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Het logo heeft betrekking op het gebied, waarin onze dorpen liggen. 
De gegolfde lijnen onderin geven de vele watertjes aan die in dit 
gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking 
op Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een 
Typha latifolia oftewel een Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel 
tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt in ons gebied veel 
voor en is kenmerkend. Het woord ”riet” van rietsigaar slaat op „Oude 
Riet” en „Zwarte Riet”, twee grensriviertjes van ons gebied.

Oud en Nieuw (3)

Onlangs is dit nieuwe gebouw verrezen aan de Wending, op de hoek van de 
Raadhuisstraat. Nog niet zo lang geleden stond op deze plek een oud witgepleisterd 
huisje met rood wit groene luiken en mooie oude linden ervoor. U herinnert zich dit vast 
nog wel. Dat dit huisje niet altijd wit is geweest blijkt uit de onderstaande foto, die een 
heel ander beeld geeft van de situatie. Op die plek was toen brandstofhandel S. de 
Vries gevestigd. Op de foto ziet u de familie De Vries. Er is bij de redactie verder niet 
veel bekend over deze foto. Weet u er iets over, neemt u dan even contact met ons op?



Voorwoord

Beste lezers van ’t Olde Guet, 

Dit nummer van ’t Olde Guet komt wat later dan wij ons voorgenomen hadden. 
Tot onze schrik moest Trees Mars die steeds een grote bijdrage leverde aan 
’t Olde Guet opgenomen worden in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een 
operatie. Gelukkig zet Joke de Boer de redactie voort. Vanaf het oktobernum-
mer treedt Sineke de Groot uit De Wilp toe tot de redactie.

In de laatste ledenvergadering heeft tevens een bestuurswisseling plaatsge-
vonden. Trees Mars heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Zij is opgevolgd door 
Froukje Boekema die al vanaf de oprichting binnen de Heemkundekring actief 
meewerkt in ons archief. Binnen het bestuur zal Froukje de functie van pen-
ningmeester op zich nemen. Het secretariaat is nu in handen van Cobi Olijve. 
Omdat het colofon voor dit nummer niet tijdig kon worden aangepast, geef ik 
u hier de nieuwe adresgegevens: 
Mevrouw F. (Froukje) Boekema-van der Wier,
Thorbeckestraat 4; 9363 CA  Marum.-Tel. 0594 648000

Interessante stukken betreffende de geschiedenis van Marum blijven wel-
kom. Om te voorkomen dat historisch materiaal verloren gaat plaatst de 
Heemkundekring Vredewold-West komend jaar in elk nummer van het Acht 
Dorpen Nieuws een oproep om een ieder hierop te attenderen. Men realiseert 
zich vaak niet dat zolderopruimingen voor ons interessante zaken kunnen 
bevatten.

Museum ’t Rieuw heeft het voornemen om in 2007 het thema Zuivelindustrie 
in het Westerkwartier vorm te geven en heeft de Heemkundekring gevraagd 
om haar medewerking te verlenen. Wij doen daarom een beroep op u,om 
documenten over de zuivelfabrieken in Marum, De Wilp en Noordwijk, zoals 
jaarboekjes,  jaarverslagen, uitnodigingen, mededelingen aan leden en leve-
ranciers, etc. aan ons ter beschikking te stellen. Vooral van de fabrieken van 
Noordwijk en De Wilp is weinig of niets beschikbaar.
Uw hulp is dringend nodig!

Namens het bestuur,
Berend Kingma, voorzitter.
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i Podzol: Uitgeloogde fijne grijze zandlaag onder heideveen

Archeologisch Onderzoek
——————————————————————————————————
Berend Kingma

Bij het verschijnen van dit nummer is het archeologisch onderzoek op de 
landerijen ten zuiden van het Malijksepad, behorende bij de Hermanshoeve, 
afgerond. 

In dit gebied is een (rest van een) podzoliprofiel gevonden. Dit wil zeggen dat 
het gebied  een middelhoge tot – plaatselijk - hoge trefkans heeft voor materi-
alen uit het stenen tijdperk. Over het resultaat kan ik nu nog niets zeggen; dat 
zal moeten blijken uit nader onderzoek van de gezeefde materialen. De tweede 
helft van dit jaar komt er een rapportage van het onderzoek. Het onderzoeks-
bureau heeft ons toegezegd het rapport aan ons toe te zenden. Wij zullen u in 
een volgend ’t Olde Guet op de hoogte houden van de bevindingen.
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Van de Redactie

Veel nieuws van de redactie deze keer, want dit is in diverse opzichten een bijzonder num-
mer geworden. 

Om te beginnen, zijn we te laat! U leest verderop dat hier goede redenen voor zijn, maar 
desalniettemin bieden wij u hiervoor onze excuses aan. Het is de bedoeling dat we de 
volgende keer wel gewoon in oktober verschijnen, zodat we dan weer op schema liggen.

Tot onze spijt heeft Trees Mars-Belderok de redactie verlaten. Persoonlijke omstandighe-
den liggen hieraan ten grondslag. Bovendien moet Trees het na de zware operatie die zij 
heeft ondergaan, wat rustiger aan doen. De samenwerking met Trees is altijd buitenge-
woon plezierig en vruchtbaar verlopen en onze verstandhouding is gelukkig nog steeds 
heel goed. Haar deskundigheid op het gebied van spelling en stijl, haar accuratesse en 
haar inzet zullen bijzonder worden gemist. 

Donkere wolken dus, boven ’t Olde Guet; maar gelukkig  kwam er redding van de zijde 
van ons actieve en deskundige lid Geert Braam, geboren en getogen te Marum. Geert is 
werkzaam bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven en heeft door eigen 
onderzoek bijzonder veel kennis vergaard over de geschiedenis van onze streek. Voor 
zijn bereidwilligheid zijn artikelen voor publicatie beschikbaar te stellen aan ’t Olde Guet 
zijn wij hem dan ook enorm dankbaar. U vindt in dit nummer het – verkorte - verslag van 
zijn onderzoek naar de historie van de Akkermanswijk; een ambitieus project van Wytze 
Willem Akkerman en Tjebbe Idsingh, dat helaas een roemloos einde kreeg. Nu - meer 
dan een eeuw later – kunnen wij op deze plek genieten van een prachtig stukje natuur en 
historie. Het tweede artikel van Geert Braam is een transcriptie van het verslag dat maire 
Hendrik Tjebbes Idsingh – de vader van bovengenoemde Tjebbe – maakte van zijn reis 
naar Amsterdam in 1805. Zeer lezenswaard, dit prachtige reisverslag. Tenslotte vindt u van 
zijn hand het aangrijpende verhaal over de lotgevallen van het schippersgezin Palsma uit 
De Wilp. 

Ook ons bestuurslid Jan van der Veen leverde weer een interessant artikel voor ons blad; 
ditmaal over de restauratie van de tuinmuren en de toegangspoort van de Coendersborg. 
Het artikel nodigt als het ware uit de situatie ter plaatse eens te gaan bekijken. Dat moet u 
zeker doen, het is zeer de moeite waard! Onze voorzitter, Berend Kingma, heeft zich voor 
dit nummer bijzonder ingezet om fotomateriaal te verzamelen. Zowel zijn eigen foto’s als 
de door hem opgespoorde historische foto’s vormen een waardevolle bijdrage aan diverse 
artikelen.
Tenslotte een woordje van dank aan Cobi Olijve die voor dit nummer als intermediair tus-
sen redactie en bestuur heeft gefungeerd, hetgeen een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de totstandkoming. Bovendien heeft Cobi inmiddels een nieuw redactielid gevonden. 

U zult begrijpen dat het zonder genoemde ondersteuning dit keer moeilijk zou zijn geweest 
‘t Olde Guet samen te stellen. Mede namens al deze medewerkers wens ik u dan ook veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Joke de Boer-Jager

1900 is de naam ook ingeburgerd voor 
grotere schepen; tot 19,5 meter leng-
te, met een laadvermogen van maxi-
maal 50 ton. Deze worden eerst nog 
roefschip of skip genoemd. De sche-
pen worden gebouwd op werven in 
Friesland en Briltil; tot ongeveer 1900  
van hout, maar vanaf 1885 bouwt Geert 
Barkmeijer in Briltil ijzeren exemplaren. 
Dat voorbeeld wordt vanaf 1890 overal 
in Friesland nagevolgd. Er zijn nu nog 
een paar honderd skûtsjes in bedrijf. 
Zo’n 75 daarvan doen aan wedstrijden 
mee.

