Westerkwartier en een der bloeiendste 
tevens. Wie de vele dorpen en gehuchten binnen haar grenzen bezocht heeft, zal dit zonder 
meer onderschrijven.
Waar eens een kale vlakte was is nu een netwerk van goede wegen, waarlangs de uitgestrekte 
akkers en weiden liggen. Alles geeft den indruk van een nijvere hardwerkende bevolking, 
zooals die in het algemeen in ons gewest wordt gevonden. Gemakkelijk is de strijd om het 
bestaan van landbouwer en landarbeider niet en vooral niet wanneer er een crisis heerscht, 
als wij thans beleven, terwijl de toekomst voorloopig  nog geen gunstiger aspect biedt. Maar 
wanneer wij door een streek als hier reizen, ondergaan wij de bekoring, welke er uitgaat van 
het leven buiten de steden, waar landbouw en veeteelt de bronnen van bestaan vormen.
De gemeente Marum, die het westelijk gedeelte van Vredewold uitmaakt, bestaat uit de dorpen 
Marum, Nuis, Niebert, Noordwijk, en de Wilp, benevens de Buurtschappen Boerakker (ten 
deele), dat thans welhaast een dorp mag heeten, Lucaswolde, de Haar, de Linde en de 
Jonkersvaart (gedeeltelijk). Haar oppervlakte is 6228 H.A. met een inwonerstal van 6405.

Uit het verleden
Toen wij in Marum-Kruisweg een bezoek aan den Burgemeester, den heer G. OOSTERHUIS, 
brachtten, heeft deze ons eerst het een en ander verteld uit de historie zijner gemeente verhaald. 
Van de historie van deze gemeente, zei hij, valt weinig te vertellen. Het isolement waarin het 
Zuidelijk Westerkwartier in het algemeen en de gemeente Marum wel in het bijzonder verkeer-
de, maakte, dat de aandacht van den historicus op deze streek niet gevestigd werd.
 Een groot deel was enkel heide door zandwegen en veldpaden doorsneden met al-
leen in het Noorden een vaarwater, het Oude Diepje of ook wel het Wolddiep  genoemd, dat de 
gemeenschap zou hebben onderhouden tusschen deze streek en Noordelijk Westerkwartier.
 Langzamerhand kwam hierin verandering. Toen men de hoogvenen ging afgraven 
deed zich, als natuurlijk gevolg, de behoefte aan kanalen gevoelen en zoo ontstond allengs de 
Jonkersvaart met haar zijtakken. Een aanmerkelijke verbetering was de verharding in 1852 van 
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de Provincialen weg Groningen – Marum – Friesland, en eindelijk in 1913 de aanleg van de 
tram Groningen – Drachten. 

 Wanneer men een grondiger onderzoek instelt naar de geschiedenis dezer gemeente 
dan valt dadelijk op, dat er weinig gebeurtenissen hebben plaats gehad, die zoo belangrijk 
waren, dat zij een beslissende beteekenis voor de gemeente hebben gehad. Trouwens er is 
in ’t algemeen blijkbaar zeer weinig voorgevallen, dat de geschiedschrijver vermeldenswaard 
achtte.
 Een paar feiten hebben evenwel zijn aandacht getrokken, o.a. het nonnenklooster 
van de Cistercienserorde ‘Tresmontes’ (is Driebergen) dat van 1208 – 1599 bestond doch dat 
nooit meer dan een weinig beduidend klooster schijnt te zijn geweest.  
De eenzaamheid waarin het lag en de onvruchtbaarheid zijner uitgestrekte bezittingen, het 
merendeel bestond n.l. uit een hooge zandstreek, venen en lage landen droeg hiertoe bij. 
Wellicht moest men de plaats waarop het stond, door het slechten van drie kleine zandbergen 
voorbereiden; vandaar de naam en vandaar ook de hooge ligging waardoor ook heden ten 
dage nog de plaats waar het gestaan heeft van verre zichtbaar is.  
Volgens de daaromtrent bestaande aantekeningen zou dit klooster door toedoen van Ger-
kesklooster gesticht zijn. De latijnsche naam ‘Tres-montes’ (Trimontes, later geworden tot 
Trimunte of Trimunt),
bracht in vroegere jaren het gerucht in zwang dat hier drie soorten van geld zouden geslagen 
zijn. Het volk namelijk, dat geen latijn verstond, zocht zich door gissen den naamsoorsprong 
op deze wijze te verklaren.
 

Station Drachtster tram te Marum-West ( Marum-Buren) anno 1915. De tram komt aanrijden. 
Op het perron staan o.a. een paard en wagen. ( foto P.B. Kramer)
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 Het kloostergebouw  was opgemetseld van zware steenen, had een zwaar dak en 
spantwerk. In de nabijheid was een diepe put, een begraafplaats en een tuin. 
Het schijnt echter nauwelijks voltooid te zijn geweest, toen het reeds tot armoede kwam en 
door de 14e Abt van Aduard Eylardus in onderhoud is genomen. 
Dit onderhoud duurde bij zijn opvolgers voort tot in de 16e Eeuw, hoewel niet zeer ruim. On-
geveer in 1548 liet Johannes Reekamp, de 30e Abt, er nog twee nieuwe gebouwen bijzetten, 
n.l. een eetzaal voor de nonnen en een kapittelhuis; Arnoldus Land, een zijner opvolgers liet 
omstreeks het jaar 1565, een gracht om het klooster graven ten einde het tegen zwervende 
stroopers te beveiligen. 
Trimunt moet nog eenigen tijd een zeker getal Nonnen hebben gehad doch eindelijk is het 
klooster in den roerigen tijd van Godsdiensttwisten en strooptochten van Staatsche en 
Spaansche troepen te grond gegaan en het gebouw geslecht.
 De put is nu gedempt, het kerkhof vergraven en de schuur afgebroken, alleen de 
dikke kloostersteenen waarvan een der boerderijen die zich daar bevinden ten deele is op-
gebouwd, herinneren nog aan dat verre verleden. Het zou m.i. de moeite waard kunnen zijn 
wanneer Archeologen deze terreinen nog eens gingen onderzoeken.
 Van het klooster Trimunt liep een straat of steenen voetpad door het Marumerveld 
naar ‘Corpus de Linde’, waar weleer een burcht met een kapel stond, in welke kapel een 
Priester van Trimunt den dienst waarnam. Met de ontginning van de heidevelden komt het 
pad soms nog voor den dag. Ook liep vanaf Trimunt een weg naar het klooster te Kusemer 
waaraan de naam Muntje (is Monniken) weg, tusschen Lucaswolde en Doezum nog herinnert. 
Meer schijnt hiervan ook al niet bekend te zijn.

