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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

Deze uitgave van het Olde Guet is de eerste editie in de nieuwe gemeente Westerkwartier.
Wij zullen ons ondanks de herindeling blijven richten op de regio van de voormalige gemeente 
Marum.
Tegelijk zijn we als vereniging actief binnen de samenwerkende historische verenigingen Wes-
terkwartier, de SHVW. Twee keer per jaar is er algemeen overleg tussen deze 14 verenigingen: 
in maart en in oktober.
Actuele agendapunten zijn: het toekomstbeeld van de huidige archieven, de onderkomens 
voor de verenigingen, de medewerking aan Beeldbank Groningen en het aanstellen van een 
gemeente – archivaris. Vooral de archivering geeft de nodige zorgen.
Bij veel verenigingen zijn de archieven opgeslagen in de ruimtes van de gemeentelijke archieven.
Verwacht mag worden dat over een (flink) aantal jaren enkele gemeentehuizen zullen verdwijnen.
Daarom wordt er met de gemeente al (voorzichtig) gesproken over vervangende onderkomens, 
die voorzien zijn van een goede klimaatbeheersing.
Een bijkomend probleem is het feit dat de archieven bij de overgang naar de nieuwe gemeente 
minder toegankelijk zijn geworden. Waar het voorheen nog gewoon was, in de archiefruimte 
te kunnen werken aan een artikel voor het Olde Guet, is deze ruimte nu nog beperkt toegan-
kelijk. 
Ook over deze ontwikkeling zijn we met de gemeente in gesprek.
En zo zijn we aanbeland bij de verhalen en bijdragen in het Olde Guet nummer 31.

De eerste bijdrage gaat over de buurtschap Willemstad. Tijdens de voorbereiding voor dit 
artikel is heel veel materiaal samengebracht, te veel helaas voor een artikel in het Olde Guet. 
Toch hebben we de historie van het ontstaan en de latere groei van de buurtschap voor u op 
een rij kunnen zetten.
Het verhaal van de familie van Veen sluit hier goed op aan. Deze familie, van oorsprong veen-
bazen en turfschippers uit Drachten, Ureterp en Siegerswoude vestigt zich later in de De Wilp 
en in de omgeving van Marum.
In ‘Het leven van Jan Kuiper’ vertelt zoon Jannes Kuiper hoe actief en bedrijvig zijn vader 
tijdens zijn leven is geweest. Een artikel dat tegelijk een prachtige beschrijving geeft van het 
vroegere leven in en rond Marum.
In ‘Pionier Van Nuys’ wordt een verassend verslag gegeven van de emigratie van Aucke van 
Nuys, die
In 1651 vanuit Nuis emigreert naar New York, in die tijd het Nieuw Amsterdam van Peter 
Stuyvesant.
Een bijdrage die we helaas voor de verschijning in het Olde Guet moesten inkorten, maar die 
in later stadium zeer geschikt is voor plaatsing op onze website.
Tot slot een bijdrage over Café Deenen in 
Noordwijk. Dit café stond ooitop de plaats van 
het huidige Willy Dobbe Plantsoen in Noordwijk 
en kent een lange historie. Bij het samenstellen 
van het boek ‘Afscheid van de gemeente Marum’ 
kwamen we bij toeval in contact met Jan Mulder 
en zijn vrouw Roelie Deenen uit Leek die ons zeer 
waardevol materiaal verschaften voor dit artikel.

De redactie
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Haaije van Veen met een kruiwagen persvoer
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Willemstad
Koos Vos

Sinds het jaar 2000 wonen we in Willemstad. Vaak kijken mensen verbaasd op als we 
vertellen wat ons adres is: “Willemstad, ligt dat in Marum?” 
Daar moet bij deze gelegenheid dus maar eens verandering in komen.
Al lange tijd was het onze bedoeling te schrijven over Willemstad. In de loop der jaren 
hebben we veel onderzoek gedaan naar de voorgeschiedenis van het gebied en hadden 
we al veel gegevens in ons  ‘archief’ verzameld. Meer dan in dit artikel past.
Momenteel is Willemstad  een kleine buurtschap, gelegen tussen Marum, Nuis en 
Jonkersvaart. Er staan, als we de woning meetellen die eigenlijk bij de Zuiderhoeksweg 
hoort, woningen. Dat is ooit wel eens anders geweest.

Vermeende militaire achtergrond
Dat de naamgeving Willemstad door de 10-  
Daagse Veldtocht (2 tot 12 augustus 1831) is  
ontstaan, is ondanks diepgaand onderzoek niet 
gebleken. 
Zeer wel is de oorsprong gelegen in een veldslag  
40 jaar eerder, namelijk twee jaar vóór de Franse 
Intocht van 1795: de belegering van Willemstad 
in Brabant door de Franse troepen in 1793.
Een grenadier, die zich dapper had  
onderscheiden tijdens deze belegering heeft in  
genealogische documenten  namelijk een 
vermeende band met Willemstad bij Marum. 
Het gaat hierbij om een militair van het 
regiment  
Sachsen Gotha uit Duitsland: Wilhelm Tondorff.

Geboorteakte 
Wilhelm Tondorff geeft op 3 augustus 1792 in Willemstad 
Marum Gr. de geboorte aan van zijn dochter Sofia Tondorff, 
tenminste, zo staat in sommige verklaringen beschreven.
Niet alle gegevens geven echter aan, dat het hier Willemstad 
onder Marum betreft, zij spreken soms ook van Willemstad 
Brabant of alleen van Willemstad.
Sofia Tondorff is overleden op 25 maart 1870 in Roden (Nietap). 
Zij was toen 77 jaar oud. Het feit dat zij overleden is in Nietap 
versterkt het idee dat zij in Willemstad bij Marum moet zijn 
geboren. Wellicht is uit deze feiten de legende ontstaan, dat de 
naamgeving van Willemstad te Marum is voortgekomen uit een 
militaire campagn.

Kaart Huguenin 1819: Willemstad (rode pijl).
linksonder 2 woningen, aan de rand van de
Linsterheide; de Jonkersvaart was nog niet 
doorgetrokken



4

Omzwervingen
Hoe kwamen de Tondorffs in Nederland en uiteindelijk in Nietap terecht? En hebben zij nou 
wel of niet iets met Marum te maken?
Toen in 1787 de Pruisische prinses Wilhelmina, de vrouw van stadhouder Willem V, op 
weg naar Den Haag door een patriottisch vrijkorps te Goejanverwellesluis in Zuid-Holland 
werd aangehouden en uit Holland werd verwijderd, volgde er een gewapende Pruisische 
intocht. Met dat Pruisische leger kwam Wilhelm Tondorff  naar Nederland. Het was in die tijd 
de gewoonte dat de echtgenotes van de militairen meereisden met de eenheden van hun 
mannen. Via Willemstad in Noord-Brabant, waar in 1793 succesvol strijd tegen de Fransen 
werd geleverd maar waar later in 1795 toch de Bataafsche Republiek werd uitgeroepen, 
kwam grenadier Wilhelm Tondorff in Groningen terecht.                                    
Zijn (beroeps-) regiment Sachsen-Gotha was toen als 3de bataljon Saksen-Gotha aan de 
Bataafse Infanterieregimenten toegevoegd. De Franse generaal Dumonceau, kreeg in de 
rang van luitenant-generaal, later als divisiegeneraal, het bevel over de Bataafse troepen in 
Groningen, Friesland en Drenthe. Zijn standplaats werd Groningen, maar hij woonde o.a. op 
landgoed Lemferdinge in Eelde.
Tondorff raakte in Eelde sterk betrokken bij de nieuwe aanleg van de tuinen van het 
buitenverblijf als tijdverdrijf voor de dienstdoende militairen.
Na de inlijving bij Frankrijk (1810 - 1813) werd zijn legeronderdeel  in 1811 ontbonden. 
Wilhelm Tondorff zag kans op voorspraak tuinier op huize Ter Heyl onder Roden te worden 
en dat bleef hij tot zijn dood in augustus 1814. 
Zijn zoon, Lodewijk Tondorff, werd niet lang daarna opgeroepen voor militaire dienst in het 
Franse leger. Hij werd ingedeeld bij het 33e regiment lichte infanterie van de Franse keizer 
Napoleon en trok mee met de veldtocht naar Rusland. Lopend legde Lodewijk de afstand tot 
Moskou af. Bij de smadelijke aftocht van Napoleons leger wist Lodewijk de overkant van de 
rivier de Berezina te bereiken door over de lijken van verdronken militairen de oversteek te 
volbrengen. Hij deserteerde uit het leger en kwam als een van de weinigen behouden terug. 
Kort na zijn aankomst te Roden overleed vader Wilhelm.
Toen Lodewijk kort daarop in het huwelijk trad, was hij soldaat in dienst van de Nederlanden. 
Na zijn dienstijd werd hij ook tuinier op het landgoed Ter Heyl. Toen vader Wilhelm daar nog 
werkte, woonde de weduwe barones De Lille – van Dedem in het huis. Na haar overlijden 
in 1815 erfde haar dochter uit een eerder huwelijk, barones Stoet tot Tweenijenhuizen,  het 
landgoed. 
Zij en haar echtgenoot, Baron Van Westerholt, werden zo de werkgever van zoon Lodewijk, 
vóór hij als veldwachter definitief naar Beilen vertrok. 
Vanuit Beilen verspreidde de familie zich over Nederland.

Naamgeving Willemstad
Rond 1792 was er volgens sommige aanduidingen van Johanna Christina  sprake van ‘een 
Willemstad’ onder Marum.
Dit is zeer opmerkelijk, omdat er in de bevolkingsregisters van de vm. gemeente Marum 
nergens sprake is van deze familie, ook niet van deze geboorteaangifte en ook niet van 
Willemstad.
Zowel in kadastrale akten, op kaarten en in kranten uit de 18e eeuw wordt daarnaast nergens 
een Willemstad bij Marum beschreven. 
De streek heette vanouds ‘De Zuiderhoek’ of ‘De Linde’ en staat zo ook op oudere kaarten 
vermeld.
De vroegste vermelding van Willemstad is pas rond 1895, pas een eeuw later. Ook op 
kaarten verschijnt Willemstad pas ná de vorige eeuwwisseling, na 1900 dus.
Gesteld mag worden, dat een geboorte ten huize van de militair Tondorff in Willemstad bij 
Marum in het jaar 1792/1793 tot nu toe nog tot de onmogelijkheden gerekend moet worden.
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Verdere naspeuringen leveren tot nu toe alleen het feit op, dat er ter plaatse op De Malijk en 
op De Linde al vanaf 1500 – 1600 wel een familie Willems in deze streek land heeft bezeten. 
Van deze familie lopen de genealogische gegevens door tot kort na 1800 en verdwijnen dan 
uit beeld. 
Kort gezegd: tegelijk met de geboorte van Sophia Tondorff in 1792 in zgn. Willems(s)tad 
verdwijnt de familie Willems uit De Malijk en uit De Linde te Marum.
Verder zijn er vage aanwijzingen dat deze familie Willems, evenals Tondorff, doopsgezind 
geweest kan zijn, maar zeker is dat niet. De familie Tondorff was dit beslist wel. Vader 
Wilhelm en dochter Johanna worden door onderzoeker Pera tot de doopsgezinde lidmaten 
gerekend. 
Dit geldt ook voor Anna Maria Graafland, echtgenote van Jonker Folef van Inn und 
Knyphausen, die rond 1790 het veenkanaal Jonkersvaart bij Willemstad liet aanleggen. Anna 
Maria was afkomstig van zeer rijke doopsgezinde regentenfamilie uit Amsterdam.
Als deze gezindte eveneens ook definitief bij de Willemsen zou kunnen worden vastgesteld, 
zou dit alsnog een vage link naar Willem(s)stad te Marum kunnen betekenen. 
Ook de genealogie van rentmeester Reijntjes op landgoed Terheijl, waar de Tondorffs later 
woonden en werkten, vertoont doopsgezinde achtergronden. 

Ten vierde treedt aangaande Willemstad te Marum de familie Holtop op de voorgrond.
De familie Holtrop is eigenaar van enkele gronden waarbinnen en waar omheen de huidige 
buurtschap Willemstad is ontstaan. Rond 1790 gaat het hier om eigenaar Ernst Arends 
Holtrop. Deze Ernst was een neef van de zeer Oranjegezinde Holtrops van de Zethuizen 
onder Noordwijk te Marum. 
Hun gezamenlijke voorouder (grootvader) was Arend Jacobs, gedoopt op 16 augustus 1671 
in Marum, overleden in 1704. 
Hij was landbouwer te Marum. Hij huwde in 1697 met Jantien Holtrup (Holtrop), met attestatie 
van Oosterwolde naar Marum. Een deel van de familie nam daarna de achternaam Holtrop 
aan, anderen zouden zich later de Boer en Renkema gaan noemen. Het eventueel benoemen 
door een Holtrop van een ‘eigen’ te ontwikkelen streek met de koningsgezinde naam 
‘Willemstad’ zou in dit licht niet onmogelijk zijn en eventueel bron van naamgeving kunnen zijn.

Samenvattend moeten we vaststellen dat er tot nu toe geen eenduidige bron rond de 
naamgeving van Willemstad is aan te wijzen. De Tiendaagse Veldtocht van 1839 is nagenoeg 
uit te sluiten.
Ook de familie Tondorff als bron ten tijde van de Franse Inval rond 1793 is eigenlijk 
verwaarloosbaar. Blijven als naamgevers over de bronnen van plaatselijke grondeigenaren 

of de verkopers van de zgn. ‘gronden’ 
voor landarbeiders en medestichters van 
de vroegste woningen eind 19e eeuw, te 
weten: de gemeente Marum, de verenigingen 
van woningwetwoningen, de kerken en, 
onwaarschijnlijk, eventueel de instantie  
“Hulp aan vlijtige Armoede”.

                                                                                                      
Op de kaart van 1860 zijn er rond de 20 
woningen in Willemstad te tellen. Dit aantal 
wordt bevestigd op de kaarten van Kuyper 
in 1868. Deze huizen zullen wegens het 
ontbreken van enige wetgeving op de 
bouwwijze niet allemaal kwaliteitswoningen 
zijn geweest. Net als in wijde omgeving zal 
een deel van deze woningen van meest 
(veen)arbeiders, hebben bestaan uit kleine 
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boerderijen en de zgn. wâldhuskes, spitketen en plaggenhutten. Na 1900 neemt de vervening 
in snel tempo af en trekt de beroepsbevolking naar elders, waardoor het aantal woningen 
weer afneemt. Rond 1900 telt Willemstad nog ongeveer 12 woningen.

Ontstaan Willemstad 
De eerste duidelijke vermeldingen van het 
Buurtschap  Willemstad duiken op aan het 
einde van de 19e eeuw en aan het begin van 
de 20e eeuw. 