Eize Palsma
Van de jongste zoon Eize weten we 
dat hij zich in Siegerswoude vestigt en 

daar boer wordt. Nakomelingen van 
hem wonen ook nu nog in en rond 
deze plaats. De kleinzoon van Eize, 
Onne Palsma uit Bakkeveen, bezit een 
prachtige ingelijste afbeelding van onze 
hoofdrolspeler Roelf Eizes Palsma, Dit 
stuk hangt nog altijd aan de wand in 
Bakkeveen en neemt bij de familie een 
zeer bijzondere plaats-in. Het is bij dit 
artikel afgedrukt. Van een dochter van 
Eize, wijlen mevrouw Grietje Westerhof-
Palsma-uit Drachten, kreeg ik jaren 
geleden een afbeelding van Grietje 
Onnes Jager, de vrouw van Roelf. Ook 
familie-aantekeningen, gemaakt door 
Grietje Onnes Jager, kreeg ik in han-
den. 

i Rolpaal: Draaipaal bij bochten van kanalen op een havenhoofd, waarlangs de treklijn van  
schepen gaan kan.

ii Remplaçant: Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door ieder  
ander uit dezelfde provincie die aan de keuringseisen voldeed. Hiervoor was een notariële  
akte nodig. Door de  hoogte van de vergoeding wisten vooral de rijkeren hierdoor de dienst-     
plicht te ontlopen. In 1898 werd dit stelsel afgeschaft.
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Huidige situatie
De restanten van de wijk met de aan-
gelegde dijken zijn nog heel goed zicht-
baar in het landschap tussen De Wilp 
en Marum, met name vanuit de Houtwal 
en vanaf de Wilpsterweg. Een groot 
gedeelte van de wijk is in de jaren 60 
van de 20e eeuw gedempt en de dijken 
zijn geslecht. De Oostelijke dijk, met het 
oude jaagpadiii, is echter grotendeels 
nog in takt. Via dit zandpad is ook nu 
nog De Wilp te voet te bereiken 

De Akkermanswijk

Geert Braam

In de winter van 2004-2005 werd mij door Jan de Mars, bestuurslid van Plaatselijk 
Belang Vooruitgang  te De Wilp, gevraagd of ik eens zou kunnen nagaan of er 
bij de Archieveni iets bekend is over het sluisje in de Akkermanswijk. Dit in ver-
band met een stukje PR rond het te realiseren Laarzenpad, een wandelroute die 
zal leiden vanuit De Wilp over de oude Leidijkii in de richting van het voormalige 
sluisje.-Hij vertelde in De Wilp gehoord te hebben dat de Akkermanswijk van 
Marum naar De Wilp gegraven was in opdracht van de weduwe Bouwsema, 
uitbaatster van herberg De Koppelpaarden. Op die wijze kon de drank gemak-
kelijker per schip naar de herberg gebracht worden. De herberg stond destijds 
aan de noordzijde van de Hoornweg op de plek van de ESA, nu de locatie van het 
nieuwbouwcomplex De Grote Hoorn. Dit mooie verhaal, was in mijn ogen echter 
fantasie en ik heb toegezegd om één en ander te onderzoeken. Mijn nieuwsgie-
righeid was geprikkeld, temeer omdat er over dit onderwerp weinig bleek te zijn 
geschreven. Dat er in de wijk tussen Marum en De Wilp een sluis geweest is, was 
een logische gedachte omdat er sprake is van een behoorlijk hoogteverschil in 
het landschap. Volgens mijn zegsman zou het sluisje gelegen hebben ongeveer 
op de plaats waar ook nu nog een boerderijtje staat, (Houtwal 19) aan de inmid-
dels grotendeels gedempte wijk.- Hier woonde vroeger Gerrit Dijk met zijn gezin, 
daarna tijdelijk de familie Bandringa en tegenwoordig de familie Ritsma. Uit mijn 
onderzoek bleek dat de geschiedenis van de Akkermanswijk nauw verweven 
was - en is - met de dorpsgeschiedenis van De Wilp. Ik bleek aan een bijzonder 
interessante, maar ook veelomvattende klus te zijn begonnen. Om mijn onder-
zoek gefundeerd uit te voeren besloot ik om naspeuringen te doen in de archie-
ven van de gemeente Marum en de provinciale Groninger- en Friese Archieven. 
Bovendien heb ik over dit onderwerp gesprekken gevoerd met mensen die er 
nog uit eigen herinnering over konden vertellen.

lijden in Groningen. Uit zijn- memorie 
van successie weten we dat hij voer op 
het stalen roefschip genaamd Risico. 
Het schip had hij vanaf-1907 en de 
huurkoop zou lopen tot 1921. Heeft de 
naam van het schip Risico te maken 
met de scheepsramp van 1878; weten-
de dat het gevaar altijd op de loer ligt? 
De nabestaanden van Onne Palsma 
zijn: zijn vrouw Elisabeth van der Veen 
en hun minderjarige dochter Tjitske 
Palsma.

Roefschip en skûtsje 
In dit artikel over de schippersfamilie 
Palsma wil ik niet nalaten u wat ach-
tergrond-informatie over de schepen 
uit die tijd te geven. Een skûtsje – in 
het Nederlands: schuitje -  was in de 
vorige eeuw een klein Fries binnen-
vaartschip, type platbodem, van 12 tot 
14,5 meter lengte en 2,8 tot 3,4 meter 
breedte. Er zijn tussen 1880 en 1930 
duizenden gebouwd. Skûtsjes behoren 
tot de familie van de tjalken, maar zijn 
slanker uitgevoerd en sneller. Sinds 

groen- en bouwland. Tevens staan er in 
de memorie van aangifte vermeld: Zes 
graven op de begraafplaats te De Wilp, 
gemeente Marum, tezamen gewaar-
deerd op eene verkoopwaarde tendage 
van het overlijden op ƒ 6212,00.
Vijftien jaar later, op 12 september 1923 
overlijdt in De Wilp, Grietje Onnes Jager, 
de weduwe van Roelf Palsma. Op haar 
naam staan dan nog ongeveer dezelfde 
bezittingen.
Onne Palsma 1877-1908
De zoon Onne Palsma, overleeft in 

1878 als bijna 1-jarige de scheepsramp 
te Groningen. Het water en het avon-
tuur blijven hem trekken en ook hij kiest 
ervoor schipper te worden. Hij laat 
bij de scheepsbouwers de gebroeders 
Klaas en Alle Barkmeijer te Noordhorn 
een stalen roefschip bouwen. Nog geen 
half jaar na het contract met Barkmeijer 
komt schipper en jonge vader Onne 
Palsma, op 30 jarige leeftijd te over-Het ‘restant’ van de Akkermanswijk, dit voor-

jaar gefotografeerd door Berend Kingma

Grietje Onnes Jager (1842-1923) de vrouw 
van Roelf Eizes Palsma

Roelf Eizes Palsma (1836-1908) 
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en De Wilp? Wel, met behulp van een 
topografische kaart van midden 19e 
eeuw kon ik de vraag van Plaatselijk 
Belang kort en snel beantwoorden.  De 
Akkermanswijk èn het sluisje stonden 
er keurig op aangegeven!     
Maar de archieven geven veel meer 

prijs over het ontstaan van deze wijk 
en over de families die hierin door de 
jaren heen een rol speelden. We halen 
een schat aan informatie uit de eerste 
minuutplansv van 1832 en de daar-
aan verbonden OAT ’s, de oorspronke-
lijke aanwijzende tafels. In die OAT ’s is 
ieder kadasternummer gekoppeld aan 
de betreffende eigenaar. Deze informa-
tie is beschikbaar op Internet op www.
dewoonomgeving.nl. Zo ontdekte ik in 