Een tweede punt, dat onze historische aandacht verdient is van veel jonger datum en betreft 
‘de Coendersborch’ te Nuis die in de 2e helft van de 17e eeuw gesticht blijkt te zijn door een 
Jhr. Coenders, die het eenvoudige doch deftige huis, in navolging van het machtige stamslot 
van zijn geslacht te Helpman ‘Coendersborch’ noemde. In 1676 woonde er zijn weduwe van 
wie het in het begin der 18e eeuw is vererfd op de geslachten Auwema en Fossema en zoo 
vervolgens op de Friesche Familie van Theyens. In 1866 vererfde het op de familie Lunsingh 
– Tonckens te Beetsterzwaag waarvan de tegenwoordige eigenares Mevr. Cohen – Stuart 
– Wichers afstamt. Het heerenhuis waaraan vooral in de 18e en 19e eeuw groote bosschen 
en veenderijen waren verbonden bestaat nog, zij het dan ook in 1813 gerestaureerd. Aan-
vankelijk was deze bezitting ruim 166 H.A. groot; door vererving en verkooping is zij evenwel 
geslonken tot ruim 57 H.A. w.o. thans nog bijna 13 H.A. bosch.
 Veel groter was het grondbezit in deze gemeente van de Familie van Ewsum, later 
het geslacht Von Inn-und Kniphausen te Nienoort bij de Leek. 
Bij het ontwerpen van een Gemeente-wapen dat de gemeente Marum sedert 1928 voert, 
werd zoowel de geestelijke (Trimunt) als wereldlijke (Nienoort) invloed tot uiting gebracht. 
Aan het wapen van de Familie Van Ewsen is de hoofdplaats in het schild toegekend, verder 
een riviertje, waarmede het Oude- of Wolddiep, waaraan de oudste nederzetting geweest zal 
zijn. De klaverblaadjes daarboven hebben betrekking op het vruchtbare grasland, terwijl de 
korenschoof daar beneden een symbool is van de Landbouw. Onderaan wijst de drieberg op 
het vroeger klooster ‘Trimunt’.

Financiëele toestand
Wij informeerden in de eerste plaats naar de economischen toestand der gemeente.
 De schuldenlast luidde het antwoord is vrij hoog te noemen; deze bedraagt f 
196.800, –  , een gevolg mede van het in 1926, 1927 en 1928 hergraven en verbreeden van 
de Jonkersvaart, het Wilpsterhoofddiep, het graven van het omsnijdingskanaal te de Wilp (nu 
Wilpstervaart), den bouw van een wateropmaalinrichting bij de Jonkerssluis en de bouw van 
drie draai- en ophaalbruggen te de Wilp. 
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Middelen van bestaan
 Landbouw en veeteelt zijn hier de hoofdmiddelen van bestaan, daarnaast treft men 
aan in de laatste jaren zeer toegenomen tuinbouw en pluimveehouderij.
 De bevolking kenmerkt zich door een groote arbeidzaamheid, getuige o.a. de vele 
cursussen op velerlei gebied en het houden van veekeuringen (fokveedagen).
 Niet alleen op landbouw- en veeteelt gebied doch ook op dat van industrie toont de 
bevolking haar nijvere wil. Men treft aan te Marum:
1e. een bloeiende Coöp. Zuivelfabriek ‘Zuidelijk Westerkwartier’ die op 4 april 1918 in werking 
werd gesteld. Het eerste boekjaar werd ruim 2½ millioen K.G. melk verwerkt. Het laatste 
boekjaar verwerkte deze fabriek 12 millioen K.G. melk met een vetgehalte dat boven 3.32 pct. 
ligt.
Met inbegrip van kantoorpersoneel, melkvervoerders, gewoon personeel en directie wordt in 
de drukste tijd aan pl.m. 90 personen werk verschaft. De producten die gemaakt worden zijn 
boter, diverse soortenkaas, room- ,volle en magere melkpoeder en gecondenseerde gesui-
kerde melk. De export van deze producten is naar verschillende landen in Europa.

2e. de timmerfabriek ‘de Volharding’ van den heer H. Gjaltema, gunstig gelegen aan vaar-
water en tram. De fabriek met bijgebouwen beslaat een gezamenlijke oppervlakte van pl.m. 
2000 M2. Door uitbreiding en verbouwing dit jaar, met aanschaffing van de meest moderne 
machines op het gebied van houtbewerking, heeft men thans aan werkkrachten pl.m. 55 à 
60 man noodig. Voor het merendeel zijn de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe het 
afzetgebied, doch ook naar de overige deelen des lands wordt geleverd. Aan dezelfde zaak is 
verbonden een betonindustrie van vrij grooten omvang.
3e. te de Wilp: de groote coöp. Zuivelfabriek en graanmaalderij ‘de Goede Hulp’ die over 
1929 aan melk verwerkte 4.225.856 K.G. met een gemiddeld vetgehalte van 3.32 pct. Ook 
hier worden roomboter, verschillende soorten kaas en melkpoeders bereid. Totaal personeel 
pl.m. 40 personen.

Tramrails Marum Kruisweg anno 1928 met links het vm. postkantoor, rechts garage/benzine-
pomp …? en rechts achteraan het pand van Gjaltema. (foto O. Praamstra)
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4e. te Noordwijk bestaat een speculatieve zuivelfabriek met een omzet van 2.400.000 K.G. 
melk; ook hier wordt behalve boter, kaas gefabriceerd.
5e. Van de korenmaalderijen, welke gedreven worden door electrischen kracht, noem ik die 
van de heeren Poppinga, Praamstra en Benedictus te Marum, van Tjalma te de Wilp, en M. 
de Boer te Nuis, terwijl te Niebert en de Wilp nog twee echt oud Hollandsche korenmolens 
het landschap sieren.
6e. Boom en bloemkweekerijen, evenals de glascultuur dateeren hier van de laatste jaren, 
doch hebben reeds hun recht van bestaan bewezen; in dit verband wijs ik op die van de hee-
ren Aikema, Gebr. De Wit, en Walvius te Marum en die van Huberts te Lucaswolde.