In 1896 stelde de overheid vast dat er een
 ‘rijkswet voor de dringendste eisen van de 
woninghygiëne’ moest komen. Er werd een 
commissie samengesteld die als opdracht 
kreeg om minimumeisen op te stellen voor 
een ‘woningwetwoning’. 

In de door koningin-regentes Emma 
uitgesproken troonrede van 1897werd 
gemeld, dat de nieuwe regering wetsontwerpen zou gaan indienen voor toezicht op de 
volkshuisvesting. 
Op 11 september 1899 werden deze wetsontwerpen ingediend. 
In de wetsvoorstellen kregen gemeenten de mogelijkheid aan woningbouwverenigingen 
leningen te verstrekken, die op hun beurt weer gedekt zouden worden door het rijk. 
Daarnaast noemde de wet de mogelijkheid van subsidies (bijdragen) aan volkshuisvestings-
verenigingen. 
De wetten moesten ingaan per 1 augustus 1902. De eerste woningbouwverenigingen 
stammen echter uit de periode van na 1910.

Landarbeiderswet
De woningwet van 1902 werd al spoedig gevolgd door de Landarbeiderswet uit 1918. Deze 
wet stelde de landarbeiders in staat op afbetaling een stukje grond te kopen om er een 
eigen woning op te plaatsen, wat vee te houden en er eigen groenten en aardappels op te 
verbouwen. 

Zo ontstond er onderscheid in de huizen waarin de landarbeiders woonden: 
a.   De oude landarbeidershuisjes waren meest éénkamerwoningen: via een klein gangetje 
      kwam men in het woonvertrek, een kamer van ongeveer 3 bij 4 meter. Hierin moest dan 
      alles gebeuren — koken, wassen, strijken, eten, slapen, enz. 
Voor slaapgelegenheid waren twee bedsteden aanwezig met daartussenin een kast. 
Vaak waren de bedsteden veel te kort, zodat de mensen met opgetrokken benen moesten 
liggen. In de ene bedstee sliepen dan de ouders, in de andere de kinderen.
b.   De huizen van de woningwetbouw waren al veel ruimer. Hier had men behalve een    
      woonkeuken nog een zogenaamde ‘goeie kamer’ en een afzonderlijke slaapkamer. 
In de woonkeuken werd gehuisd. Slechts zelden kwam men in de ‘goeie kamer’. 
Naast de woonkeuken trof men vaak een schuurgedeelte aan, waarin de regenbak stond met 
het aanrecht en een gootsteen. Deze schuur diende meestal als bijkeuken en als verblijfplaats 
van het aanwezige vee. Boven de schuur zelf bevond zich een zolder met een tweede 
afgetimmerde slaapkamer.
c.    Een woning volgens de Landarbeiderswet.
De behuizing van de landarbeiders, die in de zogenaamde landarbeiderplaatsen woonden, 
was nog ruimer en vaak ook beter. Deze landarbeiderplaatsen, vaak kleine boerderijen, 
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betekenden de ideale woningen voor deze categorie arbeiders, omdat het meestal de meest 
vooruitstrevenden waren die zo›n plaats bezaten. Naast het bedrijf was ook de bewoning zelf 
van betere kwaliteit.
Voor de loswerkman was zo›n eigen plaats vaak een zware dobber, omdat in de weken van 
werkloosheid de rente en aflossing niet kon worden opgebracht.
Voor de vaste en los-vaste landarbeiders leverde dit over het algemeen minder bezwaren op.
In de omgeving van Willemstad waren in de eerste decennia van de 20e eeuw alle drie de 
categorieën behuizingen in meer of mindere mate aanwezig.

De vroegste bewoners
Rond 1830 stonden er in Willemstad nog slechts 6 woningen. Toegangswegen waren er 
alleen vanuit De Malijk. Uit kadastrale gegevens van 1832 is uit deze tijd het volgende over 
de omgeving bekend: Rondom Willemstad is het gebied volledig in handen van de Erven 
Benedictus van Teyens te Nuis.
Alleen in het Noorden zijn lange percelen land in handen van o.a. de families Holtrop, 
Posthuma, van (Hendrik Tjibbes) Idsingh, de maire van Marum, én van de familie Wildeman.
Het eerste kleinere bezit in de vorm van arbeiderswoningen met een erf er omheen begint 
zich begin 1832 echter al wel af te tekenen.
Bij alle naspeuringen blijkt opvallend genoeg de omgeving van Willemstad naast ‘De Linde’ 
ook als ‘Nuis’ te worden omschreven en niet als Marum, onder welk dorp het thans gerekend 
wordt.

Jacob Tabbes (1795) is een zoon van Tabe Jacobs (1772 te Rottevalle). 
Eén van hun kinderen zal het patroniem Tabbes aanhouden en niet de naam Renkema 
aannemen. De verdere genealogie is in ons archief aanwezig. Er is tot nu geen verband 
gevonden met de Renkema’s van Renkemaheerd.

Hartje Willemstad, nu nr. 5, woont anno 1832 de weduwe van Jacob Tabbes Renkema, Hatje 
Roelfs van der Molen. Dit is de oudste familie in Willemstad 
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Anno 1832 woont ten zuiden van nr. 5 landbouwer Albert Jannes van de Velde. Hij is net als 
de voornoemde Renkema’s  heel in de verte gelieerd aan de familie Ypma van het Steenhuis 
Niebert. Roelf Siemens Ypma trouwt (1) in 1820 met Trientje Hedsgers Renkema, dochter 
van Hedsger Eeuwes Renkema; trouwt (2) in 1862 met Roelfke van der Velde, dochter van 
Albert Jannes van der Velde en Martje Hiddes Ybema. Men huwt dus vaak binnen de eigen 
omgeving.

Ten oosten van nr. 5 (thans de manege huisnr. 1) woont in 1832 arbeider/landbouwer Roelf 
Jans Hoving, geboren te Zevenhuizen. Hij is in 1811 te Midwolde gehuwd met Renske 
Wiebrands. Hun dochter, Wietske Hoving trouwt in 1841 met Martinus Zuiderveld uit Tolbert. 
Hun zoon Jannes Roelfs Hoving huwt in 1850 Bartje Rykeles Jansma (ook Wilpstra) uit 
Siegerswoude. Het is haar 2e huwelijk.

Ten noorden van huisnr. 1, vlak achter de manege, woont Albert Eeuwes Renkema. Albert 
Eeuwes Renkema is in 1832 arbeider te Marum en eigenaar van een huis met erf, tuin en een 
stuk bouwland, gelegen te De Linde in Willemstad. Zijn vader is Eeuwe Alberts Renkema, 
(1732 – 1811) landbouwer en slager te Nuis. 

Nog verder naar ‘achteren’ aan de  vroegere ‘ree’ langs de manege, woonde in die tijd 
halverwege De Malijk Sake Alles de Vries. In 1815 trouwde hij met Wypke Eeuwes, dochter 
van Eeuwe Alberts Renkema en Anke Hedsgers. De ouders van Sake waren Alle Sakes de 
Vries en Pietje Pieters. Ten westen van Sake Alles de Vries, richting de pas later aan te leggen 
Holtropswijk (aangelegd tussen 1836 en 1852), stond nog een kleine woning, eveneens 
halverwege De Malijk. Hier woonde in 1832 Reijne Lebbes, weduwe van Egbert Willems 
de Haan, arbeidster van beroep. Egbert Willems is een nazaat van de hiervóór beschreven 
familie Willems met redelijk wat bezittingen in deze omgeving. Egbert Willems was in 1758 
gedoopt te Nuis en op 13 januari 1813 overleden. 
In 1790 trouwde hij Reijne Lebbes (1765) uit Grootegast.
Zijn ouders waren Willem Willems (1720) uit Marum en Aaltje Lubbers uit Zevenhuizen.

Hiermee hebben we de vroegst bekende bewoners beschreven en we maken weer een sprong 
in de tijd naar eind 1800 – begin 1900. Zodoende komen we terecht bij de verhalen uit en rond 
Willemstad die we nog van oudere bewoners van de streek overgeleverd hebben gekregen. 

Willemstad 1960 vanaf de Pierswijk, met zicht op huisnr. 5
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De familie van Veen  

Cobi Olijve

Om wat meer te weten te komen over het wonen in Willemstad hebben we een bezoek 
gebracht aan Hesder van Veen en zijn vrouw Tiety. Hesder heeft lang in Willemstad 
gewoond. Hij is er geboren, heeft er zijn jeugd doorgebracht en ook zijn kinderen zijn 
er opgegroeid. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog goed van geest en een makkelijke 
prater. Ook zijn vrouw Tiety weet zich nog veel te herinneren. 
Hesder is op 3 oktober 1935 geboren in het gezin van Haaije van Veen en Martje Veenhuizen.  

Haaije en Martje
Haaije stamt af van een familie van veenbazen en turfschippers. Op 9 mei 1913 trouwt hij met 
Martje Veenhuizen. Het echtpaar woont de eersje jaren van hun huwelijk in De Wilp. 
Daar worden 6 kinderen geboren: Antje (1913), Sietse (1915), Pieterke (1916), Pieter (1918), 
Trientje (1921)en Roelfke (1923).
Later verhuist het gezin naar Willemstad. Daar krijgt het echtpaar nog 4 kinderen: Jan (1927), 
Wietze (1930) en de tweeling Willemke en Hesder (1935). 

Het gezin woont in Willemstad op nummer 9a. Het is een kleine arbeiderswoning met een 
grote schuur, wat land om dieren te kunnen houden en ruimte voor een moestuin. 
De kinderen krijgen al jong taken te doen in en om het huis. De wekelijkse boodschappen 
worden met de kruiwagen gehaald. 
Eens toen Trien, één van de dochters, weer op weg naar huis was met een volle kruiwagen 
boodschappen, ging ze even touwtje springen met een vriendinnetje dat ze onderweg zag.  
De kruiwagen liet ze staan op de spoorbaan, die langs de Kruisweg liep. 
Helaas kon een aankomende tram niet meer op tijd remmen en reed eroverheen. Niet alleen 
de boodschappen voor die week weg, maar ook de kruiwagen was niet meer te repareren. 

Hesder met zusje Willemke
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Vader Haaije heeft verschillende beroepen gehad. Hij heeft o.a. gewerkt bij een    
steenfabriek en ook bij de gemeentewerken, waar hij bij de ‘teerpot’ werkte.

Willemstad 9a          Haaije aan het aardappels poten

 Haaije van Veen staat rechts boven
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Het gezin Van Veen ongeveer halverwege de jaren 30.  
Achterste rij vlnr: Antje, Pieterke, Pieter, Sietse en Trientje. Voor: Roelfke, vader Haaije met op 
schoot Hesder, moeder Martje met op schoot Willemke, Wietse en Jan.
      
Tijdens de oorlog, in het begin van 1942, wordt het gezin in rouw gedompeld. 
Wietze ( op de familiefoto vooraan, staand naast moeder) wordt ernstig ziek. 
De huisarts komt langs en adviseert het kind naar het ziekenhuis te brengen. Maar Wietze wil 
niet en de ouders geven toe aan de protesten van het kind. Hij overlijdt op 18 januari 1942. Hij 
is dan 11 jaar. Het is niet helemaal duidelijk waaraan Wietse is overleden.  Hesder weet nog wel 
dat Wietse een erg opgezette buik had.

Opgroeien in Willemstad
Als Hesder opgroeit in Willemstad zijn de oudere broers en zussen allemaal de deur al uit. 
Alleen zijn tweelingzus Willemke woont natuurlijk ook nog thuis. De kinderen uit de buurt gaan 
’s morgens drie verschillende kanten op naar school. Een aantal gaat naar Jonkersvaart, er 
gaan een paar naar Nuis en er gaat een aantal naar Marum. 
De kinderen Van Veen gaan in Marum naar school en lopen dagelijks via de Pierswijk naar de 
Kruisweg. Willemstad is een kinderrijke buurt, dus na schooltijd zijn er genoeg speelkameraadjes. 
Na schooltijd vinden ze elkaar op het kruispuntje bij huisnummer 5.
Hesder begint al jong met accordeon spelen. Het gaat hem goed af en hij heeft het altijd graag 
gedaan. Ook broer Jan speelt accordeon. 
Als Hesder ouder is gaat hij spelen op feesten en partijen. Hij doet dat samen met Jo van der 
Hoek. 
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Hesder heeft verschillende banen gehad. Als het hem ergens niet meer naar de zin was of het 
werk te saai werd, ging hij op zoek naar iets anders. Hij heeft bv. gewerkt bij Ronette. Ook zijn 
zus Willemke werkte daar. Het bedrijf zat in de oude school in Niebert. Ze maakten daar onder-
delen voor grammofoonspelers en ook brilmonturen. Ook bij Jarino in Roden had hij een baan.  
Veel timmerwerk deed hij daar, het afwerken van projecten. In Groningen werkte hij bij Jan van 
Emden. Ze plaatsten aluminium hekken voor de balkons van hoge flatgebouwen. Men keek 
toen nog niet zo nauw naar de veiligheid van de werknemers. Zo’n flat was wel 12 etages hoog 
en het werk werd zonder bescherming gedaan. Hesder heeft wel drie keer een baan gehad bij  
Gjaltema. Hij werd altijd meteen weer aagenomen. 
Ondertussen krijg hij verkering met Tiety Geerligs en het stel trouwt op 15 dec. 1961.

Hesder (midden) op het schoolplein met          Hesder met zijn accordeon
Roelf Boekema ( links)  en Auwerd Gjaltema
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Broer Pieter koopt de woning Willemstad 4 voor hen, maar daar hebben ze maar kort ge-
woond. Ze trekken nog even in bij de ouders van Hesder en komen dan (met hulp van dokter 
Kinds)  te wonen op nr. 11.
Hesder en Tiety krijgen drie kinderen, Matty (1962), Janneke ( 1964) en Hans ( 1967). 
Tussen het erf van hun huurwoning en de woning nr. 5 staat een dubbele woning met een plat 
dak, huisnummers 7 en 9. De woning is bestemd voor gezinnen die plotseling zonder huis 
komen te zitten. 
Hoewel Hesder de huurwoning die hij zelf bewoont niet kan kopen, kan hij  dat wel met de 
woning met het platte dak. Na een brand komt het leeg te staan en dat  biedt de mogelijkheid 
tot koop. Het pand wordt afgebroken. 
Na het overlijden van zijn ouders, Martje overlijdt op 28 januari 1967 en Haaije op 5 dec. 
1967, kan hij ook dat pand met erf kopen. Dan wordt ook die woning gesloopt en zo krijgt 
Hesder behoorlijk wat land bij zijn woning. 
Ze wonen met plezier in Willemstad, maar toch willen Hesder en Tiety graag een eigen woning.  
Ze verlaten Willemstad, zitten 7 maand in een huurwoning naast de school in Jonkersvaart en 
kopen in 1969 een woning aan de Pierswijk. 