Ooggetuigenherinneringen
Gerrit Dijk, geboren in 1924 te Grootegast 
en nu nog wonende te De Wilp, woonde 
vanaf 1928 in de buurt van het voor-
malige sluisje; eerst met zijn ouders 
en later met zijn eigen gezin. Hij had 
voor mij zeer waardevolle informatie. 
Zo kon hij zich helemaal geen scheep-
vaart herinneren; ook zijn ouders had hij 
daar nooit over gehoord. Van eventuele 
restanten van het sluisje heeft hij geen 
weet, vrij zeker waren deze in zijn jonge 
jaren al verdwenen. Over de dammen 
weet Dijk te vertellen dat die er al heel 
lang liggen. De melkboot legde aan bij 
de meest zuidelijke dam en de melk 
werd van de boerderij gehaald. Dijk her-
innert zich ook dat in de herfst pompen 
bij de dammen geplaatst werden om 
het water van de Akkermanswijk op peil 
te houden als water werd afgetapt ten 
behoeve van de ijsbaan.---
-- 
Ook Henk Posthumus, Marum-ken-
ner, geboren in 1921 te Marum en 
thans wonende aan de Houtwal, herin-
nert zich niets over scheepvaart in de 
Akkermanswijk en de restanten van 
het sluisje. Evenmin kent hij verhalen 
over scheepvaart van zijn ouders. Wel 
verhaalt hij over de plaats van de ijs-
baan in Marum-West, waar eens een 
voetbalveld was. Zittend op de dijk van 
de Akkermanswijk volgden de vaste 
supporters de voetbalwedstrijd. 

Zelf heb ik ooit gehoord van iemand 
die, als jong meisje, wel eens over het 
vervallen sluisje gelopen is om de wijk 
over te steken. Er zal mogelijk een bativ 
over het kanaal gelegen hebben.

Archiefonderzoek
Wat vertellen de archieven, ons cultu-
reel erfgoed en dus het geheugen van 
de samenleving, ons over dit onbe-
kende stukje geschiedenis van Marum 

 Detail van de kaart van Marum (1866) uit de 
gemeenteatlas van de provincie Groningen 
door J. Kuijper. De Akkermanswijk – in het 
midden, van boven naar beneden – wordt bij 
name genoemd

vervanger aldaar die brug eigenmagtig 
heeft afgedraaid en opzettelijk en met 
geweld tegen de ketting van die brug 
aangevaren en daardoor het slot, waar-
door zij was afgesloten, heeft verbrij-
zeld.
— Overwegende ten aanzien van de 
opzettelijke verbreking van afsluiting dat 
de geringe beteekenis van het toe-
gebrachte nadeel eene verzachtende 
omstandigheid is die de toepassing van 
art. 463 van het Wetboek van strafrecht 
ten dezen doet veroorloven.
Regtdoende in Naam des Konings!
— Verklaart den beklaagde schuldig 
aan 1e het wanbedrijf van opzettelijke 
verbreking van afsluiting, 
2e de overtreding van het afdraaijen van 
een draaibrug zonder toestemming van 
den brugwachter gepleegd voorzoover 
het eerste- betreft, onder verzachtende 
omstandigheden. 
De uitspraak is:
Veroordeelt den schuldigverklaring ter 
zake voorschreven in eene geldboe-
te van vijfentwintig en eene van drie 
Gulden, bij niet-betaling binnen twee 
maanden, na daartoe te zijn aange-
maand, te vervangen door gevangenis-
straf van vijf dagen.

Bevolkingsregisters Gemeente 
Marum
Uiteraard vormen ook de bevolkings-
registers van de Gemeente Marum een 
belangrijke bron van informatie over de 
familie Palsma.
In de registers van 1850-1860 staat 
op bladzijde 270, onder De Wilp, dat 
Roelf-Eizes Palsma op 11 septem-
ber 1852 wordt ingeschreven in de 
gemeente Marum. Hij vestigt zich te De 
Wilp, samen met zijn vader en de inwo-
nende Bontje Hendriks. Zij is arbeidster. 
Ze wonen tezamen in het huis getekend 

nummer 0. Dat wil zeggen, in een zeer 
eenvoudige woning of een hutje op het 
veen. Roelf is dan nog ongehuwd en 
veehouder. Op-1 mei 1855 wordt de 
gemeente weer verlaten.
De bevolkingsregisters van 1860-1870 
van Marum, wijk D (De Wilp) bladzijde 
235 vermelden dat Roelf zich op 10 
juni 1863 opnieuw in deze gemeente 
vestigt. Hij is dan arbeider en trouwt in 
1864 met Grietje Onnes Jager.
In de periode van 1870-1880 vinden we 
het gezin in het register waar de dienst-
boden en knechten en daaropvolgend 
de schippers worden vermeld. Roelf 
Eizes Palsma is dan van beroep schip-
per (binnengaats). In dit register zijn ook 
de verdronken kinderen opgetekend.
Uit de bevolkingsregisters van 1880-
1900 van Marum halen we naast de 
vermelde personen tevens de naam van 
Palsma’s schip Hendrik. Mogelijk is dit 
dezelfde- maar herstelde- rampboot. 
Hoe ze aan de naam Hendrik zijn geko-
men is op dit moment nog niet duidelijk. 
Het zou kunnen dat Roelf Palsma de 
tweede eigenaar is en dat die naam al 
aan de boot verbonden was. De familie 
wisselt in deze periode van woonloca-
tie, namelijk van de boot naar een huis 
in De Wilp.

De laatste jaren
In 1890 komen we Roelf Palsma tegen 
in de notariële archieven. Hij leent dan 
100 gulden voor de aankoop van: enige 
perselen-heide (2) bouwland en weiland 
benevens huis en erf-alles staande en 
gelegen te De Wilp samen groot zeven 
hectare, eenentwintig are tachtig cen-
tiare
Roelf Eizes Palsma overlijdt op 8 sep-
tember 1908 te De Wilp, hij is dan 74 jaar 
oud. Bij het overlijden wordt zijn beroep 
omschreven als landbouwer te De Wilp. 
Hij laat een aardig kapitaaltje na, waar-
onder een huis en erf plus circa- 3.5 ha 
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bevalt, woont het gezin nog in dit huis. 
In 1818 heeft de weduwe Knot met haar 
kinderen het huis verlaten.
Vanaf ongeveer 1818 wordt de plaats 
bewoond door Pieter Jentjes Bron en 
zijn vrouw Antje Everts, beiden afkom-
stig uit Drachten. Bron bezit veel grond 
rond zijn huis en tevens landerijen in 
zuidelijke richting. Bij zijn overlijden in 
1831 laat Pieter Jentjes Bron na: 

a. De helft in ene behuizing en schuur, 
getekend no. 73, benevens de helft 
van de beklemming van ongeveer 20 
bunder land, staande en gelegen te 
Marum, doende jaarlijks aan de heeren 
van Teijens tot een vaste huur de som van 
ƒ 70.
b. De helft in de beklemmingvii van min 
of meer 2 bunderviii hooiland, gelegen 
te Marum.

Wytze Willems Akkerman 
Wytze Akkerman, broodbakker van 
beroep, is in 1806 geboren te Marum. 
Uit zijn eerste huwelijk, met de verve-
ners-dochter Menke Sanders Venema 
uit Zevenhuizen, worden eerst een 
zoon, Willem en daarna een dochter, 
Martje, geboren. Helaas overlijdt moe-
der Menke op 24-jarige leeftijd, drie 
weken na de geboorte van haar doch-
tertje. Het is opmerkelijk dat de naam 
van het dochtertje Martje, daarna wordt 
gewijzigd in de naam van haar moeder, 
Menke. 
De memorie van successie vermeldt 
wat haar bezit was:
De helft in eene behuizing get. No. 64 
en eenen tuin, staande en gelegen te 
Marum ten noorden van den hoofd-
weg. Gezien de plaatsaanduiding en 
de ligging van hun huis, mogen we 
concluderen dat het echtpaar in een 
huis woonde, waarin tevens de bak-
kerij gevestigd was. Dit huis lag niet ver 

het archief dat de plaats van het door 
Posthumus genoemde voetbalveld 
ooit  vermeld werd als Kaatsbaanvi. 
Een stukje grond dat na 1832 eigen-
dom was van bakker/grutter/herbergier 
Wytze Akkerman!  