Volkshuisvesting en Landarbeiderswet
Beide hierboven genoemde zaken zijn te Marum met kracht ter hand genomen. De heer Oos-
terhuis deelde er ons het volgend over mee:
 De bouwvereeniging ‘Marum’ werd 18 Maart 1911 opgericht en heeft sedert in totaal 
24 woningen laten bouwen, waarvoor aan voorschotten werd verleend – inbegrip aankoop 
terreinen –   f 56.079. Het laatste voorschot dateert van 1920; sedert zijn door de genoemde 
bouwvereeniging geen woningen meer gebouwd. Opvallend is wel dat de woningnood thans 
niet groot meer is daar momenteel 12 woningen in deze gemeente leeg staan.
 Ten uitvoering van de landarbeiderswet werden in totaal 35 plaatsjes aangekocht en 
gesticht, waarvoor hypothecaire voorschotten werden verleend in totaal f 103.593, waarop in 
totaal is afbetaald f 2600.

Godsdienst en onderwijs
Aangaande de godsdienst vernamen wij:
 De bevolking is bijna zonder uitzondering Protestantsch; de gemeente telt 5 her-
vormde kerken. Verder zijn in de gemeente 3 Gereformeerde kerken.
 Het onderwijs wordt te Marum op zeer goede wijze en ruimschoots behartigd. De 
Burgemeester gaf ons de volgende opsomming: te Marum (Kruisweg) 1 openbare lagere- 
tevens u.l.o. school alsmede 1 bijz. lagere- en u.l.o. school. Te Marum (West) 1 o.l. lagere 
school, te de Wilp 1 o.l.- en 1 b.l. school, te Jonkersvaart 1 o.l. school, te Nuis 1 o.l. school, 
te Niebert 1 o.l.- en 1 b.l. school, te Boerakker 1 b.l. school en te Noordwijk 1 o.l. school.

De werkloosheid
Men heeft zich in Marum bij de bestrijding van de werkloosheid tot dusver zelf weten te helpen. 
Daartoe kocht de gemeente voor eenige jaren een complex woesten grond te de Haar ter 
grootte van pl.m. 47 H.A. om dit bij wijze van werkverschaffing geleidelijk in cultuur te brengen.

Een ‘plaatsje’ te Nuis, circa 1910. (Foto P.B. Kramer)
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 Dientengevolge, zei de heer Oosting, acht het Gemeentebestuur het tot op heden 
niet noodzakelijk als lid tot de N.V. Ontginnings-Maatschappij ‘de Vereenigde Groninger ge-
meenten’ toe te treden.   
 Van woeste gronden is gaandeweg ongeveer 23 H.A. in cultuur gebracht, waarvan 
de gemeente sedert 1927 pl.m. 21 H.A. in eigen exploitatie heeft genomen.
 Te Nuis en te de Wilp bestaan twee vereenigingen die des winters aanzienlijk bij-
dragen tot bestrijding der werkloosheid (de Vereeniging tot hulp voor Vlijtige armoede met 
afdelingen binnen de gemeente Marum).

De wegen
De gemeente heeft pl.m. 37 K.M. kunstwegen in eigen beheer, waarvan ongeveer 20 K.M. 
sedert 1921 is aangelegd. In 1929 werd te de Wilp een proef genomen met goudalite-beton-
bedekking ter lengte van pl.m. 2030 M. kostende f 15200. Het jaarlijksch onderhoud van alle 
wegen vraagt ongeveer f 10.000.

Electriciteit en waterleiding
In deze vrij uitgestrekte gemeente zijn thans van de pl.m. 1200 woningen pl.m. 780 aangeslo-
ten aan het electrisch lichtnet. Thans is in voorbereiding de aansluiting van Lucaswolde en ’t 
resteerdende deel van Noordwijk. De schuld, die mede tengevolge van den duren aanleg in 
de na-oorlogsche    (WO I) jaren zeer hoog was, bedraagt thans nog f 160301,21. Telken jare 
wordt met een voordeelig saldo gewerkt, waarvan het overgrote deel wordt bestemd voor 
extra-aflossing en de rest voor reser- veering.
 Marum is aangesloten bij de provinciale waterleiding? vroegen wij.
Ja, de Raad besloot destijds tot het neemen van 2 aandelen à f 1000. Jammer is het, dat, 
althans in de eerste jaren, enkele deelen in de gemeente verstoken moeten blijven van de wa-
terleiding door hun minder gunstige ligging, terwijl deze het, met het oog op de gesteldheid 
van den bodem, juist zoo nodig hebben.
 Hoe denkt u over een verplichte aansluiting?
Daar voel ik persoonlijk niet voor. De menschen moeten vrij blijven.

Werkverschaffing Dijkweg 1927
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Instellingen en vereenigingen
Tenslotte vertelt ons de burgemeester nog het volgende over instellingen en vereenigingen in 
zijn gemeente.
 Te Marum en de Wilp bestaan bloeiende boerenleenbanken; de eerste met een eigen 
gebouw, gesticht in 1928.
 Verder noem ik nog de landbouw-vereenigingen te Marum, Nuis en Niebert, Noord-
wijk, Jonkersvaart en de Wilp, terwijl daarnaast nog bestaat de Vereeniging tot bevordering 
van den Landbouw in Zuidelijk Westerkwartier, omvattende de gemeenten Grootegast, Marum 
en Oldekerk, waarvan de hoofdzetel te Marum is gevestigd en die elk jaar in de verschillende 
dorpen dier gemeenten diverse cursussen laat geven.
 Van de vereenigingen met maatschappelijke doeleinden zijn te noemen: de afd. 
Marum van het Groene Kruis met 1140 leden en één wijkverpleegster; de t.b.c. bestrijding en 
de uitzending van kinderen naar buiten wordt hier krachtig ter hand genomen; alsmede de 
vereeniging Onderlinge hulp bij ziekenhuisverpleging te Marum met bijna 1400 leden.