De andere kinderen van Haaije en Martje
Een aantal van de kinderen blijft na hun huwelijk in Willemstad of in de buurt ervan wonen.
Pieter van Veen huwt met Alberdina Tonnis de Graaf. Ze kopen Willemstad nr. 1 en gaan daar 
wonen. Broer Jan trouwt met Griet de Jong en zij kopen een woning aan de Pierswijk, gelegen 
bij Willemstad.
Zus Trien is gehuwd met Johannes Koehoren. Zij kopen de woning  Willemstad 4 over van 
Pieter. De andere kinderen van Veen gaan iets verder van huis, maar blijven in de regio. Zij 
gaan naar De Wilp, Marum, Tolbert of Leek.

Willemstad 11
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Bewoners van Willemstad vanaf 1930
Hesder van Veen duikt eens diep in zijn herinneringen als we hem vragen naar de andere 
bewoners in Willemstad. Hij weet zich nog veel te herinneren. Zelf gaan we op onderzoek uit 
in het archief van de gemeente. Om een overzichtelijk beeld te krijgen, beginnen we vooraan 
rechts in Willlemstad  (vanaf de Zuiderhoeksweg bezien) met de oneven huisnummers.

Op Willemstad 1, nu bewoond door de familie Haringsma, woonden Job en Martje Drent.
Daarna kochten Pieter (oudere broer van Hesder) en Alberdina van Veen het pand. 
Achter de woning stond een woonwagen, die was van Dinie en Lucas Duursma. 
Langs de woning liep een pad naar Het Malijk. 
Halverwege dat pad stond een woning, Willemstad 3. De familie Pater kwame in 1941 wonen 
in Willemstad. Geert en Trientje met hun drie kinderen: Klaas geboren in 1939, Bendert in 
1940 en Imie in 1944. In 1957 vertrok het gezin Pater en daarna kwamen Karst en  Geesina 
Ritsma er te wonen. Het gezin had 7 kinderen. De twee oudste kinderen zijn geboren in Open-
de, Jan en Herman zijn geboren in Willemstad en de jongste drie kinderen, Annie, Lutske en 
Auke zijn geboren op Malijksepad 17, waar het gezin naar toe verhuisd was. Daarna kwamen 
Markus en Trien Popkema in de woning. Zij hadden vier dochters: Wietske, Petra, Geesina en 
Alie. De woning is rond 1960 afgebroken.
Op Willemstad 5 woonden Hepke Tabbes en Trientje Roozeboom, gehuwd in 1928. Broer 
Eeuwe woonde bij het echtpaar in. Nadat Trientje in 1942 kwam te overlijden bleven de twee 
broers er samen wonen.
Eeuwe huwde later met Henny Glas en zij betrokken een woonwagen op een weiland gelegen 
ten zuiden van huisnummer 4. Later werd door hen een kleine woning op dat perceel ge-
bouwd, Willemstad 6. Het echtpaar krijgt 3 kinderen, Roelf, Willie en Peter.
Hepke Tabbes bleef wonen op nr. 5 en woonde daar later met Baukje Slotegraaf. Later werd de 
woning gekocht door Jannes de Jong uit Oosterwolde, die het als zomerhuis gebruikte. In 1976 
werd het pand overgedaan aan Henk Wammes. Als hij in 1999 komt te overlijden, koopt de familie 
Vos de woning. Het huisje wordt afgebroken en er komt een nieuwe woning op dat perseel. 

             pad gaat naar Malijk          3 

                       

 Pierswijk           9a              Zuiderhoeksweg 

          
   9                         
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          11                5   
                                                           

          Zuiderhoeksweg 5 
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                     6           Commissieree 

                      2    
         

     
           
            Huisje vrouw Buitkamp    
        

        
           

                

                      pad liep door naar Jonkersvaart                                                                          pad loopt door naar Jonkersvaart 
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Naast nr.5 ging een pad naar achteren, dat liep dood.  Daaraan bevond zich een dubbele woning 
met een plat dak, Willemstad 7 en 9, gebouwd in 1911. De woning diende als opvang, voor 
gezinnen die tijdelijk zonder onderkomen zaten. De familie van Veen is er na hun vertrek uit 
De Wilp/Siegerswoude even ingetrokken en ook Ale Elzinga en Klaas van Dellen hebben er 
gewoond. 
Het pad langs de nummers 7 en 9 liep door tot woning Wiilemstad 9a. Daar woonde eerst de 
familie Suurd.  Daarna trok de familie van Veen erin. Zoals eerder beschreven kwamen zij van 
De Wilp/Siegerswoude. Ze hebben even gewoond in het pand met het platte dak en konden 
toen gelukkig nr. 9a betrekken Er stond een grote schuur bij en had ook een hectare grond. 
Willemstad verder volgend kom je bij nr. 11, een woningwetwoning. Het huis staat in de 
lengte van de weg. Daar woonden Pieter en Elske Veenstra. Het echtpaar had 11 kinderen. 
Later werd het pand gehuurd door Willem en Aaltje van Dellen. Toen in 1962 het pand weer 
leeg kwam konden Hesder en Tiety van Veen in de woning.  Na hun vertrek in 1969 trekken 
Eeuwe en Hennie Tabbes in het huis. Eeuwe komt kort na de verhuizing te overlijden. Na 
enige tijd kan de familie Tabbes het pand van de woningbouwvereniging kopen. Helaas is 
door een hevige brand in1995 de woning niet meer te redden en vindt er nieuwbouw plaats. 
Hennie Tabbes overlijdt in de periode na de brand en voor de nieuwbouw, als de familie 
tijdelijk in woonunits verblijft. Peter Tabbes en Jannie Hogenkamp betrekken het nieuwe huis 
samen met broer Roelf. Peter en Jannie krijgen vier kinderen: twee dochters Alie en Wietske 
en twee zonen, Eeuwe en Hendrik. 

De even nummers en Zuiderhoeksweg 5
Willemstad 2 wordt bewoond door Wolter en Line Bergsma. Als zij verhuizen naar de Piers-
wijk komen Lubbe en Reina Renkema er te wonen. De huidige bewoners zijn Ton en Hieke 
van Ginkel. Zij kopen het pand in 1971 en krijgen drie kinderen, Erik, Wendy en Walter. In 
2014 is er een nieuwe woning gebouwd, het oude pand zal t.z.t. wordfen afgebroken. Aan het 
eind van het pad naar de woning van Van Ginkel heeft nog een woning gestaan, het huisje 
van vrouw Buitkamp. Het is niet helemaal duidelijk welk nummer dat pand heeft gehad en 
wanneer het is afgebroken.
Willemstad 4 werd zoals gezegd aangekocht door Pieter van Veen. Hij kocht de woning van 
Hendrik en Bontje van der Velde. In 1960 kopen Johannes en Trien Koehoren de woning over 
van Pieter en nu is hun kleinzoon Johannes Koehoren de eigenaar. 
Willemstad 6 was eerst het adres van een woonwagen, bewoond door Eeuwe en Henny Tabbes. 
Later werd er een kleine woning neergezet. Eeuwe en Henny krijgen drie kinderen, Roelf, 
Willie en Peter.  In 1969 verhuist de familie Eeuwe Tabbes naar Willemstad 11. Dan betrekt 
dochter Willie met Eppie Piers de woning. Zij krijgen een zoon, Gert. Na hen heeft er niemand 
meer gewoond en is de woning afgebroken.
Van 1952 tm 1954 heeft er tijdelijk nog een treinwagon gestaan voor bewoning, daarin 
woonde Jitske Slotegraaf ( dochter van Baukje Slotegraaf ), met een kind.
Willemstad 8 was eenzelfde woningwetwoning als nummer 11 en stond er tegenover. Tussen 
deze beide huizen door ging de ree verder richting de Pierswijk.
Op nr. 8 woonden Albert en Ykje Ausma. Toen zij naar Nuis verthuisden kwamen Louwe en 
Aant Nicolaas er te wonen. Zij vertrokken om een theehuis te beginnen in Opende en de 
nieuwe bewoners waren Wietse en Antje Bijlsma. Helaas is ook deze woning door brand 
verwoest en daarna niet meer herbouwd. 
Dan komen we bij Willemstad 10, een boerderij. Roel Huizinga kocht in 1953 het pand van 
Berend Oldenburger. In 1957 wordt de woning gekocht door Johannes Reitsema, die er kippen 
hield. Marten en Renske Rusken kopen de woning in 1964. Zij hebben de kippenschuren 
afgebroken en nieuwe schuren geplaatst. Ze fokten kalveren en varkens. Marten en Renske 
hadden drie kinderen, twee zonen en een dochter, Jannes, Piet en Gea. Nu woont hun zoon 
Piet er met zijn vrouw Renate Beugelink en hun twee zonen, Jamel en Jeuran.
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Zuiderhoeksweg 5
Nog niet zo lang geleden kon je vanaf de Zuiderhoeksweg niet naar Willemstad. Dat is op 
eerder getekend kaartje duidelijk te zien. De buurtschap vertoonde richting de Commissieree 
ruwweg een scheiding tussen de dorpen Nuis en Marum.  
Ook kon je vanuit Willemstad niet naar de Commissieree en de Zuiderhoeksweg. 
Vanuit Willemstad liep wel een pad langs huisnr. 2 richting Jonkersvaart. 
Als je nu Willemstad vanaf de Zuiderhoeksweg binnenkomt, heeft de eerste woning nog 
steeds het adres Zuiderhoeksweg 5. Het adres valt dus onder Nuis. Toch willen we daar de 
bewoners, voor zover we die weten toch even noemen:

De eerste bewoners zijn Jan en Aaltje Veldman. In 1967 verkochten zij de woning aan Bauke 
en Carla Koehoren. Zij kregen twee kinderen, Johannes en Tanja. Toen Bauke in 1975 bij een 
auto ongeluk kwam te overlijden, werd de woning verkocht aan de familie Dullink. Zij hadden 
drie kinderen, Herman, Bert en JanJaap. In 1982 werd de woning verkocht aan Rob van der 
Schuur. Hij trekt samen met zijn zoon Ruurd in het huis en na het huwelijk van Rob met Astrid 
Brugman komt ook zij er wonen. Na het overlijden van Rob kopen Will en Hanneke Bakker de 
woning in augustus 1997. Zij krijgen een dochter en een zoon, Chris en Joost. 
In 2014 werd de woning door een hevige brand verwoest. De familie Bakker heeft er een 
nieuwe woning neergezet.

            

Situatie anno 2019
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Pionier Van Nuys 

Koos Vos

Tijdens het schrijven stuitte ik in archieven bij toeval op ene Isaac Newton met de ach-
ternaam Van Nuys. Het bleek de achternaam te zijn van de stichter van het stadje Van 
Nuys in Californië. Zou er bij deze naam een link kunnen bestaan met het dorp Nuis in 
Vredewold? 
Verder zoeken op genealogische sites bevestigde inderdaad dit vermoeden. De verras-
sende resultaten van de naspeuringen worden in dit artikel in verkorte vorm weergegeven.

De stad Van Nuys
Van Nuys is een plaats in de San Fernando Vallei aan de rand van de stad Los Angeles in 
Californië. Het is de vestigingsplaats van o.a. het Van Nuys Vliegveld en ook van het stadhuis. 
Het is de dichtst bevolkte plaats in de San Fernando Vallei. Op 22 mei 1915 werd die  ‘opge-
slokt’ door de stad Los Angeles, toen Van Nuys in dat jaar werd aangesloten op de waterleiding.
Van Nuys ontstond in korte tijd in 1911 en werd vernoemd naar Isaac Newton Van Nuys, één 
van zijn stichters. Isaac Newton Van Nuys (20 november 1836 - 12 februari 1912) was een 
Amerikaanse zakenman, boer en veehouder die op bepaald moment het hele zuidelijke deel 
van de San Fernando-vallei in bezit had: een enorm gebied van 22 km lang en 9 km breed. 
Hoewel Isaac Van Nuys in 1911 niet de enige grondvester was van de stad Van Nuys, hij stierf 
er in 1912, werd hij toch benoemd tot peetvader van de stad, omdat hij tijdens de grondver-
koop voor nieuwbouw, de projectontwikkelaar beloften had laten ondertekenen met betrek-
king tot de leefbaarheid van de stad.
En zo zijn er nu nog steeds blijken van waardering voor de peetvader duidelijk zichtbaar aan-
wezig: een zg. eerste pionierstent, tal van Van Nuys scholen - en straten, -bibliotheken, een 
enorm recreatiepark en nog een Liberty-schip uit WO II met de naam van Van Nuys.

Wie was Van Nuys
Isaac Newton Van Nuys werd geboren op 20 november 1836 
in West Sparta, in de staat New York.
Hij is overleden op 12 februari 1912 op 75 jarige leeftijd te Los 
Angeles, Californië 
Loopbaan: koopman, ontginner, landbouwer en bankier

Carrière 
In 1865, was Isaac Newton Van Nuys op 29-jarige leeftijd het 
eerste lid van de familie dat naar Californië verhuisde, waar hij 
een landwinkel begon. 
In 1871 verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij zich inkocht 
bij het bedrijf van ene Isaac Lankershim, die in 1869 de zuide-
lijke helft van een veeranch had gekocht van in totaal 240 km2 
om zich met grootschalige schapenfokkerij bezig te gaan 
houden. 

In 1873 verhuisde Van Nuys, samen met de toekomstige klein-
zoon van Isaac Lankershim, James Boon Lankershim, naar de 

San Fernando Valley. Ze namen daar het volledige beheer van al het onroerend goed over. 
In 1874 begonnen ze met het telen van graan en introduceerden ze de drooglandbouw,  het 
telen van gewassen in droge gebieden zonder irrigatievoorzieningen.
In 1876 vulden ze zo de eerste schepen met Valley-tarwe in de haven van Los Angeles in San Pedro.

Isaac Newton van Nuys 1899
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Het was zowel de eerste graanvracht die werd verscheept vanuit de haven van LA, als ook 
het eerste Amerikaanse graan, dat vanuit Californië naar Europa werd getransporteerd… 

                       
Persoonlijk leven
In 1880 trouwde Isaac Van Nuys in Los Angeles met Susanna Lankershim, de dochter van 
vennoot Isaac Lankershim (1818-1882) en de zuster van James Boon Lankershim (1850-1931), 
die allebei zijn zakelijke partners waren. Ze kregen drie kinderen: Annis, James, en Kate.
Hij was lid van de vrijmetselaarsorde, was republikein en lid van de Baptistenkerk. 
Ook was hij de stichter van de Hollywood Begraafplaats. 
Isaac Van Nuys stierf op 12 februari 1912 op 75-jarige leeftijd. Hij ligt begraven op de Ever-
green Begraafplaats in het oosten van Los Angeles, nabij een groot en opvallend monument. 
Op 23 februari 1944 werd een Liberty-schip* vernoemd naar Van Nuys en in de haven van Los 
Angeles in San Pedro, Californië  te water gelaten.