Omgeving
Tot omstreeks de Franse Tijd lag ten zui-
den van de Heereweg - nu de Hoornweg 
- enkele kilometers het veld in, nog een 
enorm pakket hoogveen. Het was een 
zeer woest en gevaarlijk gebied; uitge-
strekt hoogveen en wat lagere gebie-
den waar de leijen ontstonden. Hier 
trokken de monniken van het Voorwerk 
of Uithof  bij Siegerswoude rond met 
hun schapen. Dit Uithof  viel onder het 
klooster van Smalle Ee, bij Drachten. 
Ook kwamen er schepers vanuit het 
Friese en het Drentse naar een soort 
niemandsland; er was echter wel dege-
lijk een grens, namelijk de waterloop 
het Swarte Ryth. Later kocht Wytze 
Willems Akkerman grote percelen in 
dit gebied en werd de Akkermanswijk 
gegraven. De haven en tevens zwaai-
kom lag aan de zuidkant van de door-
gaande Heereweg tussen de huidige 
percelen van dokter Geerdink en Braam 
Piano’s Marum. Aan de overkant van de 
weg zou Wytze Willems Akkerman later 
herberg De Koppelpaarden bouwen.

Locatie herberg De Koppelpaarden
Rond 1811 staat nabij deze plaats, 
aan het stroompje De Randel, (nu 
hoek Hoornweg/Randel) de boerderij 
van landbouwer Hendrik Fokkes Knot, 
genummerd 73. De oude weduwnaar 
overlijdt in 1813, nalatende één zoon 
en vier kindskinderen. De zoon, Berend, 
boert alleen verder en ontgint hoogveen 
in dat uitgestrekte gebied. Hij overlijdt 
op zeer jonge leeftijd, een half jaar na 
zijn vader. Als zijn weduwe enige tijd 
later nog van een dochter, Wimke, 

Siegerswoude en Grietje Onnes Jager, 
geboren 11 januari 1842 te Marum, 
trouwt op 19 juli 1863. Voor zijn huwe-
lijk heeft Roelf toestemming nodig van 
zijn-commandant, want hij dient als 
remplaçantii bij het 8e regiment infante-
rie te Groningen. 
Grietje is een dochter van- Onne Jager 
en Willemke Bron. Roelf is een zoon 
van Eize Ebeles Palsma en Renskjen 
Roelfs Randel, die volle neef en nicht 
zijn. De bijnaam Roelf Randel komt 
van zijn grootvader, Roelf Jans Randel, 
die in het begin van de 19e eeuw, 
samen met zijn vrouw Trientje Eizes 
Palsma-een herberg te Marum bezat 
aan het stroompje de Randel. Ze had-
den samen 10 kinderen maar zijn nooit 
getrouwd geweest. De schrijver van 
dit artikel stamt af van de oudste van 
de tien, Lamke Randel; zij huwde 31 
december 1815 te Marum met Hendrik 
Wiebes van der Velde.

Veroordelingen
Het volgende voorval uit het leven van 
Roelf Eizes Palsma wil ik u niet onthou-
den, omdat het zo’n mooi tijdsbeeld 
geeft van de 19e eeuw. 
Op 10 juli 1862 veroordeelt het kan-
tongerecht te Zuidhorn Roelf Eizes 
Palsma alias Roelf Randel, arbeider te 
Siegerswoude tot het betalen van een 
boete van 3 gulden, te voldoen binnen- 
2 maanden, voor een overtreding op de 
Eerste Kerstdag van het jaar 1861. Als 
de boete niet betaald wordt binnen de 
gestelde tijd dan volgt een gevange-
nisstraf van 3 dagen. Roelf is zelf niet 
aanwezig bij het Kantongerecht. Wat is 
er precies gebeurd:
Volgens het procesverbaal van de 25e 
december 1861 van- Klaas Abels Mulder 
en Jacob Doeskes Wijma, onbezoldigd 
rijksveldwachter, beiden wonende te 
Marum, zou hij des avonds omstreeks 

elf ure nog aanwezig zijn geweest in 
de tapperij van Siet Linstra te De Wilp, 
Gemeente Marum, zonder verlof van de 
burgemeester.
Want artikel 1 zegt: Alle herbergen, tap-
perijen of winkels, in het generaal alle 
woningen waarin drank verkocht wordt 
zullen des avonds te tien ure moeten 
worden gesloten en tot des morgens vijf 
ure gesloten blijven. Aldegenen welke 
des avonds na of des morgens voor den 
in art. 1 bepaalde tijd in de herbergen, 
tapperijen, winkels of woningen waarin 
drank verkocht wordt zullen gevonden 
worden, zullen worden gestraft met 
eene geld boete van een tot drie gul-
dens. 

Nog een incident, dat zich afspeelt 
bij een brug in De Wilp. Het gaat 
om een vonnis van de 21e mei 1874 
van de Arrondissements-Regtbank te 
Groningen. Hieruit blijkt dat bepaalde 
meningsgeschillen niet altijd zachtzinnig 
opgelost worden. Het vonnis gaat over 
een conflict tussen Roelf Eizes Palsma, 
38 jaren oud, schipper, wonende aan 
scheepsboord en de brugwachter. Hem 
wordt volgens het procesverbaal van 
28 februari 1874 van de onbezoldig-
de Rijksveldwachter te De Wilp, H.J. 
Nonkes,-ten laste gelegd: 
1e het wanbedrijf van opzettelijke ver-
breking van de afsluiting, onder ver-
zachtende omstandigheden; 
2e de overtreding van het afdraaijen van 
een draaibrug zonder toestemming van 
de brugwachter. 
— Overwegende, dat de beëdigde ver-
klaringen der teregtzitting gehoorde 
getuigen wettig en overtuigend reg-
tstreeks is bewezen dat beklaagde 
Zaterdag den achtentwintigste Februari 
1800 vier en zeventig, met zijn schip 
gekomen zijnde voor de draaibrug te 
de Wilp (gemeente Marum) tegen de 
wil van de brugwachter of diens plaats-
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Van bakkersknecht tot grootgrond-
bezitter
Wytze Akkerman is een zeer onderne-
mend man. Samen met zijn compaan 
Tjebbe Idsingh, zoon van de oud maire 
en burgemeester, brengt hij grootse 
plannen ten uitvoer, waarvan wij heden 
ten dage nog ooggetuige kunnen zijn. 
Hij zal het brengen tot grootgrondbezit-
ter en vervener, maar krijgt later in zijn 
leven met grote tegenslagen te kampen, 
waardoor zijn boeiend levensverhaal 
helaas een minder goed einde krijgt.
Op 28 januari 1843 koopt Wytze 
Willems Akkerman, koopman, woon-
achtig te Marum, veel onontgonnen 
grond in zuidelijke richting tot ver in 
het Wilpster gebied. Het koopcontract 
wordt opgemaakt bij Kerst Jans van der 
Veen, notaris te Drachten. Hij koopt de 
grond van Bastiaan Fokkes Aardema en 
Jannes Jans Heidinga, beide wonende 
te Ureterp. Het gaat om enorme perce-
len heideveld en leijen met de daarbij 

van de plek waar Wytze jaren later De 
Koppelpaarden sticht.   
Wytze Akkerman, dan vermeld als win-
kelier, hertrouwt met een zus van zijn 
eerste vrouw, Geeske. Omdat dit wette-
lijk niet was toegestaan wordt voor het 
huwelijk in 1835 koninklijke toestem-
ming verleend door: Willem, bij gratie 
Gods, koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje Nassau, Groot-Hertogdom 
van Luxemburg, enz., enz., enz., zoals 
blijkt uit de officiële stukken. 
Wytze Willems Akkerman koopt het huis 
genummerd 73 en de daarbij behorende 
landerijen van de erven Bron. In ieder 
geval zijn Wytze en zijn gezin voor 1843 
verhuisd van het huis met de bakkerij 
naar de locatie van De Koppelpaarde.
De bakker/koopman/vervener en boek-
weitmolenaar Wytze Willems Akkerman 
zag er brood in om op deze plek, gele-
gen aan de doorgaande toenmalige 
Heereweg, een herberg te beginnen. 
Het is goed mogelijk dat Wytze zijn 
herberg stichtte na het overlijden van 
de uitbaatster van een herberg vlak in 
de buurt, namelijk die van Trientje Eizes 
Palsma, de weduwe van Roelf Jans 
Randel.

gesteld, bereid werd gevonden in te 
spannen en naar de plaats des onheils 
te rijden, naar het bureau van politie 
overgebracht. Hier werd hun zooveel 
mogelijk de nodige dekking en verzor-
ging verleend, terwijl zij daarna in de 
verdere hulp en bijstand van het bur-
gerlijk armbestuur werd bevolen, dat, 
wij twijfelen er niet aan, alles in het werk 
zal stellen om de smart van de ongeluk-
kige ouders en kinderen te lenigen en te 
verzachten.