Marum-West, met links De Koppelpaarden en rechts de dokterswoning
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i Burgemeester Geert Oosterhuis werd in 1872 in Tolbert als zoon van landbouwer/bakker Jelte 
Oosterhuis en Roelfkje Jagersma geboren. Hij werkte na de lagere school als volontair op de 
secretarie van Leek en klom daar op tot secretaris (van 1907 tot 1919). In 1904 trouwde hij met 
Anje Waterbolk uit Mensingeweer (1881-1960).
Als gemeentesecretaris van Leek, documenteerde hij heel nauwgezet het ongeval van de familie 
van Panhuys 
Bij zijn aantreden in 1919 als burgemeester van Marum was hij 47 jaar. 
Tijdens zijn burgemeesterschap zijn o.a. de Carolieweg (later Halbe Wiersmaweg geheten), de 
verbinding Lindsterlaan – Keuningswijk en ook de noordelijke weg door Lucaswolde verhard. 
Ook de wegen door De Wilp werden verbeterd, de begraafplaats van de Jonkersvaart opge-
knapt en van het gebouw met de luidklok voorzien. 
Oosterhuis was een vriendelijke, doortastende, maar ook zuinige burgemeester. Zo hield hij de 
aankoop van villa Wendstein voor  f 15.000 als nieuw gemeentehuis tegen.
Minder positief ook waren zijn pogingen de kosten voor armenzorg niet op te voeren en de 
posten werkverschaffing en steunverlening zo minimaal mogelijk te houden. Dat leverde hem 
veel kritiek op en de werklozen veel ellende. Later heeft men toch de Rijksnormen overgeno-
men omdat men anders geen subsidie zou ontvangen. Oosterhuis overleed in 1949.
Zoon Kornelis Oosterhuis (Leek 1918; overl. Delfzijl 2005) was een Nederlands politicus. 
Na een ambtelijke loopbaan bij de gemeentes Leek, Odoorn, Delfzijl, Leens, Groningen en  
Vlagtwedde, werd hij op 16 november 1964 benoemd tot burgemeester van Schiermonnikoog. 

ii Wolddiep is hier een ‘foutieve’ benaming voor de Matsloot. Het eigenlijke Wolddiep is het 
kanaal vanaf de Hoge Til bij Boerakker tot aan de sluis van Gaarkeuken. Dit diep liep in eerste 
instantie tot aan Oude Gaarkeuken even boven Sebaldeburen, maar werd in 1385 na de aanleg 
van het Bomsterzijl bij Niezijl doorgetrokken tot aan het huidige Gaarkeuken, vanwaar de afwa-
tering wordt voortgezet via het Hoerediep naar Niezijl.

Marum : opening Emarto-tentoonstelling anno op 21 aug. 1935. V.l.n.r. dhr. dr. J.P. Fockema 
Andrea, Commissaris der Koningin te Groningen, dhr. R. van der Laan, voorzitter van de handels-
vereniging te Marum en dhr. G. Oosterhuis, burgemeester van Marum
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Dichtbij Lucaswolde wordt het Wolddiep ook Langsdiep genoemd. Het is de waterscheiding 
tussen het Groningse- en het Friese boezem van waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip 
Fryslân.
In de jaren1930 werd het kanaal in het kader van de werkverschaffing verbreed.
 
iii Ongeveer 1218 - 1599 het Benedictijner klooster ‘In Tribus Montibus’, is Driebergen. Rond 
1305 werd het tijdens een lange periode van algemene hongersnood overgenomen door de 
Cisterciënzer Abdij Aduard. Klooster Trimunt had in tegenstelling tot veel publicaties evenveel 
bezit als bv. het Kuzemer klooster. Na de hervorming kocht de stad Groningen 1270 ha. land 
op van het klooster Trimunt! Dit klooster had o.a. kloosterboerderijen bij Trimunt zelf, op de 
Haar, in Corpus de Linde, langs het Lettelberterdiep, op de Dijkstreek bij Enumatil en bij Kol-
lumerzijl (ter Lune).
iv  Trimunt lag vroeger zo’n 7 meter hoger, evenals de zuidelijk gelegen Huchten tussen de af-
slagen Scheiding en het Wytharst (Withorst) aan de A7.  Deze Huchten staan op 18e-eeuwse 
kaarten ook als de Driebergen aangegeven. Beide heuvelgroepen staken vroeger ver boven 
de omgeving uit. 
De onbewerkte ondergrond had hier een witgele kleur, vandaar ook de naam. Veel van deze 
aarde is afgegraven tijdens de aanleg van Rijksweg 43 en zijn opvolger, de A7. Ook tijdens 
plaatselijke projecten werd het zand gebruikt o.a. bij de veldaanleg van SVMH te Niebert.  
v Op 20 augustus 1925 werd de N.V. Ontginningsmaatschappij “De Vereenigde Groninger 
Gemeenten” opgericht, aanvankelijk gevestigd te Hoogezand, later in Groningen en in Ter 
Apel. Deze N.V. werd opgericht, omdat het Rijk zich wilde terugtrekken uit de centrale werk-
verschaffing. Het was de bedoeling dat de betrokken gemeenten gezamenlijk de verantwoor-
delijkheid voor de werkverschaffing gingen dragen.
De doelstelling was :
“Werkzaam te zijn in het belang van de verhoging van de opbrengst van gronden. Men 
trachtte dit doel te bereiken door het in cultuur of verhoogde cultuur brengen van woeste en 
andere gronden en zo nodig exploitatie daarvan.” 
Vaak waren de verdiensten en werkomstandigheden zeer erbarmelijk, als stak het werk in het 
Westerkwartier daar in gunstige zin enigszins bij af.

Het complex van de  Tolberter Petten (206 ha.) dat toen voor een aantal jaren nog bestond 
uit diepe veenputten en moeras werd aldus in vruchtbaar land herschapen. Evenzo Opende 
(44 ha.) en Zevenhuizen (20 ha.). Ook werden de Jonkersvaart en het Wolddiep, etc. binnen 
dit kader verbeterd, vaak uitgevoerd door Muntendammers.
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De Keuningsweg in de jaren ’50

Redactie/Jan Keidel

Over de foto bij zoekplaatjes ( zie kleine afbeel-
ding) in ’t Olde Guet 29 kregen we 2 reacties.

Frederik Pera meldde dat het de laatste woning 
was aan de linker zijde van de Keuningsweg in 
De Wilp.
De gezusters Wijkstra woonden er. Frede-
rik kwam er later nog om boodschappen te 
brengen van een kruidenier. Hij moest zijn fiets 
aan de straat laten staan en mocht niet over het 
aangeharkte zandpad lopen dat de dames altijd 
mooi hadden aangeharkt. 