Voorouders afkomstig uit Nuis  
Isaac Van Nuys werd geboren in West Sparta, New York , als zoon van Peter Van Nuys en 
Harriet Kerr. Zijn vader werd op 7 februari 1808 geboren in Millstone, New Jersey, ten zuid-
westen van New York. Vader Peter Van Nuys verhuisde in 1822 naar West Sparta, in de nabije 
omgeving, waar hij boer werd en uiteindelijk 500 acres (= 200 ha) grond bezat. Hij was ook 
stadstoezichthouder en vrederechter, een alleensprekende rechter, geholpen door een griffier. 
Zijn functie was puur te bemiddelen,. 
Te vergelijken met die van de huidige ‘rijdende rechters’ in Nederland. 
Vader Peter stierf op 2 januari 1875. Hun lijnrechte oudste voorouder was Auke Jans Van 
Nuys, een Nederlandse timmerman die rond 1651 vanuit Nuis in het Westerkwartier naar 
Nieuw-Nederland (nu de staat New York) emigreerde. 
In die tijd was Peter Stuyvesant gouverneur in Nieuw Amsterdam, nu de stad New York.

Het Van Nuys Huis van Isaac Newton Van Nuys anno 1882

*Liberty schepen zijn de legendarische Amerikaans vrachtschepen, waarvan er tijdens de Tweede Wereld-
oorlog duizenden zijn gebouwd. Ze werden o.a. tijdens de Marshall hulp ingezet om goederen naar Europa 
te brengen.
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Genealogie van Nuys
Deze pionier, Aucke Jans  wordt ook omschreven als: “Auke Janse van Nuyse”, “Aucke Jans 
Van Huys”, “Aucke Jansen.” 
Hij werd in 1621/’22 te Nuis geboren, tegelijk ook het jaar van zijn vaders huwelijk te Dokkum.
Hij is overleden op 15 Mei 1698 op 76- jarige leeftijd in Flatbush Kings County, in de provincie 
New Utrecht. Dit dorp lag ten zuidoosten van Nieuw Amsterdam (nu New York) in de streek 
Breukelen (Brooklyn) op Long Island.
Zijn beroep: meester-timmerman in gouvernementele dienst van de stad Nieuw Amsterdam.

Hij was de vader van: Anneken Aukes 
Waertman; Lysbeth Van Nuys; Gertrude 
Aukes Van Nuys; Jannetje Aukes vVn 
Hengel; Gertruyd Marytje Van Nuys en 
nog 8 andere kinderen: Jan Aukes Ouke; 
Abagail Aukes Pieterse; Pieter Aukes Van 
Nuys; Jacobus Auckes Van Nuys; Fem-
metje Aukes Van Voorhees; Annetie Van 
Nuys; Femmetje Aukes Van Nuys en Ida 
Van Nuys. 
Broers van Auke Jansz waren: Harmen 
Jansz en Goossen Jansz Van Nuys. 
Broer Jan Go(o)ssens werd in 1585 nog 
geboren, in Dokkum* en was getrouwd 
met Ebelken Hermans.

                                                                                                             
* Uit het ondertrouwregister Gerecht Dokkum Bron: 
DTB Trouwen inschrijving rond de vader:
Akte datum:     19-01-1622
Soort akte:       ondertrouw
Bruidegom:      Jan van Aucke(n) 
Bruid:          Tiedt Meintses. wonende te Dokkum

Gezien het feit dat er al een zoon was, is dit even-
tueel niet het eerste huwelijk van Jan van Aucken. 
Bijzonderheden: vader Jan Auke is provoost, de 
gezaghebber in een gevangenis, of de officier die op 
een kazerne of in een garnizoensplaats belast is met 
de handhaving van orde en tucht. 
In sommige regio’s was een provoost ook een 
gerechtelijk ambtenaar, vergelijkbaar met de schout 
of  baljuw.
 
**Het is anno 2019 precies 410 jaar geleden dat het 
Nederlandse VOC schip ‘De Halve Maen’ onder kapitein Henry Hudson, tijdens zijn ontdekkingsreis naar 
de Oost toevallig het anker liet vallen op de plek die later uit zou groeien tot Manhattan. Mannahatta zou in 
het dialect van de Lenape-indianen ‘Eiland met (de) vele heuvels’ hebben betekend.
Later werd dit de vestigingsplaats Nieuw Amsterdam, de handelspost van de WIC. Vanuit Nieuw Amster-
dam ontstond de kolonie Nieuw Nederland, die tegenwoordig de staat New York omvat.

Handtekening van Isaac Newton van Nuys

Nieuw Amsterdam anno 1660 – later New York

Nieuw Nederland rond 1660
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“Aucke Jans Van Nuys was de ge-
meenschappelijke voorouder van de 
families Van Nuys in Amerika.  In 1651 
emigreerde hij met zijn vrouw, Mag-
dalena Pieterse, en enkele van zijn 
kinderen vanuit Nederland naar New 
Amsterdam (nu New York.) Hij was tim-
merman, en zijn naam komt voor in tal 
van registers in bv. New Amsterdam, 
Brooklyn en Flatbush*. Op 6 mei 1653 
verkocht hij zijn huis met erf in New 
Amsterdam. In 1654 was hij werk-
zaam als meester-timmerman tijdens 
de bouw van de eerste kerk op Long 
Island, in Flatbush, ten zuidoosten van 
Nieuw Amsterdam .

Er zijn gegevens over aankopen van verschillende percelen land in deze regio. In 1673 werd hij 
benoemd tot Schepen of Magistraat, door gouverneur Colve, een functie vergelijkbaar met die 
van wethouder in de huidige tijd. In 1674 was hij een van de vertegenwoordigers van de “Con-
ventie van Afgevaardigden”, door de gouverneur bijeengeroepen voor een conferentie in Nieuw 
Oranje (nu Albany) na de verovering van Nieuw Nederland door de Britten. Zijn naam staat op 
de lijst van degenen die in 1687 de eed van trouw aflegden aan Groot-Brittannië nadat New-
Brittany (vm. Nieuw Nederland) definitief was overgenomen door de Britten. Een kopie van zijn 
handtekening wordt weergegeven in het boek ‘History of Kings County, New York. 
Zijn tweede huwelijk was met Lysbet (Elysabet) Jans en de derde met weduwe Geertje Gijs-
brechts. Zijn testament dateert van 15 mei 1694 en werd in 1698 uitgevoerd.” 

 * Flatbush is een wijk in het 
centrum van het New Yorkse 
(Nieuw-Amsterdamse) stadsdeel 
Brooklyn (Breukelen). De naam 
Flatbush stamt uit de tijd van 
de Nieuw-Nederlanders, die dit 
gebied het “Vlacke Bos” noem-
den. De naam is later verengelst 
tot Flatbush. Flatbush werd in 
1651 een zelfstandig dorp met 
de naam Midwout. In de tijd van 
Nieuw-Nederland werden beide 
namen nog gebruikt. Tot het begin 
van de 20e eeuw werd Flatbush 
ook wel Midwood genoemd.
De wijk is sinds 1980 vooral een 
woongebied geworden voor 
immigranten uit het Caribische 
gebied. De Haïtianen vormen 
hierbinnen de grootste groep. 
Vóór de jaren tachtig werd 
Flatbush met name door Italia-
nen, Joden en Afro-Amerikanen 
bevolkt. 
Onder anderen de actrice en 
zangeres Barbara Streisand werd 
hier geboren.

1609  ’De Halve Maen’ vaart de Hudson rivier op
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De vader en broer Van Aucke Jans van Nuys   
De vader en broer van Aucke Jans Van Nuys uit Flatbush, NY waren resp. Jan Aukes en Goos-
sen Jans van Nuys te Amsterdam. 
Vader Jan Aukes was geboren te Dokkum in het jaar 1581.
Toen ik ontdekte dat Auke in 1651 vanuit Amsterdam hier was aangekomen, zocht ik zijn even-
tuele huwelijksvermelding in de Amsterdamse archieven op.  Deze huwelijksverklaringen van 
Amsterdam zijn pas sinds januari 2012 online beschikbaar, dus vóór die tijd zou een volledige 
tekst van Auke Jans rond het huwelijk van Nuys nog onbekend zijn geweest. 
In het huwelijksdossier van Auke Jans van Nuys en Magdalena Pieters vond ik in een kantteke-
ning dat Auke Jans van Nuys een broer had, Goosen Jans van Nuys, die Auke’s huwelijksge-
tuige was, en dat Auke uit Nuis was gekomen, een dorp in het Westerkwartier.  
Auke’s voornemen tot het huwelijk werd daarna op 25 maart 1645 vastgelegd in Amsterdam: 
“Aucke Janss uit het dorp van Nuis, huis timmermansgezel, geassisteerd* met het bewijs van 
toestemming van zijn moeder, leeftijd 23 jaar, woonachtig in de Egelantierstraet, en Magdalena 
Pieters van Alckmaer wonenende als hierboven, 22 jaar, geattesteerd met haar moeder Adri-
aantje Arents vanaf 8 april. 
En hij assisteerde met zijn broer Goosen Jans, om de wettelijke toestemming van zijn moeder in 
te roepen. De toestemming was op 22 april bij Commissieleden van Looy en Blaeu terechtge-
komen en kan, vóór de 23e  april doorgaan.” 

Toen het huwelijk van Auke’s broer Goosen Jans van Nuys in 2012 werd gecontroleerd door 
Elizabeth A. Johnson, ontdekte zij dat ook hij vanuit Nuis, naar Amsterdam was gekomen en 
het jaar ervoor was getrouwd. Goosens intentie voor zijn huwelijk werd op 30 maart 1644 in 
Amsterdam vastgelegd: 

“Goosen Janss van De Nus, goutdraettrecker, woont inde Lelydwarstraet, 30 jaer, geassisteerd 
met syn oom Benning Wyma** & Susanna van Heck van A., geassisteerd met Susanna van 
Heck op de Bloemgracht, gesigneerd: Gose Jans, Susanne van Heck.” 
Uitleg: Goosen Janss uit het dorp van Nuis, naaier van goudgaren (goudstikker), wonende in de 
Lelydwarstraet, 30 jaar oud, geassisteerd met zijn oom Benning Wyma & Susanna van Heck van 
Amsterdam, geassisteerd met Susanna van Heck, wonende aan de Bloemgracht. 
Gesigneerd: Goose Jans, Susanne van Heck.” 

*in de betekenis van: met de getuigenis van zijn moeder.

Benning Wyma
Goossens getuige, Benning Wyma, was een zeer succesvolle zakenman.  Van oorsprong een 
huistimmerman.  Hij kwam uit Opende, gem. Grootegast. Benning Wyma werd in dit voorne-
men tot het huwelijk aangeduid als de oom van Goossen. Zodoende moet Jan van Nuys (de 
vader van Auke en Goosen) getrouwd geweest zijn met een zus van Benning Wyma, óf iemand 
uit een nóg vroegere generatie van een van deze twee families moet met iemand uit de andere 
familie getrouwd zijn geweest. Bovendien had de broer van Benning Wyma, Berent, als zijn 
huwelijksgetuige een Lamme[tje] Goosens, zijn ‘moeye’ (tante) genoemd, wat aangeeft dat 
Goossen’s  voorouder gelieerd was aan de generatie voorafgaand aan die van Benning Wyma 
en Jan Aukes, de vader van de familie Van Nuys. 
Persoonsgegevens Benne Wijma:
Benning “Benninck, Benningh, Berent, Benne” Wijma, geboren 1591 te Grootegast.                                          
Was een zoon van Dyuwe Lammerts Wijma* en Syurk Wijema.
Benning Wyma was getrouwd met (1) Maijken Asia —  gehuwd na 23 May 1620 in Amsterdam. 
Getrouwd met (2) Sara Jacobs — gehuwd na 16 Sept. 1639 in Amsterdam. 
Getrouwd met (3) Lobberich (Heijndricks) Leuven — gehuwd op 9 aug. 1653 in Amsterdam. 
Kinderen:  Jewijme (Benninghs) Wijma, Juwijmen (Benninghs) Bennings, Andrea Benninx, 
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Aechje (Benninghs) Wijma, Ragel (Benninghs) Wijma en Asia Wijma 
Was huistimmerman, houtkoopman, reder, makelaar, eigenaar van 16 huizen en 10 erven te 
Amsterdam en van de buitenplaats “Waterrijck”, nu een monumentale boerderij bij Rinnegom, 
Egmond.
Benning woonde op de Bloemgracht, de oudste gracht van de Jordaan die al in 1615 werd 
bebouwd. De Bloemgracht werd wel de Herengracht van de Jordaan genoemd vanwege de 
grote, deftige, grachtenpanden. Van Rembrandt van Rijn staat vermeld dat hij in 1637 in een 
pakhuis aan de Bloemgracht een atelierruimte huurde om plaats te bieden voor zijn leerlingen. 
Ook Schrijver en staatsman Jacob Cats woonde in die tijd op de Bloemgracht.
Benne Wijma is overleden voor 2 Nov. 1678 te Amsterdam.

*Dyuwe Lammerts, ook Dyoe Wijma, alias Weijma. 
Geboren rond 1547 op de ‘Wijmaheerd’ aan de Randel te Marum. Zoon van (olderman) Lammert Berents 
Wijma.
Broer van Houcke Lammerts Wijma, Sijwert Lammerts Wijma en Berent Lammerts Wijma.
Wat extra interessant is rond de koloniale familie Van Nuys, is de naam van de vader van Aucke en Goosen. 
Een doopverslag van een kind van Auke Jans van Nuys onthult de naam van een getuige, waarschijnlijk 
de vader van Aucke en Goosen Jans van Nuys. Deze naam staat in het doopverslag van ene Jan, zoon 
van Aucke Jans van Nuys.  Die doop vond op 18 december 1650 plaats in de Noorderkerk van Amster-
dam. Namen van de doopgetuigen hier waren Jan Aukes en ene Rachel Bennings, de tweede vrouw van 
Goosen Jans van Nuys. Zij was een dochter van Benning Wyma (vermoedelijk een neef- nicht huwelijk). 
[Stadsarchief Amsterdam DTB 75, p.278]

Anekdoten rond pionier Aucke Jansz van Nuys
Aucke Jansz werd geboren in 1621 in het dorp Nuis in het Westerkwartier. Aucke Jansz stierf 
in Flatbush op Long Island na 15 mei 1694 toen hij zijn testament maakte, en vóór 1698 toen 
het testament werd uitgevoerd. 
Op 25 maart 1645, wordt het eerste huwelijk van Aucke Jansz uit Nuys, 23 jaar oud, huistim-
merman, met toestemming van zijn moeder, wonende in de Egelantierstraat, Amsterdam, en 
Magdalene Pieters uit Alkmaar wonende in bovengenoemde plaats, 22 jaar oud , bijgestaan 
door haar moeder, Adrientje Arents. Het huwelijk werd voltrokken op 25 april 1645. (Gem. 
archief Amsterdam) 
Volgens de gegevens trouwde Aucke Jansz rond december 1666 met (2) Elizabeth Janse, 
weduwe van Christopher Staets en Jan Claesen. Zijn 3e huwelijk was met Geertje Gysbrechts, 
weduwe van ene Jan Jacobse. 