Oorzaak
Van dit tragische scheepsongeluk is de 
oorzaak niet bekend geworden. In de 
familie werd verteld dat de boot, lig-
gende in de bocht van het Hoendiep bij 
de rolpaal, waarschijnlijk geramd werd 
door de Lemster nachtboot. 
Na deze ramp werden er nog een aan-
tal kinderen geboren, in wiens namen 
de verdronken kinderen Aaltje en Eize 
herdacht worden; in 1880 een dochter 
Aaltje, in 1882 een dochter Trientje en 
tenslotte een zoon Eize.

Familiegeschiedenis
Het schippersechtpaar Roelf Eizes 
Palsma, geboren 12 december 1836 te 

jaargang 92, nr. 292, donderdag 12 
december 1878.
Groningen 11 dec. 1878.
In de afgelopen nacht had buiten de 
voormalige Apoort te dezer stede 
een treurig ongeval plaats. Een met 
turf geladen schip, liggende in het 
Hoendiep aan de trekweg bij den rol-
paal, aan welks boord zich bevonden 
Roelof Talma gedomicilieerd te Marum, 
benevens diens vrouw en 5 jonge kin-
deren, is omstreeks 1 uur tengevolge 
van eene tot heden onbekende oorzaak 
gezonken. Met moeite hebben schip-
per, zijne vrouw en drie kinderen hun 
leven gered. Twee kinderen, de een 6 
en de ander 8 jaar, die in het vooronder 
sliepen, hebben niet-tegenstaande alle 
aangewende moeite van den vader om 
ze te redden, bij deze ramp het leven 
gelaten. Zij zijn heden voormiddag uit 
het water opgehaald en naar het acade-
misch ziekenhuis overgebracht–. Nadat 
de geredden, die geheel naakt waren, 
in een daar liggend schip voorloopig 
waren opgenomen, zijn zij eenige tijd 
later door den rijtuigverhuurder Haak, 
in-de Schuitemakersstraat die– het zij 
tot lof gezegd, onmiddelijk, nadat hij 
met het treurig ongeval in kennis was 

Herberg De Koppelpaarden, gebouwd door 
Wytse Willems Akkerman  in de eerste helft 
van de 19e eeuw

Kaartje 2e helft 19e eeuw. Prachtig zichtbaar de omwalling van de stad Groningen en het 
Hoendiep, vanaf de A-poort  richting van Hoogkerk. De plek van het ongeluk, in de scherpe 
bocht is aangegeven met X



8 21

uitgeput, en nauwelijks is hij in staat 
kruipende den vasten wal te bereiken. 
Een nabij liggende schipper is intus-
schen wakker geworden en neemt de 
bibberende naakte familie aan boord.
Inmiddels was de politie ter plaatse 
gearriveerd met een geneesheer, doch 
helaas niemand kon, hoe gaarne ook, 
hier iets doen tot redding, zelfs de dood 
de kinderen kon niet worden geconsta-
teerd.
-’t Eenige wat gedaan kon worden, was 
den geredden een onderkomen en ver-
pleging te verschaffen. Een inmiddels 
gevraagde vigilante was spoedig op de 
plaats des onheils en daarmede wer-
den de ongelukkigen stadswaarts en 
naar het politiebureau gebracht, waar 
zij voor den nacht zijn geherbergd en 
verzorgd. Hartverscheurend moet het 
zijn geweest, toen de ouders het rijtuig 
zouden bestijgen met het bewustzijn 2 
hunner lievelingen te moeten achterla-
ten.
Het ware te wenschen dat onze inge-
zetenen in deezen tijd van geven en 
inteekenen, hunne beurzen openden 
voor dit ongelukkig, bovendien in 
behoeftige omstandigheden verkee-
rend gezin, dat nu niet alleen 2 beminde 
leden mist, maar natuurlijk ook enorm 
schade lijdt, zoo aan reparatiekosten 
als aan gemis der broodwinning. Eén 
woord van dank kunnen we niet ont-
houden aan de koetsier Haak, die naar 
wij vernemen, ondanks het late uur, 
onmiddellijk bereid was tot helpen, met 
den meesten spoed heenreed en de 
ongelukkigen aan het bureau bracht.
Heden middag is het na veel moeite 
gelukt de twee kinderlijkjes te voor-
schijn te brengen, die naar het zieken-
huis zijn overgebracht. De geredden 
vonden eene liefdevolle verpleging door 
het armbestuur, dat hen van warme 
kleeding en voedsel voorzag. 
Provinciale Groninger Courant, 

te wekken en aan de wal te brengen. 
Sprakeloos staat hij, jammerend zijne 
vrouw en kinderen, op de harde bevro-
ren wal, allen naakt. Het gejammer der 
kinderen maakt de vader opmerkzaam 
en hij herinnert zich dat nog 3 lievelin-
gen ontbreken, wier rustplaats was in 
het voorste gedeelte van het schip en 
daar met den dood worstelden. Het 
oudste hunner, een meisje heeft het 
geluk den uitgang te vinden, komt te 
voorschijn en aan wal, doch een meisje 
van 8 en een jongetje van 7 ontbreken 
nog. Ontzetting grijpt hem aan, en– 
nauw het broze vaartuig met zooveel 
moeite verlaten hebbende– moet hij 
opnieuw zijne- krachten beproeven om 
het te bereiken. Eindelijk lukt hem dit, 
maar wat nu te doen, welk middel is 
er tot redding? Geen enkel hulpmiddel 
ligt voor de hand, geen hulpvaardige 
nabuur is daar. Alléén staat hij daar en 
heeft moeite zelf op de been te blijven, 
want het vaartuig helt al meer en meer 
en meer over. Het water stroomt reeds 
over de opening, die tot het voorin toe-
gang geeft.- -
Alles wordt toch gedaan tot redding, 
zelfs het bovenmenschelijke. Hij wringt 
zich met moeite door de nauwe ope-
ning en tast in ’t rond. Te vergeefs! Het 
water tilt hem op en drukt hem tegen 
het dek. Zijn adem begeeft hem en 
met leege handen moet hij de opening 
zoeken om lucht te scheppen. Tot 3 
maal toe herhaalt hij de proef, doch 
geen resultaat op dit bovenmensche-
lijke pogen. Eindelijk ja... hij voelt een 
been of een ander lichaamsdeel van 
een der kleinen, doch het zit in de 
dekens verward en drijft even als hij zelf 
omhoog in de kooi. Hij rukt en trekt zoo 
veel en zoo sterk als hem bij de weini-
gen steun maar mogelijk is, tot..... hij 
niet meer kan en het zijne hand ontglipt. 
Na langdurige inspanning, luchtgebrek, 
schrik, het ijskoude water hebben hem 

behorende wijken, gelegen in De Wilp, 
samen groot negen bunders en dertig 
roeden en acht en zestig ellen. 
Het bedrag waarvoor de koop wordt 
gesloten is 228 gulden.-In de jaren 
1843 tot en met 1851 bezit Wytze maar 
liefst ca. 46 bunder weide, akkerland en 
heide rond Marum èn nog ongeveer 51 
bunders bij Lucaswolde.