Ook Jan Keidel herkende de woning, hij is opgegroeid in die omgeving. “Er stonden daar 
wel 11 zulke huisjes aan de Keuningsweg, vertelde hij. Zelf woonde hij óók in een ervan. De 
zusters werden ‘de Pop Schepers vrouwluu’ genoemd. Jan weet niet waarom, hij dacht dat 
ze Els en Trien Wijkstra heetten. 
Net als Frederik weet Jan van het keurig geharkte pad dat vanaf de straat naar de woning liep. 
Jan gaat even terug naar zijn kinderjaren:
“De buurt was ons speelterrein”, vertelt hij. “Zaterdagsmorgens gingen we naar de jeugdclub 
van buurthuis Allardsoog. Op de foto zie je nog een klein paadje dat naar het huis gaat , maar 
later was dit pad verbreed en de bomen en struiken gerooid. Op zaterdag veegde iedereen 
de paden rondom het huis aan. De zijkanten werden aangeharkt, de middenbaan was glad 
geveegd en werd met wit zand  bestrooid. Vooraan bij de weg werd een driehoek gemaakt. 
Zo ook bij deze 
dames, maar zij 
hadden het álle 
dagen netjes, 
niet alleen op 
zaterdag.
Als wij dan naar 
Allardsoog fiets-
ten moesten wij 
als kwajongens 
natuurlijk over 
dat geharkte pad 
fietsen. 
Als we terug-
kwamen was 
alles weer 
aangeharkt en 
natuurlijk moes-
ten wij er dan 
gauw wéér over-
heen fietsen.”

Zo herinnert Jan Keidel zich het aangeharkte pad
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Op ons verzoek is Jan Keidel nog eens diep is zijn geheugen gaan graven om de bewoners van 
de Keuningsweg uit de jaren ‘50 in kaart te brengen.
Vanaf de Bremerweg bekeken woonden de volgende personen aan de rechterzijde van de 
Keuningsweg: 
1. Eerst dus de zusters Wijkstra, zij hadden de leeftijd dat ze al AOW ontvingen. 
2. Dan kwam de woning van Harm en Reina Dijkema. Harm was timmerman bij 
 Gjaltema’s timmerfabriek.
3. Naast Harm en Reina woonden Teade en Hil de Jong. Zij kregen ook al AOW en Teade  
 was ook nog een kleine keuterboer.
4. De volgende woning werd bewoond door Riekele Aardema. Jan kan zich eigenlijk niet  
 herinneren of er ook een vrouw woonde. Riekele was ook al op oudere leeftijd.
5. In de woning er naast woonden Pieter en Antje Kloosterman met hun zoon Job. Pieter  
 en Antje hadden ook al de AOW leeftijd. Zoon Job was veehouder.
6. Daarnaast woonden Berend en Boukje de Vries. Berend was ook veehouder.
7. In het volgende pand woonden eerst Riekele Haze en met vrouw  en later de familie  
 Hielema. Zij waren veehouders.
8. Dan kwam de woning van Berend en Frouk Overwijk. Berend was timmerman en later  
 aannemer.
9. Na Overwijk kwam de woning van Melis en Tet Keidel. De woning had eerst nr. F279,  
 later huisnummer 14. Melis was timmerman, keuterboer en kippenhouder.

10. In het volgende pand woonden Anne en Aukje Postema. Anne was montanie chauffeur,  
 chauffeur van een kipkar.
11. Dan kwamen Johannes (Haanje) en Ant Ploeg. Johannes was veehouder en melkrijder.
12. We zijn de Oude Wijk overgestoken, in die tijd nog een zandpad. In de eerste woning  
 na de Oude wijk woonden Sietse en Gjetsje (Geertje) de Wind. Sietse was een keuter 
 boer en controleur voor de groenteveiling. Hij woog en keurde de producten voor de veiling. 
13. Het volgende pand stond bij het Ronde meer en was het zomerhuis van de gebroeders  
 Rust uit Groningen.
14. Daarna kwam de woning van Auke en Riekje Dijkstra. Auke was grondwerker, 
 kabellegger bij de EGD.

De woning van de familie Keidel. Er stonden nog meer zulke woningen, maar die hadden al een 
pannendak
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15. Tot de Vlijt komen er nog twee woningen. Eerst de woning van Geert Boekema en  
 zijn vrouw. Geert was timmerman bij Gjaltema in Marum.
16. De laatste woning voor de Vlijt wonen Wietse Dijkstra en zijn vrouw. Zij zijn al 
 AOW’ers en Wietse is ook nog een beetje keuterboer.
17. Na de Vlijt komen er nog twee woningen. Eerst het pand van Boele en Albertje Renkema. 
 Boele is grondwerker bij de EGD en daarnaast ook keuterboer.
18. De laatste woning is van Jelle Pruim en zijn vrouw. Jelle is keuterboer en heeft een  
 brandstoffenhandel. Ook is hij voorganger bij begrafenissen. 

Aan de linkerzijde van de Keuningsweg, weer vanaf de Bremerweg bekeken woonden de 
volgende gezinnen:

1. Tegenover de gezuster Wijkstra wonen Jan en Sjoukje Mulder. Ze zijn broer en zus.  
 Jan is veehouder.
2. Een eindje verderop, ongeveer tegenover de familie Aardema, wonen Willem de   
 Wind en zijn vrouw. Zij hebben een gemengd bedrijf. 
3. Daarnaast woont Freerk Jongstra met een huishoudster. Freerk was keuterboer.
4. In het volgende pand woonden de gebroeders Eit en Jitse Knol. Zij waren veehouders.
5. Dan kwam de ‘Keuningsboerderij’, daar woonde veehouder Aiko Wiegman met een  
 huishoudster.
6. Naast Aiko woonden Edske en Hillie Kruse, later Albrecht en Bregje Bron. Ook zij  
 waren veehouders.
7. Vervolgens kwam de woning van Klaas en Geelstje Sissing. Klaas was veehouder en  
 had een stierstation.
8. Dan stond er een dubbele woning bewoond door de familie van Markus Otter, 
 petroleumventer en de familie van Freddie Westerhuis, die timmerman was. 
 Het pand is in de jaren ’50 al afgebroken. 
9. Net voor de Jan Gosseswijk stond nog de woning van Jan en Wiets Dijkstra. Jan  
 was grondwerker en keuterboer.

Ondertussen zijn we al bij de Jan Gosseswijk beland, in die tijd nog een sintel reed. In de 
volksmond werd het wel ’t Koarte Wykje genoemd.