Toen ze in 1687 namens Flatbush de eed trouw  aan de Britse kroon aflegden, verklaarden 
Aucke Jansz en zijn zoon Jan Auke dat ze 36 jaar in de kolonie hadden verbleven, dus moe-
ten ze in 1651 zijn gemigreerd. Bij zijn eerste huwelijk werd Aucke aangeduid als huistimmer-
man, maar hij heeft waarschijnlijk ook enigermate aan landbouw gedaan. 

Handtekening van Aucke Jansen Van Nuys op de huwelijksakte met ook het kruisteken van zijn 
vrouw Magdalena Pieterse van Langendijck op 25 maart 1645
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Aucke woonde eerst in Nieuw Amsterdam, alwaar op 12 januari 1653 Aucke Jans, timmerman, 
van ene Hendrick Gerritsen, kleermaker, een huis kocht met veel grond aan de westkant van de 
Heere Straat, met in de breedte 4 staven en in de lengte 3 staven en 1½ voet. (een staf is hier 
waarschijnlijk de Nederlandse roede van 10 meter (K.V.)
Aucke verkocht deze woning op 2 mei van hetzelfde jaar aan Hendrick Hendricksen, een 
tamboer uit Middleburch, maar daagde de koper op 14 juli voor de rest van het aankoopgeld. 
De gedaagde pleitte zich echter onschuldig en beweerde dat de muur van de stad veel korter 
was dan bij het perceel werd omschreven, zijnde  een “perceel dat door de stadsmuur wordt 
gevormd”.
  
Auke heeft ook zelf voor de stad Nieuw Amsterdam gewerkt:                                                                                                                
De damwanden, die aan het graft of kanaal (Brede Straat) werden gebouwd door Aucken 
Jansen en Christiaen Barentsen, timmerlieden, waren door de zware regen en het vele wa-
ter opnieuw verzakt. De burgemeesters en schepenen contracteerden hen om het geheel te 
reconstrueren en weer in goede staat terug te brengen voor de somma van fl. 32, -  Men kwam 
daarbij overeen om hun twee goede gravers te leveren (24 augustus 1654).” 
Toen Peter Stuyvesant op 12 oktober 1655 de burgers vroeg om financiële bijstand voor de 
wederopbouw van de vestingwerken, vertelt het verslag dat:  
“Aucke Jansen, die oud is, biedt 1 of 2 dagen werk aan voor de stad.” Omdat hij 43 jaar na 
deze datum nog leefde en waarschijnlijk nog geen veertig was, lijkt het echter nauwelijks mo-
gelijk dat hij toen al ‘ouder’ was. 
(‘Oud’ kan hier eventueel ‘ervaren’ betekenen, of ‘oudere’ i.t.t. één van zijn zoons. Ook kan de 
letter k in zijn naam foutief zijn aangezien voor een t + i )
Hoe dan ook, in februari 1657 werkte Aucke op de veerboot, waar hij opnieuw als “Outie, de 
huistimmerman”, werd aangeduid.  
Hij werd toen op basis van aangenomen werk gecontracteerd door dominee Polhemius. 
Daarvoor moest hij onder meer het Brooklyn kerkhof omheinen, omdat de varkens de graven, 
inclusief die van zijn eerste vrouw, hadden omgespit. 
Vanaf 1665 woonde Aucke Jansz in de Flatlands op Long Island,  waar hij en Jacob Steendam 

Nieuw Amsterdam anno 1660



24

al op 12 november 1652 een optie op een oostelijker gelegen perceel land hadden verkregen. 
Vervolgens krijgen wij de indruk, dat Aucke in 1669 doorverhuisde naar Flatbush en in 1675 
weer naar New Utrecht, omdat hij in 1675 op 12 morgens land in die stad werd geschat. Zijn 
boerderij lag echter voor vier parten verdeeld in het grensgebied van elk van de vier steden: 
Flatbush, Flatlands, New Utrecht en Gravesend. Vandaar 4 verschillende belastingaanslagen.
Aucke was in 1673 één van de schepenen van Flatbush en ook één van de vertegenwoordi-
gers bij de conventie van New Orange (nu Albany) voor gouverneur Colve op 26 maart 1674. 
Daar legde hij in 1687 de eed van trouw af. 

Een van de bekendste klussen die Aucke uitvoerde, was de bouw van de Nederlandse kerk in 
Flatbush, van 1654 tot 1660. 
Aucke ondertekende op twee manieren: als Aucke Jansen en als Aucke Jans Van Nuys.                                           
Hij hanteerde de laatste manier, toen hij de overeenkomst rond de kinderen van zijn vrouw 
Lysbeth Jans met haar voormalige echtgenoten ondertekende.

Uiteindelijk werd het testament van Auke Jans Van Nuyse, opgemaakt op 15 mei 1694, uitge-
voerd in het jaar 1698, het jaar van zijn overlijden:       
“Nagelaten aan de oudste zoon Jan (John) Auke, verkregen door zijn eerste wettige vrouw 
Magdalena aan alle kinderen door zijn eerste vrouw, thans overleden, en aan kinderen van zijn 
huidige vrouw, Geertie, verkregen door haar eerste echtgenoot John Jacobse die is genoemd 
en gedoopt Auke, elk 6 shilling. Enz., enz.                

Recente nazaten Van Nuys 
Zoals we in het begin al gelezen hebben, was de stad Van Nuys in Californië een redelijk 
bekende plaats tegen Los Angeles aan. De stad wordt door velen beschouwd als het centrum 
van de San Fernando-vallei en werd, zoals ons nu is bekend, ruim 100 jaar geleden opgericht 
door de van afkomst Nederlandse boer, bankier en hoteleigenaar Isaac Newton Van Nuys. 
Isaac Van Nuys verhuisde van Long Island naar Californië omstreeks 1865, waarschijnlijk als 
militair tijdens de periode van de Amerikaanse Burgeroorlog. 

Ook in de staat Indiana bestaat echter een streek met de naam Van Nuys. Uit deze omgeving 
komen uit recente tijd 2 nazaten van Aucke Van Nuys naar voren. We beginnen met Frederick 
Van Nuys, senator voor de staat Indiana, het land dat hij tot 1944, het jaar van zijn overlijden, 
zou dienen. 
Het is niet bekend hoe nauw verwant Frederick Van Nuys en zijn naamgenoot Isaac Newton 
Van Nuys waren. Maar het zou verrassend zijn als ze niet een gemeenschappelijke voorouder 
uit het ‘Nieuw Nederlandse’ gebied in de staat New York zouden delen. 

Frederick Rollin Van Nuys (16 april 1874 - 25 januari 1944) was lid 
van het Senaat van de Verenigde Staten voor Indiana. Geboren 
in Falmouth, studeerde hij in 1898 af aan het Earlham College 
in Richmond, Indiana en in 1900 aan de Robert H. McKinney 
School of Law. In 1900 startte hij een advocatenkantoor in Shel-
byville en verhuisde hij kort daarna naar Anderson.  
Van 1906 tot 1910 was hij procureur van Madison County en was 
van 1913 tot 1916 lid van de Senaat van Indiana, waarvan hij in 
1915 lid werd. In 1916 verhuisde hij naar Indianapolis. Van 1920 
tot 1922 was hij procureur van de Verenigde Staten voor het 
district Indiana. 
In november 1932 werd Frederick Van Nuys als democratisch 
kandidaat gekozen in de Senaat van de Verenigde Staten. 
De Democraten stonden toen erg sterk onder de bezielende 
leiding van president Franklin Delano Roosevelt.Frederick Rollin Van Nuys
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In 1938 werd Van Nuys herkozen in de Senaat, voor een nieuwe periode van zes jaar.  
Tijdens zijn dienst in de senaat van de Verenigde Staten was Van Nuys voorzitter van de 
Commissie voor Uitgaven in uitvoerende departementen tijdens het zevenenzeventigste con-
gres. Ten tijde van  het zevenenzeventigste congres was Van Nuys lid van de Commissie voor 
de rechtspraak. 
Helaas kon hij zijn tweede termijn niet volmaken, want hij overleed op 25 januari 1944.
Frederick Van Nuys stierf op zijn boerderij in de buurt van Vienna, in Fairfax County, Virginia. 
Hij werd begraven op de East Maplewood Cemetery in Anderson, Indiana.

Walter Crowe Van Nuys
Een tweede verwant, maar dan van een iets jongere generatie, is Walter Crowe Van Nuys.
Walter Crowe Van Nuys werd geboren in 1877. Hij woonde in Prairie City, Indiana.                                      
Hij zou verantwoordelijk worden voor de oprichting een woongemeenschap dat deel uitmaakte 
van de gemeente Henry Township in Henry County, eveneens in de staat Indiana.

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond in Indiana het 
idee om het lot voor diegenen die getroffen waren door epilepsie 
te verbeteren. In 1905 nam de overheid van Indiana een wet 
aan diehet Indiana Village voor Epileptici zou doen ontstaan. 
Hiermee zou, met de beste bedoelingen, de afzondering van 
epileptische patiënten van de rest van de bevolking beginnen.                                                  
Het plaatsen van epileptici in tehuizen werd in die tijd be-
schouwd als een progressieve oplossing voor een eeuwenoude 
medische aandoening. 
De verantwoordelijkheid voor het proefschrift dat eraan ten 
grondslag lag en de leiding van Indiana Village voor Epileptici,  
lagen vanaf het ontstaan tót het moment van zijn pensionering 
volledig in handen van de eerste directeur, Dr. Walter Crowe Van 
Nuys.  

Dit ‘Instituut Van Nuys’ is vervolgens vernoemd naar de medi-
cus die in 1905 directeur werd van het Indiana Dorp (Village) 
voor Epileptici. Het Indiana Village voor Epileptics werd later 

het New Castle State Hospital en werd later omgedoopt tot het New Castle Developmental 
Training Centre voor patiënten met velerlei neurologische aandoeningen.

Van Nuys’ ambtstermijn duurde zo lang – hij startte in 1905 en 
trad pas af in 1952 - dat het dorp in tussen een verouderde 
instelling was geworden, mede door de enorme vooruitgang 
in de medische behandelingsmethoden voor  epileptici. De 
periode van afzondering van epileptici was onderhand al lang 
beëindigd. Epilepsie werd niet meer gezien als een risico voor 
de samenleving. 
Het Indiana Village for Epileptics had intussen haar werkterrein 
aanzienlijk uitgebreid om andere neurologische aandoeningen 
te kunnen behandelen.
Het instituut werd uiteindelijk op 15 augustus 1998 gesloten om 
volledig te worden verbouwd. Oprichter en directeur dr. Walter 
Crowe Van Nuys was 43 jaar eerder, in 1955, reeds overleden.
 
Nu staat in de streek Van Nuys de ‘New Castle TBS inrichting, 
een particuliere instelling onder staatstoezicht.  Die werd ge-

Van Nuys Indiana

Walter Crowe Van Nuys
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opend in 2002 en  is een vrij open instelling met een minimale tot gemiddelde beveiliging. Als 
dependance bevindt er zich ook een beveiligde psychiatrische unit. Momenteel is het de op 
een na grootste gevangenis in Indiana en biedt het plaats aan ongeveer 3.270 gedetineerden.

Ter afsluiting de rechtstreekse afstammingslijn van Van Nuys
1.   Vader Jan Aukes (Jan van Auken), geb. +/- 1600 te Dokkum, huwt 1622 m. Tiedt Meintses
2.   Aucke Jans Van Nuys (Nuis 1621/‘22 – overl. Flatbush, New Utrecht 15 – 05 – 1698) 
3.   Jacobus Auckes Van Nuys (Flatbush 1654 – Flatbush 1719) 
4.   Isaac Jacobus Van Nuys (Flatbush 1695 – Millstone New Jersey 1749) *Zie uitleg Millstone
5.   John van Nuys (Flatbush 1720 – Millstone 1763)
6.   Isaac Van Nuys (Millstone 1747 – Millstone 1815).                                                                                              
Een neef en naamgenoot Isaac van Nuys (1765-1845) verhuisde naar het westelijk gelegen 
Indiana (zie biografieën II en III). Een deel van zijn nakomelingen gaat zich daar Van Nice of 
Vannice noemen. 
Een andere naamgenoot verhuisde van New Jersey naar het eveneens westelijke Kentucky en 
laat daar een volledig genealogisch boek over de Van Nuys familie schrijven.  
7.   John Van Nuys (Millstone 1769 – Seneca, New York 1849)
8.   Peter Van Nuys (Millstone, NJ 1808 – Livingston New York 1875)
9.  Isaac Newton Van Nuys 20 Nov. 1836 West Sparta, New York - 12 Feb. 1912 Los Angeles,   
     Californië.

*Het Millstone-gebied werd als een vm. Zweedse kolonie rond 1690 vooral bewoond door Quakers. Rond 
1700 kwamen Nederlandse kolonisten hier aan in verband met de rijke landbouwgronden van de rivierval-
lei, maar ook voor de religieuze vrijheid van New Jersey én om te kunnen ontsnappen aan de Britten die 
New York in 1664 hadden ingenomen. Ook andere etnische groeperingen vestigden zich later in de vallei 
zoals Schotten, Engelsen en Duitsers, maar de Nederlandse gemeenschap bleef overheersend. Neder-
landse familienamen zoals Van Dooren, Vanderveer, Van Cleef, Van Neste, Beekman, Veghte en Hageman 
zijn nog steeds prominent aanwezig in Millstone. 

N.B. Wiecher de Boer uit Niebert meldde dat leden van de familie Van Nuys uit Amerika 
rond het jaar 2000,  een eenmalig bedrag aan de kerk van Nuis hebben gelegateerd.  In die 
tijd bezochten zij het dorp Nuis en de kerk regelmatig. 

Bronnen:
1.   NUYS : oorsprong van de naam en genealogie – Geneanet
2.   Persoon : NUYS - Nuis - Zoek uw voorouders - Geneanet
3.   Aucke (Jansen) Jans (abt.1621-1698) | WikiTree FREE Family Tree
4.   Aucke Janse (1621/’22  - 1698) - Find A Grave Memorial
5.   17th Century Hollanders / Auke Jans Van Nuys’ Brother and Father
6.   Benning Wijma (abt.1591-bef.1678) | WikiTree FREE Family
7.   Full text of “A record of the family of Isaac Van Nuys
8.   Van Nuys, Los Angeles, California Van Nuys, Los Angeles, Californië 
9.   Geschiedenis van de San Fernando-vallei tot 1915  Van Nuys, Indiana 
10. History | Van Nuys Neighborhood Council
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Het leven van Jan Kuiper

Jannes Kuiper

Jannes Kuiper heeft het leven van zijn vader Jan op papier gezet. Het geeft een beeld 
weer van het leven van een actief man. Naast zijn werk was hij altijd bezig. In de winter 
hielp hij bij de ijsbaan.  Als hij meereed naar en van Groningen op de ESA-bus, knipte hij  de 
kaartjes, zodat de chauffeur meteen door kon rijden als er een passagier ingestapt was. 
Kuiper handelde in alles wat maar twee of vier wielen had. Later hield hij zich ook bezig 
met tuigage voor paarden. 