Grootse plannen 
Voor Wytze Akkerman liggen de kaar-
ten gunstig. Vanaf zijn huis tot ver in 
de Wilpster gebieden zijn de landerijen 
nu zijn bezit. Hij ziet het grote geld op 
zich afkomen. Maar eerst moet er nog 
veel gebeuren. Om de gestoken turf op 
een zo gemakkelijk mogelijke wijze te 
verschepen maakt hij, samen met zijn 
vriend en plaatsgenoot Tjebbe Idsingh, 
een ingenieus plan. Ook Idsingh bezit 
uitgestrekte landerijen, ten zuiden van 
de Heereweg en ten noorden van de 
oude Leidijk. Zij vinden  elkaar in de 
plannen om een 2 kilometer lange wijk 
te graven van Marum naar De Wilp. Dit 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
aangezien De Wilp op een hoogte van 
ongeveer 4,5 meter boven NAP ligt en 
de gebieden rond Marum op ongeveer 
2,5 meter. Het tamelijk hoge terrein (3 
meter boven NAP) tegenover herberg 
De Koppelpaarden, blijkt een gunstige 
plek te zijn voor deze nieuwe wijk.-Wel 
moest nog rekening worden gehouden 
met het enkele honderden meters in 
zuidelijke richting gelegen stroomdal 
van de Linne. Dit eeuwen oude beekje 
voerde het zure veenwater af vanuit 
de Lindstervenen naar de Randel, die 
tenslotte uitmondde in het Oude Diep. 
In de plannen wordt dan ook een sluisje 
geprojecteerd, om het hoogteverschil 
gedeeltelijk te overbruggen. Op het 
diepste punt zou een ruim 2 meter 
hoge dijk noodzakelijk zijn. Over de 
oostelijke dijk loopt het jaagpad. Alle 

werkzaamheden doen de twee mannen 
op eigen houtje, zonder toestemming 
of vergunning van de Gemeente en het 
Waterschap. Het was ongetwijfeld een 
geweldige klus, met enorm hoge kosten, 
maar Akkerman en Idsingh moeten er 
van overtuigd geweest zijn dat na deze 
investering het goud binnen zou stro-
men. De nieuwe wijk zou wel eens de 
grote ontsluiting van een vrij geïsoleerd 
gebied kunnen worden. Turfschippers 
zouden kunnen aanleggen naast de 
venen en de turf vervoeren; vee zou per 
schip kunnen worden vervoerd van en 
naar de Marumermarkt en mogelijk kon 
er zelfs een beurtschipper vanuit Marum 
varen op Leeuwarden. Varen in de rich-
ting Leek was niet mogelijk omdat er 
in de Jonkersvaart -ter hoogte van de 
later aangelegde Pier Holtropswijk een 
dam zat. Daar werd het Friese water, 
dat een hoger peil had, gescheiden van 
het Groninger water.-In de loop van 
1843 is alles klaar en er kan gevaren en 
geschut worden in de Akkermanswijk 
tot de herberg van Wytze Akkerman. 
Marum zal er op economisch gebied de 
vruchten van kunnen plukken!

Problemen
Maar er was buiten de waard gerekend;  
er ontstaan grote problemen! Wytze 
Akkerman en zijn kameraad Idsingh 
ontvangen al in december 1844 -een 
gezamenlijk schrijven van het Plaatselijk 
Bestuur van de Gemeente Marum en van 
het Homster- en Bomster- en Nijsloter 
Zijlvest. Zij schrijven ondermeer: met 
elkanderen in overleg getreden te 
zijn ten aanzien van eene door Wytze 
Willems Akkerman en Tjibbe Idsingh 
gegraven vaart of wijk, loopende van 
den rijweg voor de behuizing van eerste 
genoemde te Marum in eene regte rig-
ting Zuid Oostwaards tot aan- en in de 
Wilpsterwijk, waarmede dezelve door 
middel eene doorgraving vereenigd is, 
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hebbende aldaar vroeger eene vaart 
bestaan en zijnde dezelve nog gedeel-
telijk aanwezig, en wordende dit punt 
als verreweg het geschikste en doelma-
tigste gekozen.
Een aantal jaren later wordt de Pier 
Holtropswijk aangelegd, met stevige 
wallen en zonder verlaat. Niet door, maar 
langs de landerijen van Gerrit Hendriks 
Renkemaix die op de Renkemaheerd 
woonde, maar door de landerijen van 
Pier Holtrop. 

Triest einde
Wytze Akkerman moet na 1851 al zijn 
bezittingen noodgedwongen verkopen. 
Blijkbaar heeft hij het financieel niet 
kunnen bolwerken. Hij vestigt zich in 
De Wilp en pakt zijn oude beroep van 
bakker weer op. De memorie van aan-
gifte die in 1857 werd opgemaakt na 
het overlijden van zijn tweede vrouw, 
geeft aan dat er geen onroerende goe-
deren werden nagelaten. Vanaf dan is 
en blijft het stil rond deze bijzondere 
oud-Marumer.
In 1889 komen we Wytze voor het laatst 
tegen in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Marum. Hij wordt dan aange-
merkt als landbouwer en vertrekt vanuit 
De Wilp naar Ooststellingwerf. Nog 
geen 6 dagen na zijn uitschrijving over-
lijdt hij op 83 jarige leeftijd te Haulerwijk. 
Hij laat een enorm stuk geschiedenis 
na in ons gebied. In De Wilp herinnert 
tot op de dag van vandaag nog een 
straatnaam aan deze zeer onderne-
mende en avontuurlijke Wytze Willems 
Akkerman.- 

Nieuwe bewoners in 
De Koppelpaarden -
In 1852 betrekt het uit Ureterp afkom-
stige gezin van Berend Gooitses 
Bouwsema en zijn vrouw het pand. 

met dat gevolg dat het water uit die wijk 
en de daarmede in verband staande 
Bakkeveenstervaart daarin afloopt. enz.
Ze worden gesommeerd om de 
Akkermanswijk nog voor de invallende 
winter van 1844/1845 af te sluiten en 
wel met twee dammen. Een dam op de 
plaats ten zuiden van het sluisje en de 
andere bij de aansluiting Akkermans-
/ Wilpsterwijk. Wat is de reden van 
dit besluit van de Gemeente en het 
Waterschap? De hele wijk was illegaal 
gerealiseerd, de dijken-waren te zwak 
en het sluisje was te licht gebouwd. Het 
Waterschap en de Gemeente vreesden 
een dijkdoorbraak en schrijven: Dat ons 
inziens het verlaat te zwak en de wallen 
niet zwaar gemaakt zijn, om het water 
bij hoogen stand en vooral na zware 
vorst bij invallend dooiweder te kun-
nen keeren, zoodat bij de doorbraak 
vermoedelijk een gedeelte van het dorp 
Marum zal worden geïnundeerd (onder 
water lopen) te meer, daar het ter-
rein van Marum veel lager ligt dan De 
Wilp, en het water langs de wijk met 
kracht snel naar beneden zal schieten 
en de doorbraak zeer moeijelijk zal zijn 
te dempen, zoodat in zulk een geval, 
eene aanmerkelijke massa water uit de 
Wilpster- en daaraan verbondene vaar-
ten zou worden afgetapt.
Volgens oude verhalen is er rond 1907 
inderdaad een dijkdoorbraak geweest, 
maar door de genoemde afsluiting was 
het snel gedaan met de leegloop. In 
het stuk wordt ook gesproken over 
de aanleg van een andere wijk. Het 
waterschap verleent namelijk: de vrije 
vergunning aan de gemeente Marum 
om, ten dienste van het publiek in het 
belang van de ingezetenen van Marum 
en van Friesland, uit de Wilpster-wijk 
eene wijk of vaart, met bekwame wallen 
voorzien, te moge graven langs of door 
de landen van Gerrit Hindriks Renkema 
en cons. Tot aan de Kruisweg te Marum, 

Marum, in zijn volgeladen schip met 
zijn gezin gerust te slapen, toen door 
een onbekende oorzaak het vaartuig lek 
werd en hij eensklaps wakker schrikte 
door het kille water, dat het „achterin” 
binnen drong. Zijn eerste werk was 
zijne vrouw en de 2 jongste kinderen 

Groningen, 11 december .
In den stillen winternacht van 10 op 
11 dezer is buiten de Apoort alhier een 
hartverscheurend drama afgespeeld. 
Bij den eersten rolpaali op ongeveer 10 
minuten van de stad, lag de turfschip-
per Roelof Palma, gedomiciliëerd te 

De lotgevallen van de turfschipper Roelf Eizes Palsma en zijn gezin.