10. Voorbij de Jan Gosseswijk stond het huis van Jelle en Martje Posthumus. Jelle was  
 veehouder in ruste en had al AOW.
11. In de woning er naast woonden Andries en Sapke van Veen. Nog keuterboer, maar  
 ze kregen ook al AOW.
12. Het volgende pand werd bewoond door Wiet van Dijk en zijn vrouw. Wiet was 
 kabellegger bij de EGD en werkte ook bij de suikerfabriek.
13. Naast van Dijk was het stukadoorsbedrijf van Geert en Derkje Sissing.
14. Ate en Akke Dijkstra woonden is het volgende huis. Ate was rietdekker, maar kreeg  
 al AOW.
15. Dan kwam de woning van Jan en Martha Dijkema. Jan werkte bij de Philips fabriek  
 en ze hadden een petroleumdepot.
16. We zijn nu bij het pand tegenover de Vlijt. Daar wonen Wolter en Martsje Veenstra.  
 Wolter was in loondienst bij Poeder. Was fietsenmaker en ook beunhaas.
17. In de op een na laatste woning wonen Bonne en Gjet (Geertje) Veenhuizen. 
 Zij hadden een kruidenierszaak, een VIVO winkel. 
18. En in het laatste huis aan die kant woonde Rink Dijkstra ( oftewel lange Rink ) 
 Hij was rietdekker van beroep.

Wat een enkel zoekplaatje al niet aan naspeuringen te weeg kan brengen.
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 Amicitia 100 jaar
           
     
 Jan van der Veen
                                  
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Amicitia Nuis-Niebert schreef Sineke de 
Groot-Jager een overzicht over de geschiedenis van de vereniging. (Olde Guet nummer 
9, november 2008) 
Een globaal overzicht, want voor 90 jaar heb je meer ruimte nodig dan vijf of zes halve 
a-viertjes, die ’t Olde Guet een schrijver biedt voor een artikel.
In dit schrijven gaan we in grote lijnen na wat de betekenis van Amicitia is geweest voor 
de gemeenschap Nuis-Niebert in die honderd jaar.  

Het ontstaan van muziekkorpsen heeft een lange voorgeschiedenis. Afbeeldingen en vond-
sten uit de Oudheid van bijvoorbeeld de Egyptenaren en Romeinen, tonen ons de blaas- en 
slaginstrumenten die nu nog gebruikt worden in muziekkorpsen. Wel in een andere vorm en 
onder een andere naam, maar het principe van aan- of inblazen is gelijk. De oorspronkelijke 
functie was echter een heel andere. Blaas – en slaginstrumenten werden in oorlogstijd op het 
slagveld gebruikt om signalen door te geven van de bevelhebbers. 
Omstreeks 1600 ontstond in de groeiende dorpen en steden de behoefte aan een vastere 
bezetting van muzikanten om bij officiële gebeurtenissen en feestelijkheden de zaak op te 
luisteren. 
Deze ‘stadsmuzikanten’ hadden daarnaast een hoofdtaak, bijvoorbeeld torenwachter. 
De instrumenten die zij bespeelden waren de schalmei ( voorganger van de hobo ), de fluit, 
de trombone, de zink ( een soort blokfluit die geblazen werd als een trompet) en trommen. 
Trompetten en pauken waren streng verboden. Dat waren ‘koninklijke’ instrumenten. 

                    
                                                    
.                                                                               

In de 19e eeuw verdween de oorspronkelijke functie 

van boodschapper op het slagveld. Modern oorlogstuig maakte teveel herrie. Militaire korpsen 
kregen een andere functie. Optredens in de open lucht bij manifestaties en plechtigheden, 
vaak ter meerdere glorie van het staatshoofd. Napoleon, bijvoorbeeld, hechtte grote waarde 
aan militaire korpsen. Ook werden concerten gegeven voor burgers en verleenden ze 
medewerking aan gemeentelijke plechtigheden, optochten, enzovoort. Frankrijk kan dan ook 
beschouwd worden als de bakermat van de korpsen.                                                                                                                                         
Eind 18e eeuw ontstonden ook de burgermuziekverenigingen, opgericht door schutterijen, 
sociëteiten en ook kerken. Het repertoire van deze ‘Symfonieorkesten voor het gewone volk’ 
bestond voornamelijk uit bewerkingen van ouvertures, suites van opera’s, operettes en van 
symfonieën. Ze werden vooral opgericht in dichtbevolkte geïndustrialiseerde gebieden, waar 
geen concertzalen waren. Dus moest er gespeeld worden in de open lucht. Dat is ook de 
reden dat zich in regio’s als Twente, Brabant, Zuid-Limburg en de Zaanstreek ook nu nog veel 
korpsen bevinden.

Soorten schalmeien                                             Drie vormen van de zink
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Na de Tweede Wereldoorlog verandert de functie van de korpsen geleidelijk.                                          
1. concerten verplaatsen zich naar de zaal.                                                                                                                             
2. straatoptredens worden overgenomen door showkorpsen.                                                                                                     
3. gezelligheid wordt minder belangrijk dan prestaties leveren bij veel verenigingen.
4. er komt een breder repertoire van hoger artistiek niveau.                                                                                                               
5. meer componisten schrijven specifiek voor blaasorkesten.                                                                                                                                   
6. concoursresultaten bepaalden vroeger in veel gemeenten de hoogte van de subsidie.                                           
Tegenwoordig is een concours een middel tot kwaliteitsverbetering.  