Het gezin van Gerrit en Trientje Kuiper-Ansing
Jan Kuiper is geboren op 19 april 1920 in Leutingewolde  -  nu de De Ring 11 -  als zoon van 
Gerrit Kuiper en Trientje Ansing.  Gerrit en Trientje zijn getrouwd op 14 december 1918 te Roden.
Het echtpaar kreeg  8 kinderen: Tjipke, Jan, Annie, Martje, Tini, HilIy, Lies en Gerrit.
Later is het gezin naar Oostindië verhuisd.  Opa Gerrit Kuiper verkocht daar petroleum. Jan 
moest als kleine jongen al mee, wat in die tijd heel gebruikelijk was. Hij hielp niet alleen bij het 
mennen van het paard, maar ook om de hele- en halve literbussen petroleum af te leveren. 
Daarbij was ook het geld- ophalen zijn taak.  Destijds werd er nog betaald met halve centen.
Later verhuisden Gerrit en Trientje naar Zevenhuizen, naar de Evertswijk.  Jan (mijn pa) was 
toen het huis al uit. Ze woonden naast transportbedrijf Geert Vogel.  Ik herinnert me nog  dat 
bij opa en oma Kuiper boven de deur van de woonkamer  een houten vogelkooi hing, met een 
tortelduif erin.
Jan Kuiper is vanaf dat hij ongeveer 16 jaar oud was bij diverse boeren aan het werk geweest. 
Vader Jan vertelde later wel eens dat een aantal boeren niet goed met paarden kon omgaan. 
Ze beulden de paarden af. De dieren wilden wel, maar konden de zware vracht niet trekken.

Jan Kuiper
Volgens de Distributie-Stamkaart Nr. 003313, afgegeven op 26 september 1939 door de ge-
meente Marum, woonde Jan Kuiper op die datum in Niebert op C-165. Hij woonde daar vanaf 
13 juni1938 en was toen 18 jaar oud.  Op 12 januari 1949 is dit adres vernummerd naar C-189 
en op 1 januari1963 werd dat het huidige adres, Carolieweg 7. Dit perceel bleek al in 1869 
bekend te zijn onder het kadastrale nummer Marum A- 1743.

Pa heeft  heeft ook gewerkt als voer-
man.  Voor een bedrijf dat op de plek 
zat waar later Fouragehandel Tjoelker 
was gevestigd,  Diepswal 42. 
Tegenwoordig schrijft de Arbo wetge-
ving voor dat zakken maximaal 25 kg 
mogen wegen. Destijds waren zakken 
met het driedubbele gewicht of meer 
heel normaal. De mannen hadden dus 
heel wat te tillen.

Pa kon prachtige verhalen vertellen over 
de paardenhandel en over de handel 
met zigeuners.
Bijzonder was een verhaal over paarden 
met een paling in de maag.
Net als nu waren er makke en moeilijk te Het huidige pand aan de Carolieweg 7 te Niebert
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hanteren paarden in de handel.  Ging men naar de markt met een onwillig paard, dan was het 
niet ongewoon dat ze het paard ‘s morgens een levende paling lieten inslikken. 
De paling blijft na zijn dood nog stuiptrekken, daardoor staat het paard, door de kronkelende 
beweging van de paling in de maag,  mooi stil. Maar o wee als dit was uitgewerkt, de koop 
was dan al gesloten en de eigenaar was al lang huiswaarts.

Jan Kuiper en Trientje Sikkinga
Jan is op 28 mei 1942 gehuwd met Trientje Sikkinga, dochter van weduwe Martje Sikkinga- 
Westerhof. De vader van Trientje,  Jannes Sikkinga,  is op 36 jarige leeftijd overleden. Trientje 
had nog een zuster (Jantje) en een broer ( Andries) . 
Na hun trouwen zijn Jan en Trientje in Niebert gaan wonen, op het adres C- 36, nu Molenweg 
82. Ze zijn op 1 juni 1942 op dat adres ingeschreven in het bevolkingsregister van Marum.
 

Op 3 mei 1943 zijn Jan en Trientje ingetrokken bij moeder Martje, destijds  Marum A- 189, dit 
i.v.m. de moord op broer Andries. ( Zie ’t Olde Guet nr. 3 door S. Klaassens. Bij de herdenking 
op 4 mei in 2018 is door de NOS daar nog aandacht aan besteed.)
De begrafenis van oom Adries mocht van de bezetter niet overdag  plaatsvinden, maar moest 
tijdens de avond.  Alleen oom Hendrik Dijkema, oom Bein Veenstra en Jan Kuiper mochten 
daarbij aanwezig zijn.
Na die droevige en ingrijpende gebeurtenis zijn pa en ma dus gaan inwonen bij moeke Sik-
kinga,  die na de dood van Andries alleen op de boerderij achterbleef. Dat adres is op 12 
januari 1949 vernummerd naar A-208 en op 15 maart 1961 is dit het huidige adres geworden, 
Boereveld 8.  Voorheen door oude Moarumers of Mearumers meestal aangeduid als ’t Veld.                                                                                                                                           
Het daar aanwezige vee moest verzorgd en gemolken worden. ( Zie ’t Olde Guet nr. 2)                                                                                                                                               
Naast werkzaamheden op de boerderij, moest er van de bezetter gewerkt worden op het 
laad- en los- platform van de spoorweg in Marum.  Daar heeft pa nog een keer een stalen 
spoorrail op zijn tenen gekregen.
Na de oorlog was er grote vraag naar mensen die niet te beroerd waren om werk aan te pakken.
’s Morgens vroeg, na het melken van de koeien, stapte Jan dan op de fiets en ging met een 
aantal andere mannen uit Marum naar o.a. Ezinge.  De schop zat daarbij vastgebonden aan 
het stuur en de voorvork. De mannen werden bv.  ingezet bij het graven van sleuven voor 
de aanleg van aan- en  afvoer leidingen ten behoeve van nieuwbouwprojecten. De wegen 
waren destijds uiteraard nog beroerd en een versnelling of trap ondersteuning hadden fietsen 
destijds nog niet.

Molenweg 82 Niebert
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Na thuiskomst werden eerst weer de koeien gemolken en daarna werd er gegeten.  Eens toen 
pa zat te melken sloeg de bliksem in een populier  van een rij bomen die op 5 meter van hem 
vandaan stonden.  Dat was wel even schrikken.
Elk van de arbeiders had tussen de middag veelal warm gegeten, dit eten werd opgewarmd op 
de kachel in de schaftkeet. Vrijwel iedereen had een blauw metalen kruikje met drinken bij zich.
Als er een nieuwe klus was, werden de arbeiders geselecteerd op hun postuur.  Maar er werd 
ook gekeken of de schop onder de roest zat en of de klei er wel was afgehaald,. Degene met 
een tanig postuur en een blanke,schone schep werden aangenomen.
Tegenwoordig plaatst men bij elk nieuw bouwwerk, als een van de eerste dingen een dixie, 
(chemisch toilet) Destijds was men al blij met een droge sloot, laat staan dat er stromend water 
of papier voorhanden was.  Een toef gras was altijd wel in de buurt te vinden. 

Een harde werker
Pa is ook werkzaam geweest op een dorsmachine (combine).  Het graan werd toen nog niet 
vanuit de combine in de aanhanger van de tractor overgepompt.  Toen stonden  op de com-
bine minimaal twee man, die de jutezakken vol lieten lopen en afdichtten.  Hierna werden deze 
opgestapeld op een wagen met een paard ervoor.  Een heel arbeidsintensief werk. Het stro 
werd in pakjes geperst.
Op die dorsmachine werkte ook Snoek, die aan de Wendsteinweg woonde.  Snoek had een 
strook land naast kwekerij Aikema, waar later het woonhuis van de familie Huitema gezet is.  
Snoek is eind vijftiger jaren bij circus Toni Boltini aan het werk gegaan.                                                                                                 
Het huis van de familie Aikema stond iets van de weg af,  vrijwel tegenover de Raadhuisstraat.  
Rechts daarnaast was het huis van de familie Heuker. Stonden daar de sneeuwklokjes in de 
bloei, dan was er met grote letters LENTE te lezen in het grasveld.
Bij de grasdrogerij was ook werk te vinden. Die verbruikte veel stroom, het tussenstation voor 
elektra vlakbij de drogerij ter hoogte  van Hoornweg 38, herinnert daar nog aan.
Pa heeft tevens gewerkt bij Gjaltema’s Timmerfabriek en de Aankoop Centrale.
Daar hadden ze eens een personeelsuitje naar Rotterdam. Tijdens de maaltijd lag naast het 
bord nog een mes en vork, want met het afruimen van het soepbord was natuurlijk ook de 
lepel meegenomen.  De reizigers gebruikten altijd een lepel om alles naar binnen te werken 
en hadden moeite om de doperwtjes met mes en vork te eten.  Een aantal had de oplossing 
gevonden: bord voor de mond en alles erin gieten.  In het restaurant zullen ze wel wat hebben 
afgelachen om die boertjes.
De Aankoop Centrale had het graan in vakken opgeslagen, in een zogenaamde golle, een vier-
kant tussen de gebinten.  Wij zeiden als kind ook wel de goal.  Het werd met een jakobsladder 
hoog in een bult opgestouwd. De schuifdeuren stonden overdag veelal open, daar maakten de 
duiven dankbaar gebruik van.
Met enige regelmaat nam pa de buks mee om de duiven af te schieten. Die werden destijds 
aangemerkt als schadelijk wild.
Toen de Rijksweg 43 van Drachten naar Groningen werd aangelegd, had pa Kuiper daar af 
en toe op zaterdag ook wel eens werk. Na het storten van het beton op vrijdag, moest er de 
volgende dag water op worden gespoten. Dit om uitdroging en daarmee scheurvorming te 
voorkomen. Het waterspuiten werd gedaan met een stationaire dieselwaterpomp, die hij moest 
aanslingeren. Dat werk leverde weer wat extra inkomen op.
Doordat de betonweg in gedeelten werd gestort met een dilatatievoeg ertussen, hoorde steeds 
kaboem, kaboem als je erover reed.  Rond 1960 was deze weg gereed. 
Toen bleek dat alle werkzaamheden niet meer de combineren waren met de boerderij werden 
de koeien verkocht en het grasland verpacht. Er werd een L-vormig houten hok achter de boer-
derij geplaatst, daarin  repareerde pa fietsen, brommers en motoren. Ook  verhandelde hij die 
en nog weer later kwamen er zelfs auto’s bij. Op diverse markten werden auto’s gekocht.
Toen moest er uiteraard ook nog even een rijbewijs worden gehaald.  Dat deed pa bij Veninga’s 
autorijschool op de Nietap. Feike Boonstra uit Marum was daar destijds net begonnen als instructeur. 
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Zondags gingen we nog wel eens een stukje lopen in het 
Boereveld. De paarden in de buurt kwamen altijd al naar de 
afrastering, ze wisten dat er mogelijk wat lekkers te halen viel. 
Pa leerde me al vroeg om het pepermuntje op de vlakke hand 
te leggen.

Toen het waterpompstation in Nietap werd gebouwd, werd pa 
daar aangenomen. Hij ging er altijd op de Solex heen.
Nota bene  de jonkers van Nienoord hadden vroeger verboden 
om in Leek een borrel te drinken, dus ging men even over ’t 
Piepke naar herberg de ‘Nije Tap’ in Drenthe. Dit is later Nietap 
geworden.  ’t Piepke was een beekje en vormde de natuurlijke 
grens tussen de provincie Groningen en Drenthe.
Op dat te bouwen waterpompstation gebruikte de aannemer 
een nieuw stuk gereedschap, namelijk  een Hilti schietpistool. 
Dat werd gebruikt om bv. hout tegen het beton te kunnen 
bevestigen, die eerste apparaten werkten nog met één patroon 
met een spijker, die elke keer apart moest worden geladen.
Door vocht e.d. werden de patronen nog wel eens als onbruik-
baar weggegooid. Pa nam die mee naar huis.  Het waarom is 

me onduidelijk.  Eens sloeg  hij met een hamer op zo’n patroon, het gevolg was dat de hamer 
met een hoge snelheid terug kwam. Slechts een klein litteken boven zijn rechter oog herin-
nerde daar later nog aan.
Toen hij jaren later met een motor onderuit ging op de Lindsterlaan was dat kleine litteken 
verdwenen. Hij kreeg er een prachtig fors litteken voor terug.
Toen er bij de Gemeente Reiniging in Groningen mensen werden gevraagd, solliciteerde pa 
Kuiper daar en werd hij aangenomen. Pa ging daar met de ESA-bus (E.S.A. Elema- Stollen-
ga’s  Autobusdiensten) heen. De bus reed  via Leek- Roden en Peize.  Vele jaren lang knipte 
hij onderweg de buskaartjes van de passagiers. 

 

                                                      
Daf bus nr. 133. Er is ook nog één, een naar eigen ontwerp gebouwde Daf bus, nr. 156.  
Beide staan in het Nationaal Bus Museum in Hoogezand
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Was de ijsbaan, gelegen voor de boerderij van de familie Bergsma, open ( IJsvereniging 
Samenwerking Marum - Nuis), dan kreeg men ‘s winters ook met pa te maken. Hij stond altijd 
bij de zij-ingang aan de Pierswijk. Daar moest je via een houten trap naar beneden om op de 
baan te komen. Hier controleerde en verkocht hij altijd de toegang kaartjes. Dat heeft hij tot 
de winter van 1967-1968 gedaan.
Pa was dan altijd gekleed in een lange bruine leren jas, met sjaal en alpino pet.  Leekster 
kranten onderin de korte leren, met bont gevoerde laarzen tegen de kou.  
Na afloop mocht hij altijd een opwarmertje nemen bij Rudolphus.( De Kruisweg)
De muziek schalde vanaf de boerderij over de ijsbaan. Naast de baan stond een houten hokje,  
hier kon je warme chocolademelk en kwast (citroensap met heet water en suiker ) kopen. Als 
ik me goed herinner werd dat verzorgd door de heer Joost Elzinga. Deze had een baan als 
opzichter bij de NS. Ooit had vader een tweewielige tuintractor thuis.  Eenzelfde apparaat 
was met een karretje erachter ook bij diverse gemeenten in gebruik. Er kon ook een kleine 
ploeg of cultivator achter worden bevestigd.  Na een paar avonden knutselen had hij het voor 
elkaar en vanaf onze boerderij tot aan de Dorpsstraat werd een pad sneeuwvrij gemaakt. 
Mogelijk is het ding daarna naar de ijsbaan gegaan.