Gert Braam

De Wilp kende in de 19e eeuw vele schippers die met turf en andere producten 
voeren. Eén daarvan was de schipper Roelf Eizes Palsma alias Roelf Randel. 
Tijdens mijn historisch onderzoek naar de families Palsma en Randel vertelde 
een ver familielid mij over een scheepsongeluk nabij Groningen, waarbij een 
aantal kinderen was verdronken. Aangezien zij er verder niets over wist, besloot 
ik deze geschiedenis uit te zoeken. Nadat ik de overlijdensakten had bekeken, 
kon ik er de kranten uit die tijd op na slaan. Ik vond twee bijzondere kranten-
artikelen over het- Wilpster gezin dat inderdaad betrokken was bij een zeer 
tragisch ongeval met hun turfschip in het Hoendiep bij Groningen. De aangrij-
pende artikelen, waarin overigens zowel de voor- als de achternaam niet correct 
geschreven wordt, spreken boekdelen. In onze omgeving wonen nog steeds 
nakomelingen van het in rouw gedompelde schipperspaar, over wiens leven en 
lotgevallen dit verhaal gaat.
Nieuwe Groninger Courant, no. 29, donderdag 12 december 1878. 

Het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk in 1910; niet ver van de plaats van het ongeluk. 
(foto: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven)
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de ESA, dat uitgroeide tot een prachtig 
bedrijf. Tegenover de locatie van De 
Koppelpaarden herinnert de ESA-laan 
ons nu nog aan dit bedrijf.
In 1939 komt het gezin Kram als café-
ouder in De Koppelpaarden. Een zol-
derkamertje gaf tijdens de oorlogsjaren 
onderdak aan een gedeserteerde en 
ondergedoken Duitse soldaat, waar-
over Jan Buitkamp schrijft in zijn boek: 
Zo was dat toen op Trimunt. In 1950 
verlaat de familie Kram het pand om 
zich te vestigen in de nieuwbouw aan 
de Raadhuisstraat in Marum. Hiermee 
komt een einde aan ruim honderd jaar 
horeca op deze plaats. 
Slot 
We hebben-hier een prachtig stukje 
Marumer en Wilpster geschiedenis 
gezien, waarvan de restanten nog zicht-
baar zijn in het landschap. Het verdient 
lof dat Plaatselijk Belang, bij de reali-
satie van het Laarzenpad rond De Wilp 
niet ongemerkt aan die historie voorbij 

Bouwsema wordt omschreven als tap-
per/koopman en landbouwer. Zijn vrouw 
Klaske Hendriks Bouwsema overlijdt 
in 1860. De 34-jarige kastelein her-
trouwt met Grietje Bandringa uit Tolbert. 
Grietje krijgt de zorg over de kinderen 
uit het eerste huwelijk van haar man en 
ze krijgen samen ook nog enkele kinde-
ren. Na het overlijden van haar man her-
trouwt de weduwe Bouwsema met Jan 
Martens Faber. Naar hem werd de wijk 
destijds ook wel Faberswijk genoemd. 
De gezusters Bouwsema runnen de 
herberg, maar dan in de nieuwbouw. 
Lange tijd nadat de Akkermanswijk was 
aangelegd dus.
In 1922 vestigt zich in De Koppelpaarden 
het jonge paar Klaas Michiel Elema en 
zijn vrouw Trijntje Stollenga. Hij staat 
dan te boek als hotelhouder. In 1927 
nemen de zwagers Elema en Stollenga 
een busbedrijf over. Zij gebruiken de 
doorrit bij De Koppelpaarden als bus-
stalling en leggen hier de basis voor 

Herberg De Koppelpaarden, na de verbouwing in 1909, eigendom van de weduwe Bouwsema

De groep van 250 Ambonezen, zoals 
Molukkers toen werden genoemd, die 
in 1951 in Indonesië aan boord van de 
s.s. Kota Inden stapte, keerde nooit 
weer terug. 
Ze kwamen terecht in het plattelands-
dorp Nuis, waar ze tot 1963/64 in een 
kamp woonden. 
De koffers stonden al die tijd gereed om 
te worden ingepakt voor de terugreis. 

Deze drie beginregels maken de lezer 
meteen duidelijk waarom dit boek is 
geschreven en waarover het gaat. Vele 
vroegere kampbewoners komen aan 
het woord. Aan het kampleven wordt 
vaak met gemengde gevoelens terug-
gedacht. Men leefde in saamhorigheid 
bij elkaar, maakte er het beste van 
en heeft ook veel plezier gehad. Toch 
was het voor velen niet te bevatten en 
moeilijk te verkroppen wat hen was 
overkomen.

De behoefte hierover te vertellen heeft 
steeds geleefd bij, wat nu genoemd 
wordt, de eerste generatie. Doordat hun 
kinderen over deze verhalen en herin-
neringen nu een boek hebben geschre-
ven blijft dit stukje geschiedenis van 
het Molukse Volk behouden voor latere 
generaties. Bovendien biedt het aan 
anderen de kans om meer te weten te 
komen over dit Molukse stukje - dorps 
- geschiedenis. Een aanrader!

Op initiatief van de Werkgroep 
Herdenkingsboek Kamp Nuis, bestaande 
uit Jacob Matahelemual, Frans Lesiloto, 
Eli Soumokil, en Sonja Sekewael werd 
een interessante, zeer goed verzorgde 
en met prachtige foto”s geïllustreerde 
uitgave samengesteld. De teksten zijn 
van Sonja Sekewael, Bani da Lima,  Eli 
Lesiloto en de interviews van Simon 
van der Goot. Het boek bevat vele 
tientallen foto’s die beschikbaar werden 
gesteld door Ari Mual, Wim da Lima  en 
Simon van der Goot. Bovendien werden 
veel foto’s aangeleverd door bezoekers 
van de reünie.

Publicaties over Marum en omgeving (4)

Vanwege familieomstandigheden is in dit nummer van ’t Olde Guet de rubriek 
Publicaties over Marum en omgeving niet samengesteld door de heer N.J.I. 
Mars. Eénmalig neemt de redactie deze taak waar. In het oktobernummer vindt 
u, zoals u gewend bent, weer de bijdrage van de heer Mars. Deze keer besteden 
we aandacht aan het vorig jaar verschenen herdenkingsboek Kamp Nuis 1951-
1964. Dit boek is ontstaan na het organiseren van een reünie voor de bewoners 
van het kamp Nuis in 2002. 
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wil gaan. 
Er zullen flyers worden gedrukt met de 
geschiedenis van de Akkermanswijk 
en de sluis. De resultaten van mijn 
onderzoek worden hierin beknopt weer-
gegeven. Bovendien zal op een infor-
matiebord nabij de wijk, de onder-
staande tekst van mijn hand- in het 
Westerkwartiers- worden geplaatst:

De olle Leidiek.
Eeuwen lang bescharmde ik Moarum
tegen t zure veenwotter
Ok was ik de grens tussen goed en kwoad
Achter mij lag t veen, de leijen en de heidevelden
Het gebied van de Wulp en de valkenier
Monniken van t Veurwark wadden der met hur schoapen
Ik wiet het wel jim gon t romantiseren, t was een harde tied.
As Leidiek bin ik al weer eeuwen uut de gunst.
Toch bedankt veur jim aandacht en nor mien rieke historie.

i  Met Archieven wordt hier bedoeld het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven,  
waar de schrijver van dit artikel werkzaam is.

ii  Leidijk: dijk aangelegd als waterkering tegen overstromingen vanuit het drassige veen.
iii  Jaagpad: pad langs de wijk voor mensen of paarden die het schip met een touw voort-
 trekken.
iv  Bat: eenvoudige brug zonder leuning
v  Minuutplan: Oorspronkelijke kadasterkaart.  
vi  Vanaf de Middeleeuwen werd de kaatssport in Nederland beoefend, dus mogelijk ook in  

Marum.
vii  Beklemming of beklemrecht: rechtsvorm die lijkt op erfpacht en bijna uitsluitend in de 
 provincie Groningen voorkomt
viii  Bunder: geen officiële Nederlandse oppervlaktemaat meer; nu hectare: 100 x 100 meter.
ix  Gerrit Hendriks Renkema: ook Gerrit Hindriks Rinkema

en daarop des avonds vertrokken om 8 
uur na de Lemmer.
Den 23 Junij Zondag s morgens om 
8 uur op de Lemmer komende waren 
wij bij Do. Lorgion in de kerk, daarop 
maakte Wijbe Martensiii de wagen klaar 
welke avonds van te voren daargeko-
men was, om ons aftehalen, passeer-

den wij over Elsterga, Vollega, 
Donjega s. Nicolaasga, Westermeer en 
Haskerhorne, Oldehaske, Neijehaske 
op Terband, vervolgens op de Gordijk, 
Lippenhuisen, Beetster-swaag Ureterp. 
Zijnde avonds 8 uur tot Marum.