De oprichting van Amicitia is dus niet uit de lucht komen vallen. En de vereniging is zeker niet 
één van de oudsten. Maar je kunt wel uit bovenstaande tekst een aantal punten halen die in het 
bestaan van de vereniging nog eens dunnetjes overgedaan werde, of die ook in de organisatie 
plaats vonden. Naast de traditionele marsmuziek werden ook hier veel van de bovengenoemde 
bewerkingen uitgevoerd. Zo zitten er nog bewerkingen van walsen van Strauss in de kast, werd 
al musicerend gemarcheerd bij allerlei gelegenheden en feesten en werden er concerten gege-
ven in de open lucht. Misschien heeft de bedenker van de, in 2013 afgebroken oude koepel,  
het voorstel gedaan om op die manier die concerten wat meer allure te geven. We weten niet 
wie met het idee kwam.                                                                                    
We kennen wel de ontwerper, Jan Doornbosch, één van de oprichters van de vereniging.                                                                                                                                      
Als je naar de website ‘muziekkoepels’ gaat, vind je tussen de honderden muziekkoepels, 
verspreid over de wereld, nog een afbeelding van de muziekkoepel van Amicitia. Ook nu nog, na 
de afbraak van zes jaar geleden. Maar het was een unieke koepel die zijn evenbeeld niet kende.
Concerten worden nog steeds in de openlucht gegeven. Bijna ieder jaar wordt achter de 
Coendersborch een zomeravondconcert gegeven.  Met wisselende belangstelling en daaruit 
zou de buitenstaander kunnen concluderen dat de inbedding van Amicitia in de gemeenschap 
Nuis-Niebert niet zo groot is. Niets is minder waar. De vereniging heeft in die honderd jaar een 
stevige plaats veroverd in het sociale leven van niet alleen deze beide plaatsen, maar ook van 
Jonkersvaart. En zo nu en dan werd ook in Noordwijk opgetreden, onder andere bij optochten 
en de opening van dorpshuis De Weme.                                                                                                                                            
Ook werd Noordwijk jaarlijks betrokken bij een traditie die in 1967 begon, namelijk het spelen 
in de kerstnacht met een kleine groep muzikanten. In de eerste jaren werd vanuit vertrekpunt 
de Akkerhoeve een vrij vaste route aangehouden. Die liep van Noordwijk, Nuis en Niebert 
naar de Carolieweg. Later werd Jonkersvaart in de route opgenomen.                                                                                            
Dat deze actie werd gewaardeerd, blijkt wel uit de traktaties onderweg. Regelmatig wordt in 
de jaarverslagen melding gedaan van stukjes kaas en worst, chocolaatjes en drankjes die 
klaar stonden. Zonder de anderen tekort te doen noem ik  één van die adresjes. In het verslag 
van 1998 wordt geschreven dat er voor de 11e keer een traktatie klaar stond bij de familie Van 
Rossum ‘op de’ Jonkersvaart. Met elkaar heeft deze familie ongeveer 25 jaar met kerstnacht 
klaargestaan voor de, vaak verkleumde, muzikanten. Een paar keer werd de tocht afgelast 
vanwege het slechte weer. In 2012 was het afgelopen met deze traditie. De muzikanten op 
leeftijd trokken zich zo langzamerhand terug en de jongeren maakten andere keuzes.

Een andere activiteit, die een kortstondige traditie dreigt te worden, is het jaarlijkse kerstfeest 
op kerstavond in basisschool ’t Jonkertje in Jonkersvaart. Vanaf 1993 wordt daar vroeg op de 
avond een bijeenkomst gehouden waarin de jeugd een toneelstukje opvoert, een kerstverhaal 
verteld wordt en wordt gezongen. En dat alles met medewerking van het zangkoor van 
Jonkersvaart en Amicitia. In 2017 dreigde er een eind te komen aan deze traditie,  omdat het 
schooltje werd gesloten vanwege te weinig leerlingen. Maar de schouders werden er onder 
gezet en in de twee volgende jaren werden er weer bijeenkomsten georganiseerd. Het zich 
verbonden voelen met de school is nog groot, maar zal in de loop der jaren afnemen. Tijd om 
zo langzamerhand te denken aan een andere opzet, wil men deze traditie langer voortzetten.
Tot de verdwenen tradities behoren ook optredens in winters dat er ijs lag en wedstrijden 
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gehouden werden op de ijsbaan. Voor de oorlog heeft Amicitia ook wel op ijsbanen gespeeld. 
Daar is de anekdote van overgebleven van het repertoire van slechts één nummer de 
‘Siegenbockwalzer’. Dat nummer werd die middag ontelbare keren ten gehore gebracht.                                                                               
De laatste keer dat in het verslag gewag wordt gemaakt van een optreden op de ijsbaan is in 
1991, tijdens het 50-jarig jubileum van de ijsvereniging Niebert.
Een andere verdwenen traditie is het binnenhalen van bejaarden ’s avonds na hun jaarlijkse 
reisje. Reeds voor de oorlog vonden die reisjes plaats, althans volgens oud-voorzitter Jan 
Boerema. Het korps stond dan aan de grens van het dorp te wachten en marcheerde dan al 
musicerend voor de stoet auto’s of de bussen uit naar de eindbestemming, één van de cafés. 
In het verslag over 1948 wordt voor het eerst geschreven over deze gebeurtenis, maar uit de 
tekst kun je opmaken dat het dus niet de eerste keer was. De notulist heeft het over: ‘In het 
laatst van juli haalden we gewoontegetrouw’ ……….. enz.. De snel veranderende maatschappij 
heeft ook aan deze traditie een eind gemaakt. Het langst heeft Jonkersvaart het volgehouden, 
want in het verslag over 1996 staat ‘2 juli inhalen van de bejaarden Jonkersvaart bij café 
Feenstra.’ 
Een jaarlijks terugkerend evenement is Koninginnedag, nu Koningsdag. Toen de Coendersborch 
nog bewoond werd, bracht de schooljeugd ’s morgens een aubade aan de bewoonster, 
mevrouw Cohen-Stuart. Die nam dan op het balkon de aubade af, waarbij de zang van de 
leerlingen begeleid werden door Amicitia. Daarna volgde er een mars door het dorp. De 
traditionele tocht door de dorpen eindigde in 1992 en werd vervangen door te spelen op twee 
locaties: Nuis en Niebert. In 2009 werd ook die opzet vervangen, door één concert bij de 
Vrijborg. En sinds 2012 vindt de viering van Koningsdag plaats buiten Nuis-Niebert, namelijk in 
het verpleeghuis Oostergast in Zuidhorn, waar de bewoners vermaakt worden met een uurtje 
populaire en voor hen bekende muziek.
De laatste dinsdag voor de kerst is traditiegetrouw bestemd voor de muziek- en zangdienst in 
de kerk van Niebert, georganiseerd vanaf 1974 en deze traditie gaat tot op de dag van vandaag 
door. De laatste twee jaar wordt deze dienst niet meer georganiseerd vanuit de kerk, maar door 
Amicitia. Weer een blijk van verbondenheid met de gemeenschap.
In het verslag van 1976 staat dat er voor de eerste keer meegedaan wordt aan de gondelvaart 
in Jonkersvaart. Een unieke gondelvaart met kleine platte vaartuigen met een te strijken opbouw, 
zoals de tuigage van een zeilschip dat in een fles geplaatst wordt. Reden is de geringe hoogte 
van de vaste bruggen. Het laatste vaartuig, soms wat wankel, wordt altijd door een aantal 
muzikanten van Amicitia bezet. Het aantal wisselt, maar er wordt altijd medewerking verleend. 