Als gemeenteambtenaar had hij destijds bij diverse bedrijven korting in Groningen, de fietson-
derdelen kocht hij altijd bij Groenewold aan de Rademarkt.

  

Op woensdag was er veemarkt in Groningen aan de Trompsingel. De koeien werden de 
avond ervoor soms al opgehaald bij de boeren en ‘s morgens vroeg afgeleverd op de vee-
markt. Het was de taak van Jan Kuiper om, samen met een collega uit Ten Boer, ‘s morgens 
die koeien te melken.  Na afloop van de veemarkt werd met een heel team van de reiniging de 
veemarkt weer schoon gemaakt.
Met koeien had hij eigenlijk nooit iets gehad vertelde hij me later wel eens. Honden en paar-
den waren altijd zijn grote liefde. We hebben thuis ook altijd honden gehad.

Op de veemarkt waar pa jarenlang zijn voetstappen heeft gezet, ben ik zelf werkzaam ge-
weest om het  Cultuurcentrum Oosterpoort te bouwen. Vanaf het begin tot aan de oplevering 
ben ik daar mee bezig geweest.
De eerste paal werd geslagen op 29 april 1971 door wethouder Hendriks. De bouw duurde tot 
augustus 1973.

Veemarkt ca. 1968
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Deze luchtfoto is van het 
terrein van de in aanbouw 
zijnde Oosterpoort in 1972.
Links onderin de zaagloods, 
links boven de fietsbrug 
Trompkade. 
Links is de grote zaal en 
rechts de kleine zaal. 
Er werd gebouwd door 
Sanders Verenigde Bedrijven.  
Aanneemsom 15 miljoen. 
Door allerlei nadere aanvul-
lende eisen werden de 
bouwkosten 25 miljoen.

Eind 1967 werd pa Jan door de reinigingsdirectie voor de keus gesteld:  óf binnen 15 km vanaf 
het centrum van Groningen komen wonen,  of hij raakte zijn baan kwijt.
Dit had te maken met het feit, dat je als gemeenteambtenaar oproepbaar moest zijn. Daarbij 
had men de eis gesteld dat iedereen binnen een bepaalde tijd aanwezig moest kunnen zijn.
Mijn oudste zuster Martje was getrouwd met Sas van der Velde en woonde al in Opende. Mijn 
jongste zus Trienke, getrouwd met Pier van der Woude, had net een woning betrokken in Marum. 
Toch viel de beslissing  dat we zouden gaan verhuizen naar Groningen, naar de Friesestraat-
weg 398, op de hoek met de 1ste Spoorstraat. Het werk beviel pa immers prima en het inkomen 
was ook goed.
Voordeel was wel dat mijn broertje en ik eindelijk eens een normaal bed kregen, in plaats van 
die veel te kleine bedstee. Hierin lagen we altijd met opgetrokken knieën.
Al met al was dit voor iedereen toch een behoorlijke ingrijpende stap. Ma kwam alleen om 
kleding te kopen in Groningen en om dan ineens huis en haard te verlaten waar je geboren en 
getogen bent, dat was me toen nogal wat.
Voor opoe Sikkinga hield dit gelijk in dat ze afscheid van de boerderij moest gaan nemen. Ze 
had er vanaf dat de boerderij was gebouwd in 1911 gewoond.  Daar alleen blijven wonen was 
echter geen optie.
Achteraf is er nogal wat weggegooid en verbrand wat nu veel geld opbrengt. Ook de Friese 
staartklok werd op aandringen verkocht aan degene, die deze altijd in onderhoud had gehad. 
Direct erna werd deze doorverkocht voor het vijfvoudige. 
Een vaste zinsnede van opoe Sikkinga was altijd al: ”Een veearts en een klokkenmaker zijn niet 
te vertrouwen”.  Met de verkoop van de klok  kreeg ze achteraf het gelijk pijnlijk duidelijk aan 
haar zijde.
Er was  in Groningen onvoldoende plaats om alles op te bergen. Alle auto’s, motoren, brommers 
en fietsen zijn destijds verkocht, alleen enige kisten met onderdelen zijn mee verhuisd. 
Bodedienst G. Dijkstra uit Marum heeft in de zomer van 1968 alles opgehaald en bij ons in 
Groningen afgeleverd.  Zelf ben ik op de Zϋndapp naar Groningen gereden.
Opoe Sikkinga is bij tante Jantje en oom Hendrik Dijkema ingetrokken, de zus en zwager van 
mijn moeder.  Dit duurde echter maar kort, ze kwam al snel  inwonen in Groningen. Ze miste 
de dagelijkse omgang met haar dochter.  Na een ziekbed is ze op 92 jarige leeftijd in Zuidhorn 
overleden. (1887-1980)
Globaal zag de woning in Groningen er als volgt uit:  direct links naast de voordeur was een 
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kelder, daarachter een ruimte waar het groene drie-  en vier pits petroleumstel nog vaak werd 
gebruikt. 
Vanaf de voordeur ging je negen treden omhoog, dan kwam je uit in een gang. Daar was direct 
links de woonkamer, dan een alkoof en achter was de eetkamer met een keukenblok. Daar kon 
op gas worden gekookt. Via een trap met zeventien treden kwam je op de zolder. Daar was een 
open ruimte met links en rechts een slaapkamer.
De woning lag op ca. 60 meter van de spoorlijn Groningen – Delfzijl. Na een paar maanden was 
de nachtelijk dienstregeling me bekend, inclusief die van de chloortreinen naar Enschede.
Naast ons,  op nr. 400,  was in de kelder poelier Posthumus werkzaam.  Het bedrijf  had een 
winkel in Delfzijl, en  Groningen en stond ook op diverse weekmarkten. De hak- en fileermes-
sen werden jarenlang door pa geslepen, of met een grove en daarna fijne wetsteen weer 
scherp gemaakt.
In die tijd had pa, na zijn dagelijkse werkzaamheden bij de reiniging, vrije tijd over. Hij is gaan 
werken aan het Winschoterdiep bij een autosloperij. Hier sloeg hij met een bijl de wrakken in 
verplaatsbare delen. Die werden daarna afgevoerd als oud ijzer. Ook  hielp hij mee bij de auto-
reparaties.
De handelsgeest begon echter weer te kriebelen en er werd een schuur gehuurd aan de Zon-
nelaan, waar nu het fietspad Zilverpad, de N370 en de Laan 1940-1945 liggen, bij sportpark 
West End.
Hier werden auto’s gerepareerd en verkocht. Later deed hij dit gezamenlijk met nog twee col-
lega’s. In die schuur  is ooit nog eens een smeerkelder gemaakt.
Aan die werkzaamheden kwam na een aantal jaren een abrupt einde. Een nieuw aangestelde 
opzichter van de Gemeente Reiniging  verbood de drie mannen om na werktijd deze hobby  te 
blijven uitoefenen.  Dit op straffe van ontslag.  Dit stond uiteraard helemaal nergens beschre-
ven, maar het was daarna wel gebeurd met die werkzaamheden na werktijd.
Die opzichter had daarna geen leven meer bij De Reiniging en nam ontslag.  Het gehele perso-
neel pikte de affaire niet en was daarbij unaniem van mening, dat ze zelf wel bepaalden wat ze 
na hun werktijd deden.
In de begintijd waren er bij De Reiniging zinken emmers.  Sommige mensen hadden dan ook 
nog weleens de vreemde gewoonte deze vol te gooien met bouwafval. 

Later kwamen de plastic zakken. Meermaals heeft pa een tetanusinjectie 
gekregen, omdat er weer eens een naald uit een afvalzak stak. 
Hierna kwamen de 240 liter rolcontainers, een hele verbetering in het til-
werk. Echter omdat het ophalen van het huisvuil nu  sneller ging,  kregen 
ze er wel weer meer straten bij om te doen. Dat dan weer wel.
Na lichamelijke problemen werd hij ingedeeld bij de ploeg die de 660 liter 
rolcontainers bij bedrijven moest legen.
Uiteindelijk is hij door problemen met zijn knieën en schouders afgekeurd.

In de Molenstraat 35 in Marum werd een huis bij opbod verkocht. We zijn  samen naar Rudolphus 
geweest, waar de verkoop plaatsvond.  Pa was de hoogste bieder.  Meteen  werd ‘s avonds de 
woonhuisverzekering vastgelegd.
Pa moest wat omhanden hebben, stilzitten of in een hoekje een boek lezen kon hij maar slecht.
In Marum begon hij paardentuigen te maken en te herstellen. Borststukken, halsters, hoofdstel-
len, leidsels e.d. Behalve zadels, daar had hij niets mee.  
Bij de Postwagen in Tolbert was regelmatig een kofferbakverkoop, maar hij reisde ook wel naar 
Norg.  Zijn voorkeur ging uit naar tuigage voor tuigpaarden. Hoe meer franje, belletjes, sierstuk-
ken eraan zaten, hoe liever hij het had.
Het gelooide en gekleurde leer kocht hij in Groningen. Intussen had hij ook een zeldzame leer- 
naaimachine op de kop getikt. Hij zag hem bij een faillissementsverkoop.
Van Noord-Holland tot aan Brabant toe kwamen ze naar Marum voor een mooi paardentuig.  
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Bedrijven deden dit sierhandwerk niet, met name de sierstiksels met bv. rood of wit garen 
waren een zeer geduldig handwerk. 
Een familie uit Zwolle kwam regelmatig langs. De vrouwen in de woonkamer, de mannen achter 
in de garage, in de werkplaats in waar ook een kachel stond.  Gewoon om over paarden en 
tuigen te praten.
Divoza in Leek stuurde mensen met kapotte leidsels of hoofdstellen meteen door naar pa.
Door mond tot mond reclame was er altijd aanloop. Soms waren er haastklussen, omdat er de 
volgende dag een concours was. Soms kwam men op zaterdagavond nog langs voor herstelwerk.
Pa had er bloedhekel aan als men met een smerig hoofdstel of leidsels aankwam.  ‘Droog en 
gebarsten leer getuigt van slecht onderhoud”, zei hij altijd.
Hij weigerde om verrot materiaal te herstellen. “ Koop maar een nieuwe”,  was dan de bood-
schap, Wilde men dat niet, dan stuurde hij ze resoluut weg.
Kwam je in de schuur dan kwam de geur van ledervet je tegemoet.  Later hingen er ook halsters 
van kunststof en linnen, veelal bedoelt voor veulens of om het paard te beleren.

   

Het hoofdstel is van een jonkheer geweest, de vijf kroontjes verwijzen 
hiernaar, het is een zgn. Gronings hoofdstel. Alleen de adel mocht rij-
den met een hoofdstel van koper, het bit is van baleinzilver. Het hoofd-
stel is vrij zwaar en was bedoeld voor hengsten. (bron J. v/d Velde)
Elk jaar was er een vast uitje, dan 
gingen pa en ma naar Buiten-
post, naar het concours hippique.
De Friese paarden voor de sjezen 
en sulky’s en de daarbij behoren-
de Friese klederdracht, vonden 
ze geweldig mooi om te zien. 

 
 
 
 

Regelmatig kwam het voor dat er een trailer met het paard erin voor de deur stond. Dit omdat 
deze een nieuw hoofdstel kreeg aangemeten of met een hoofdstel dat vermaakt of hersteld 
moest worden. 
Menig Molenstraatbewoner weet dit nog wel, schoppen dat die paarden soms deden in de trailer.
Noodgedwongen is pa ermee gestopt.  Hij kreeg het niet meer voor elkaar om de naald door 

De Fryske Quadrille

Familie eigendom

Gereed voor het ringsteken
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het leer te drukken. Sommige delen kon je doen met de naaimachine, het was echter heel veel 
handwerk.
Alle borststukken, halsters, hoofdstellen, bitten, leidsels, vellen leer, kastjes vol met speciale 
garens, ringen, speciale klinken en sierspijkers, incl. al het speciale gereedschap is daarna 
verkocht.
Op vakantie gaan was er nooit bij  geweest, hooguit af en toe eens een dagtochtje.
Ik heb nog  eens een dagtocht voor pa georganiseerd.  Samen met familie en kennissen gingen 
we op pad,  naar waar hij geboren is en naar school was geweest. Ook zijn we langs alle plaat-
sen gekomen waar hij gewoond had, uiteindelijk belandden we in Een aan de Americaweg 20.
Daar  hebben we op de weg gestaan om naar paarden te kijken. De eigenaar was nog wel eens 
bij hem langs geweest voor reparaties. Pa wilde wel even bij hem op het erf kijken. Hij had er 
geen erg in dat er meteen na onze aankomst een tweespan voor een wagen werd gezet. Totdat 
het hem duidelijk werd dat hij zelf moest mennen voor een gezamenlijke rondrit. Hij genoot 
er zichtbaar van,  weer zelf de leidsels in handen hebben na zoveel jaar! En ja, dan komen de 
oude verhalen vanzelf weer los.
Hierna zijn pa en moe aan de Iepenlaan gaan wonen.  Na een kort ziekbed is ma (1915- 2004) 
overleden op 88 jarige leeftijd. Pa moest later verplicht verhuizen i.v.m. de uitbreiding van de 
Iepenhof. Hij is daarna gaan wonen aan de J. Iskenheerd. 
Op 94 jarige leeftijd is pa overleden. ( 1920-2015). 

Jan met kleinkind



Café Deenen te Noordwijk 
Cobi Olijve

Bij het maken van het boek ‘Van Westerdeel naar Westerkwartier’ kregen we van ver-
schillende kanten foto’s en dergelijke toegestuurd. We konden niet alles plaatsen in het 
boek, maar sommige zaken waren wel de moeite waard eens nader te bekijken.
Zo kregen we een ansichtkaart van Café Deenen in Noordwijk. Eigenlijk was het een 
tekening van het café, met daarop een afbeelding van twee personen. Het was het echt-
paar Roelof en Annie Deenen en de ansichtkaart was gemaakt door hun schoonzoon Jan 
Mulder. 
We namen contact op met Jan en kregen van hem veel informatie over het echtpaar en 
de bewoners van het café. Helaas is Jan begin dit jaar plotseling overleden en heeft hij 
deze uitgave van ’t Olde Guet niet meer in kunnen zien. 

De familie Deenen
Albert Deenen en Roelofje Schutrup kopen in 1913 in Balloo een huis met bijbehorende grond 
van Jan Bruins. Het echtpaar wil een café beginnen en daarom wordt  de aangekochte woning 
gesloopt. Er komt een groot, nieuw pand voor in de plaats. Daarin komen een café en een 
kruidenierswinkel en het achterste gedeelte wordt opgezet als boerderij.
In het begin hebben ze het moeilijk, er mag alleen koffie, limonade en bier worden verkocht. 
Voor sterke drank heeft Albert een aparte vergunning nodig.  De relatie met de toenmalige 
burgemeester was zo slecht dat deze hem steeds dwarsboomde. Maar ook zonder vergun-
ning wist de cafébaas echter wel de nodige jenever aan de Balloër bevolking te slijten. De 
veldwachters Van der Zwaag en Overbeek loerden op een kans om Deenen ‘er bij te lappen’. 
Roelof vertelde vaak het verhaal dat veldwachter Overbeek in het stookhok een mandfles met 
10 liter jenever vond en triomfantelijk een boete uitschreef. Maar Albert Deenen had de jenever 
overgeschonken in flessen en de mandfles weer gevuld met water. Toen de zaak in Assen 
voor het gerecht kwam ontkende Deenen dat de mandfles ook maar een drup alcohol bevatte. 
De rechter vroeg daarop aan de veldwachter of hij de inhoud geproefd had. Deze moest dat 
ontkennen en de rechter seponeerde de zaak met de woorden: “Nou Overbeek, dan ben je een 
domme politieagent”.
Na veel strijd kreeg Albert Deenen in 1926 toch een volledige vergunning, mede dank zij een 
collectieve actie van het hele dorp en de bemoeienis van de Inspecteur van de Drankenwet.

Albert en Roelofje hadden vijf 
kinderen, Roelof, Willem, Kla-
sina, Anne en Jan. De laatste 
overleed al op 2-jarige leeftijd 
in 1922.
Als Albert en Roelofje stop-
pen met het café nemen de 
zonen Roelof en Anne het spul 
over. Roelof gaat het café en 
de winkel runnen en Anne de 
boerderij.
In het dorp en omgeving haalt 
Roelof boodschappenboekjes 
op en bezorgt hij de bood-
schappen. 

 Zijn vrouw Annie beheert de 
kroeg en dat gaat haar goed af. 
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Café Deenen in Balloo



Het echtpaar heeft twee kinderen, dochter Roelie en zoon Egbert Jan. Ook zij helpen al vroeg 
met de bezorging van de kruidenierswaren. En ook waar ze verder kunnen helpen zijn ze van 
de partij.

In 1952 verhuist Anne naar Assen, waar hij 
het café van Arnold Thurkow aan de Steen-
dijk overneemt. Het gezin van Anne heeft 
drie kinderen, Hillie, Bertha en Albert.
De boerderij wordt dan gezamenlijk gerund 
door Albert, Roelof en Willem. 
In de hooi- en oogsttijd helpt Anne nog wel 
eens mee. Roelof assisteert op zijn beurt in 
het café van Anne bij drukke tijden, zoals 
bv. tijdens de TT Klasina trouwt met Hendrik 
Meinen, ook uit Balloo. Zij gaan naar Beilen 
en hebben daar een hotel café Restaurant. 
Hendrik komt al vroeg te overlijden. Ze heb-
ben één kind, Arend.

Noordwijk
In 1960 vertrekt de familie Roelof Deenen uit Balloo en met behulp van het merk Oranjeboom 
beginnen Roelof en Annie een eigen café in Noordwijk, in het Westerkwartier. 
Ze nemen een bestaande kroeg ( café v.d. Heide en daarvóór v.d. Velde) over. Een hele stap 
van Drenthe naar Groningen.
De kroeg staat in het midden van het dorp. Tegenover het pand staat de kerk en rechts bevindt 
zich de melkfabriek. Aan de achterzijde van het café zit de klompenfabriek Trio. Er ligt altijd een 
grote voorraad boomstammen voor het maken van de klompen op het terrein achter het café. 
De fabriekspijp van die klompenfabriek was van metaal, roestte op een bepaald moment door 
en viel richting het café. De pijp raakte het café op een haar na. 

Het is een goede keuze geweest van Roelof en Annie. Ze doen het goed in Noordwijk.  Er is 
altijd drukte en gezelligheid.  Vooral rond de stamtafel hangt een goede sfeer. 
De gezelligheid komt mede door moeder Annie Deenen. 
Het café wordt ook gebruikt voor uitvaarten, de jaarlijkse uitvoeringen van de toneelvereniging 
vinden er plaats, er worden feesten gehouden en de korfbalvereniging gebruikt het café om 
zich om te kleden.
Markante figuren die het café bezoeken zijn koopman Henk Havinga en ook Jan ten Have 
kwam graag na het bezoeken van de markt in Leeuwarden nog even nazitten in Noordwijk. 
Jan Hommes, de zoon van de plaatselijke smid Kees Hommes aan de Oosterweg, kwam vaak 
even langs vanwege een gebrek aan zijn fiets, zoals hij zei. Het stuur sloeg nl. iedere keer als 
hij langs fietste automatisch af naar het café. Niet dat hij zoveel behoefte had aan alcohol, hij 
kwam  puur voor de gezelligheid. Postbode Gabe Top en smid Berend Postmus waren ook 
vaak te vinden aan de stamtafel van café Deenen. 
De drie gebroeders de Boer, Wiebe, Jan en Meine behoorden tevens tot de vaste klantenkring. 
Jan kwam vaak om te biljarten. Hij en Egbert Jan hebben menig potje biljart gespeeld.
Na sluitingstijd , toen nog 23.00 uur, verhuisde  men weleens naar de huiskamer van Deenen.  
Op een keer tijdens een politie controle verstopte iedereen zich. Onder het toneel, in het drank-
hok, in kasten op zolder en zelfs op het dak. Maar behalve de man op het dak, Douwe Stava-
sius, pakte politieagent Woppenkamp ze allemaal. 
Postbode Gabe hielp ook mee bij feesten en partijen, hij was dan ober. De mensen mochten 
hem graag.  Kregen ze een Beerenburg of een cognacje  in plaats van een jenevertje, dan zei 
Gabe: ”Och, best lekker voor de afwisseling”. En bij het afrekenen vroeg hij de klanten:  
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Annechien Bonder en Roelof Deenen



“Hoeveul hest had?”.  Dat hield hij zelf niet bij, maar daar werd ook niemand kwaad om. De 
klant zei dan bv. : “ Ik denk een stuk of negen., maar maak er maar tien van”.  
Ober Gabe dronk zelf ook gezellig mee. Hij ging wel eens ‘wat slingerend lopend’, met zijn fiets 
aan de hand naar huis. 
Het café was ook het thuishonk van de korfbalclub. Zondagsmiddags na de wedstrijd was het 
er druk, werd er gekaart of gedobbeld en bleven de mensen vaak lang zitten. Het was dan erg 
gezellig.
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De oude tapkast            De nieuwe bar

Café Deenen in Noordwijk



Ook de kinderen voelen zich thuis in Noordwijk. Ze helpen vaak mee in de kroeg. Voor de rond-
jes die worden gegeven heeft dochter Roelie koude thee klaarstaan in een cognacfles. Daaruit 
schenkt ze zich zelf ‘een borreltje’ in. 
Moeder Annie deed dat ook, maar dan met water. Ze dronk dan z.g. jenever. Er was eens een 
klant die het niet vertrouwde en uit het glaasje proefde, maar toen had ze, bij toeval, wél een 
glaasje jenever.
Na haar schooltijd vindt Roelie werk bij dokter Mulder in Groningen aan het Schuitendiep.  later 
neemt ze een baan in de boekhouding aan, op de Hamrikkade.  Ze gaat elke dag met de bus 
naar Groningen en loopt vanaf het hoofdstation dwars door de stad, heen en weer, naar haar werk.

Ondertussen is Jan Mulder uit Roden in beeld 
bij Roelie. Ze vinden elkaar in 1962 op de 
Paaskermis in Marum.  De jeugd van Noord-
wijk vindt het maar niets, zo’n buitenstaander. 
Als Jan eens na een bezoek aan Roelie op zijn 
Kreidler naar huis rijdt, wil de brommer ineens 
niet meer. Jan ontdekt ook dat zijn broekspij-
pen helemaal nat zijn. De benzineslang van 
zijn brommer was doorgesneden!!  
Maar Jan is gek met Roelie en zet door. Hij is 
veel te vinden in Noordwijk,  daar vindt hij de 
rust om te studeren. Maar helpt ook wel mee 
in de kroeg.  De jongens uit het dorp leggen 
zich uiteindelijk bij de situatie neer. 

     
 

 

Egbert Jan stond eigenlijk dagelijks achter de bar. Hij ging naar de Ulo in Marum. Na het be-
halen van zijn diploma ging hij drie jaar naar de kweekschool in Drachten, maar het onderwijs  
bleek niet zijn roeping en hij ging als boekhouder te werk bij Cova banden in Groningen.
In 1966 begon Egbert Jan met een beat, rhytm en blues band, “The Blitz Blizzards”.
Egbert Jan was de drummer, Gerard Alserda uit Doezum zanger-gitarist, Rudie Bron uit Sur-
huisterveen was leadgitarist-trompettist, Germ de Vries uit Roden speelde bas, Jan van Kerne-
beek bediende de toetsen en Harma Postma trad op als zangeres-saxofoniste.
 Aanvankelijk werd op het toneel geoefend, maar later,  vanwege het lawaai voor de klanten,  in 
de schuur achter het toneel. De naam van de band is een paar keer veranderd, eerst in “The 
Bliss” en later  “The Citizen People”. In 1972 viel de band uit elkaar. Hierna ging Egbert Jan 
verder met een Trio, “Het Melodia Trio”, een dans- en stemmingsorkestje, samen met Jan van 
Kernebeek (organist van de vorige band) en Remco Wildeboer als gitarist-zanger. Na 1979 ging 
hij tot 1992 met Jan van Kernebeek verder als duo: “The Melodies’.
In 1995 richtte hij samen met Jannes Dijk uit Marum “The West Quarter Band” op, waarin hij 
momenteel (2019) nog speelt. 
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Roelie met Jan in verkeringstijd



Jan en Roelie
Roelie houdt erg van dieren. Ze heeft van alles: een hondje, katten, geiten, duiven, marmotten, 
konijnen, een papegaai…  Ze heeft zelfs een Oeistiti aapje.  Hoewel het dier een prima hok 
heeft kan hij ook vaak los, omdat Roelie hem helemaal zindelijk heeft. 
Als het stel aangeeft te willen trouwen zegt vader Deenen dat Jan dan eerst maar een huis 
moet bouwen. Ze vinden bouwgrond aan de Hulstlaan in Norg. Jan maakt zelf de tekening voor 
de woning. En als de tekening is goedgekeurd kan met de bouw worden begonnen. Met man 
en macht wordt er aan gewerkt. Familie, vrienden en kennissen, velen helpen mee.
Roelie Deenen en Jan 
Mulder trouwen op 21 
juli 1967 en trekken in 
de woning in Norg. Na-
tuurlijk krijgen ze op het 
trouwfeest een bokje. 
Die kan ook nog wel bij 
Roelie’s menagerie.
Egbert Jan, de broer 
van Roelie is veel te 
kieskeurig wat betreft 
het vinden van een 
vriendin vinden Roelie 
en Jan. Het duurt inder-
daad even, maar ook hij 
vindt zijn geluk. Tijdens 
een reis naar Engeland 
komt hij  Tineke tegen 
en het is liefde op het 
eerste gezicht.

Jan Mulder volgt eerst een opleiding tot technisch tekenaar. Daarna doet hij een studie in de 
pedagogiek en wordt hij jeugdleider van een groep moeilijk opvoedbare jongens tussen de 
13 en 18 jaar.
Ook haalt Jan alle diploma’s die er te behalen zijn als chauffeur en mag hij overal op rijden. 
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Vlnr Egbert Jan Deenen,  
Jan van  Kernebek, 
Germ de  Vries, Gerard 
Alserda en Rudi Bron

Roelie met haar Oeistiti aapje



En hij haalt deze diploma’s door  in één keer af te rijden.
Dan besluiten Jan en Roelie een Radio- en TV zaak te beginnen in Leek. Eigenlijk heeft Jan niet 
veel verstand van techniek, maar op zich is de materie wel bekend, zijn ouders hadden ook 
zo’n zaak in Roden. Die werd later gerund door zijn broer Bert.
Als Jan en Roelie de winkel beginnen in de Tolberterstraat in Leek, wordt de woning in Norg 
overgedaan aan vader en moeder Deenen. Die wilden, vanwege gezondheidsproblemen van 
Roelof en gezien hun leeftijd, het café in Noordwijk toch al van de hand doen. In 1972 wordt 
het café verkocht aan Joop Bosma, ook wel ‘Joop Snor’ genoemd. 
Jan en Roelie gaan eerst boven de winkel wonen, maar dat bevalt niet en er wordt een bunga-
low gebouwd aan de Euroweg in Leek. 
De winkel draait goed, ze hebben de tijd mee. Jan houdt er van te stunten en de kranten staan 
er af en toe bol van. Dan weer kun je een TV kopen voor een cent, dan weer een wasmachine 
voor 2 cent. Het geeft veel reuring in het centrum van Leek.
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Azen op een koopje



De Brand
Het café in Noordwijk is nog verschillende keren doorverkocht, namen als Nienhuis en Oord 
worden genoemd. In 1981 wordt Thom Pool  uit Opende eigenaar van het café. In mei 1982 
breekt er brand uit. De brandweer doet zijn best, maar het pand wordt is niet meer te redden. 
Het café wordt niet herbouwd . Na een tijdje worden de restanten  weggehaald en komt er een 
plantsoentje op die plek, het Willy Dobbe Plantsoen. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, 
die net als het café zal bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp.
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De ansichtkaart van Jan Mulder waar dit verhaal mee begon
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Reacties lezers
We kregen de volgende reactie van mevrouw Bouma-Dijkstra op het artikel over de 

Keuningsweg in ‘t Olde Guet nr. 30.  
We zijn altijd blij met reacties en en aanvullingen.

Beste redactie,
 
In nummer 30 van t Olde Guet zou ik graag nog wat willen aanvullen.
Dat gaat over De Keuningsweg in de jaren 50. Er is een woning overgeslagen, 
het huis  tussen Ate en Akke Dijkstra en Jan en Martha Dijkema.
Dit was de woning van Matheus en Grietje Modderman.
Matheus werkte in Goor en was wekelijks van huis, Grietje was huisvrouw.
Ik woonde er tegen over in het huis van Wietse Dijkstra.
De herinneringen komen weer terug, als je het allemaal weer leest.
Mooi, duidelijk en goed leesbaar.
 
Mvg Doutsen Bouma Dijkstra.

✧ ✧ ✧
Verder  kregen we een reactie van het bestuur van Amicitia.

In het voorwoord van ‘t Olde Guet nr. 30 sprak de redactie van
een harmonie’, maar Amicitia is een fanfare. 
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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.
U kunt lid worden van onze vereniging voor €  17,50 per jaar. U ontvangt dan 2x per jaar ons 
ledenblad ’t Olde Guet en nieuwsbrieven, alsmede toegang tot lezingen, excursies, enzovoort. 
Leden die verder weg wonen en het ledenblad per post toegestuurd moeten krijgen betalen 
voor een lidmaatschap € 20,- Opgave bij de ledenadministratie of de secretaris.
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.
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