Het begeleiden van de jaarlijkse intocht van Sinterklaas eindigde definitief in 2012. Tot 2009 
werd de goedheilig man door marcherende of door muzikanten op een wagen opgehaald. 
Maar de verscherpte wet- en regelgeving in 2005 kondigde het einde van die traditie al aan. 
Men mocht niet meer op stropakken of losse stoelen op de wagen zitten. De jeugd wordt er 

Concert achter het nieuwe museum ’t Rieuw



bij gehaald, maar na een paar jaar heeft die er geen zin meer in en dan is het gebeurd met dit 
jaarlijks terugkerend evenement, althans wat Amicitia betreft. Een geluidswagen verzorgt nu de 
muziek.
De lijst van activiteiten waaraan de vereniging medewerking verleend, heeft in die honderd jaar 
een respectabele lengte bereikt, zowel binnen als buiten het werkgebied. Meedoen aan het 
tweejaarlijkse openluchtspel als er muziek in het stuk voorkwam, optreden in de carnavalstijd 
in Marum en Leek, spelen tijdens de midzomerfeesten in het jaar dat er geen openluchtspel is, 
de muzikale omlijsting verzorgen bij sportevenementen zoals bij de avondvierdaagse en 
zwemvierdaagse in Marum, bij fietstochten van de VVV, bij activiteiten van SVMH zoals de 
penaltybokaal en het inhalen van kampioenselftallen, van de korfbalclub in Noordwijk en een 
touwtrekwedstrijd in Nuis.                                                                                                                                            
Altijd weer een feestje is het optreden in verzorgingstehuizen zoals De Hoorn in Marum, De 
Kornoeljehof in Vries, Het Zonnehuis in Zuidhorn en De Zijlen in Tolbert voor mensen met een 
beperking. Eén van de meest dankbare activiteiten voor de muzikanten. 
Een optelling van het aantal serenades/aubades die in de jaarverslagen vanaf 1946 vermeld 
staan, levert meer dan 150 optredens op. Een serenade (’s morgens) of aubade (’s avonds) 
is een muzikale hulde gebracht aan een persoon bij zijn of haar huis. In de verslagen worden 
de begrippen breder getrokken, want ook een muzikale hulde aan de honderdjarige molen 
van Niebert,  de inwijding van nieuwe molenstenen en hulde brengen aan een jubilerende 
vereniging werden ‘serenade’ genoemd. Van de ruim 150 wil ik er twee noemen. Eén uit 1977 
toen majorette/drummer Sita Tellinga het wereldrecord ‘dakzitten’ verbeterde en de vijf keer 
dat een muzikale hulde gebracht moest worden aan het echtpaar Hofkamp in Nuis. In 1990 
werd het voor de eerste keer vereerd met een serenade en de laatste was in 2010 bij hun 65ste 
trouwdag.                                                                                                                            
In de verslagen wordt bijna altijd vermeld dat de muzikanten ruimhartig getrakteerd werden en 
dat er voor de penningmeester meestal ‘een enveloppe met inhoud’ gereed lag. Als dat niet 
gebeurde, werd ook dat vermeld en kwam er het zinnetje achter ‘dat dat ook niet de bedoeling 
was.’
In één van de verslagen wordt achter de laatste opmerking vilein geschreven ‘ dat een envelopje 
toch wel leuk geweest was.’  Uitzonderingen, want over het algemeen draagt de bevolking 
Amicitia een goed hart toe.
Acties voor nieuwe uniformen of instrumenten, eind jaren zestig, leverden in korte tijd de 

De jaarlijkse gondelvaart
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benodigde bedragen op. De haring- en mandarijnenactie (tegenwoordig zijn dit worstenactie) 
brengt ieder jaar een leuk bedrag op. Ook werden er collectes gehouden, waarbij Amicitia door 
de straten marcheerde. 
Gebeurde dat buiten de bebouwde kom dan werd dat ‘streekblazen’ of ‘bij de streek gaan’ 
genoemd. In het verslag over 1967 wordt voor het laatst verslag gedaan over dit soort acties. 
Altijd brachten de acties leuke bedragen op. En wat te denken van het aantal donateurs, dat al 
jaren schommelt tussen de 450 en 500. Voorwaar een prestatie voor, toch, drie kleine 
gemeenschappen Nuis, Niebert en Jonkersvaart.                                                                                                                                    
Het laatste voorbeeld van de plaats van de vereniging in de gemeenschap is de organisatie van 
de jaarlijkse kerstmarkt achter de Coendersborch samen met Plaatselijk Belang Nuis-Niebert 
sinds 2014. Een gezellige, druk bezochte markt met allerlei nevenactiviteiten zoal concertjes en 
de aanwezigheid van schaatsbaan.  
Wanneer we een overzicht maken van alle in de verslagen beschreven activiteiten voor de 
gemeenschap, zie je pieken en dalen. Van de meer dan 150 serenades resp. aubades vinden 
naar verhouding de meeste plaats in de jaren 70 en 80, met als uitschieter 1984 als er tien keer 
uitgerukt wordt. Na 2000 wordt het aantal steeds kleiner en in de laatste vijf jaar noteren we er 
slechts twee. Bejaardenreisjes en optreden op de ijsbaan waren voor het millennium al verleden 
tijd, evenals de intocht van Sinterklaas, enige jaren daarna.                                                                                                                     
De gondelvaart en activiteiten met Kerstmis kwamen ervoor terug. Veranderende maatschappelijke 
omstandigheden, verzoeken uit de gemeenschap, andersoortige modernere muziek die de 
voorkeur heeft van de jeugd en het steeds moeilijker wordende streven om voldoende 
(bestuurs)leden te krijgen, maken het er voor besturen van verenigingen als Amicitia niet 
gemakkelijker op om de zaak draaiende te houden zonder de steun uit de samenleving.                                                                                        
Over dat laatste heeft Amicitia Nuis-Niebert gelukkig niet te klagen.        

Amicitia op mars met drumband
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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.

Het lidmaatschap van de HVW loopt per kalenderjaar. Opzeggingen ontvangen door de 
ledenadministratie ná 1 januari, gaan dus pas het daarop volgende jaar in.

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

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

Bestuursleden van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
-  Koos Vos, voorzitter
   Willemstad 5, 9363 XE Marum. Tel. 0594-643543.
-  Wim Alberda van Ekenstein, secretaris
   Het Riet 2, 9363 KG  Marum. Tel. 0594-642835.
-  Wouter van Schaik, penningmeester
   Westerweg 39, 9824 TE Noordwijk. Tel. 0594-659238   
-  Gonneke Teeuwen - Renssen, ledenadministratie
   Hoornweg 62, 9363 EH Marum. Tel. 0594-642945
-  Henk van der Wijk, beheerder website
   Van Houtenwei 4, 9248 SC Siegerswoude. Tel. 06-52126859
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