Hendrik Tjebbes

Boerderij waar Hendrik Tjebbes Idsingh woonde. Deze in 1749 gebouwde boerderij stond  
aan de westzijde van de Markstraat bij de hoek met de Noorderringweg. 

i  Conscriptie: verplichte inschrijving voor de krijgsdienst, door Napoleon I in 1810 ingevoerd.
ii  Collatie: ambtsbegeving van kerkelijke functies
iii  Wybe Martens Dijk

Noot van de redactie: Zoals blijkt uit deze transcriptie van de originele, handgeschreven tekst, 
is de spelling niet consequent toegepast. Omwille van de authenticiteit hebben wij hierin geen 
correcties aangebracht.
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muur een prachtige plek waar het goed 
toeven is. De vrijwilligers van het in de 
schuur gevestigde museum zitten soms 
al vroeg in het voorjaar buiten in de 
beschutting van de muur. 
Bij de bouw van de Coendersborg werd 

De familie van Teyens, sinds 1699 eige-
naar, heeft de borg alleen gebruikt als 
buitenverblijf.
Misschien is dat de reden geweest 
om bij de herbouw de tuinmuur aan 
te leggen. Want ook nu nog biedt de 

De restauratie van de muren bij  de Coendersborg

Jan van der Veen

Het resultaat van de restauratie van de muren in de tuin van en de toegangspoort 
naar de Coendersborg in Nuis mag gezien worden. Jarenlang zag de omgeving 
van de borg er verwaarloosd uit, terwijl het gebouw zelf goed onderhouden 
werd. Vooral de vervallen poort aan de openbare weg was een grote ergernis 
voor de Nuismers.
De tuinmuren zagen er nog redelijk uit op het eerste oog, maar wie wat nauw-
keuriger keek, zag ook hier het verval intreden. Grote scheuren en scheefge-
zakte delen.
Muren en poort dateren van 1813, toen de Coendersborg gebouwd werd. Op die 
plaats stond daarvoor de Fossemaheerd, vermoedelijk gebouwd in 1571. In de 
hal van het woongedeelte bevindt zich namelijk een stuk ingemetseld zandsteen 
met het opschrift Hillo Fossema DNI 1571. Het stuk steen werd gevonden tijdens 
restauratiewerkzaamheden. 

De Coendersborg in de eerste helft van de 20e eeuw. Rechts op de foto het stuk muur dat in 
het verleden is afgebroken.

in welke de gevangen avonds voor 
haar dood komen, deselve is van bin-
nen geheel albaster, en versiert met 
Salomons Eerste gerecht, Salenkus die 
zich het oog laat uitsteken, en Brutus 
die zijne zoons het hooft laat afsla-
gen, vervolgens op de zaal geklommen 
zijnde, waar men ter wederzijden de 
kamers heeft, en wat in ieder verrigt 
wort, wort met een zinneprint boven 
de deur afgebeelt, tweederwegens was 
op de vloer van de zaal in koper het 
Hemels firmament afgebeelt, vervol-
gens na bovengaande, komende bij t 
klokkenspel hebbende een draijende 
koperen trom: 7 ? voet diameter wegen-
de 4474. ponden zwaar en voorsien van 
7200 gaatjes waar in men de ijseren  
steekpennen steekt, om de clavieren te 
verroeren, welke clavieren aande eene 
zijde bij langs zitten, en aan het ander 
Einde een ijzer het welk tot aan de 
hamer reikte en vast was, vervolgens 
op den toren geklommen zijnde, was 
men bij alde klokjes, hier kon men de 
Stad overzien, nu werderom om laag 
komende op de Solder kamer welke 
300 voeten lang was ”men noemde 
„ hem van geweerkamer, hier zach ik 
een menigte van ijzeren harnassen die 
eertijds van de Spanjaarden gewonnen 
waren, ook was Piet Hein zijn Harnas 
hier hangende, en dit ging tot aan de 
knie toe, gelijk mede dat van de Zeehelt 
M.A. d. Ruiter voorts was hier ook de 
Ledder en handstok van den beroemde 
gauwdief Sjakko ook zijn breekijser 
daar hij mede aan de huisen brak, ook 
de instrumenten daar hij mede gepijnigd 
was, om tot bekentenis te komen, ook 
was er hier de stok van den agtkantigen 
Boer dat ook een rover was,– op dese 
kamer stonden 16000 geweren, ook 
lagen er handgranaten van het Stadhuis 
gegaan zijnde na de grote beurs, hier 
boven was een schilderkraam, daar 
vandaan gaande na t bad om alle bad-

stoven te zien, voor onderscheijdene 
ziekten; en onder welke eene was, voor 
de verschrikkinge; er hing een touwtje 
als men daaraan trok viel het water van 
boven als een regen, zijnde de water-
ketels waaronder gestookt wierde en 
het warme water langs pijpen geleit, om 
in de warme baden te komen met een 
muur afgescheijden;
Den 20 Junij donderdag s morgens na 
de Oude Kerk Predicte Henri Huislij vier-
vant Text Ps: 25: 1-7 agtermiddags ging 
ik met mijn Huisweerd Brugging buiten 
de Utregtse Poort over de Beerebijt en 
aldaar over de Amstel gevaren, ver-
volgens de Muiderpoort wederom bin-
nen, voorts over de Joden Breedstraat 
weder na mijn Logement. 
Den 21 Junij vrijdag ging ik met Do. 
Rhee en Juffrouw na Jonker zijnde een 
Smit, alwaar wij smiddags aten zij-
nde een keurlijk middagmaal. Deselve 
hadde 20 knegts in de Smederije, daar 
hebbe ik gezien heertjes van 800   900 
guldens, s avonds ging ik in de Oude 
Kerk Predicte Arent van IJzendijk Text 
Jes; 55:11 in dese kerk zijn uitmun-
tende Brandglazen nog van oude tij-
den, onder anderen dat van Phijlippus 
Koning van Spanje in de vergadering 
om het verbond te treffen om afstand 
te doen, van de Nederlanden, met de 
volgende woorden.
Phijlippus tekent met zijn handen 
het verbond van Zeven Landen 
en Staa zijn regt en titel af 
dit tuigt het zegel dat hij gaf. 
Den 22 Junij zaterdag ging ik s mor-
gens na de Elands Graf agtermiddags 
wandelde in na de Luthersche Kerk, 
dese is in het rond getimmert, met een 
koperen dakkoepels wijsen en waar 
boven op een Koepeltje Staat, tot een 
toren, Aldus geschreven tot Amsterdam 
ten huise van Brugging mijn Logement, 
in Heintje Hoek Steeg tegen over „’t 
Wapen van Voorst” in de Warmoestraat 
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muur vanaf de rechterzijmuur tot aan de 
gracht met een toegangspoortje. Daar 
bevond zich ook een stookhutje bij de 
achterste ingangsdeur.
Beide, muur en hut, zijn afgebroken. 
Onder de muur achter de borg bevin-
den zich nog dorpels van de oude 
Fossemaheerd, die als fundering 
gebruikt zijn. De muur is opgetrokken 
met Utrechtse- of Vechtsteen en platvol 
ingevoegd met kalkspecie. In de oost-
west muur bevinden zich 8 steunberen, 
in de westelijke muur zitten 3 steun-
beren. Het oostelijk deel van de muur, 
dat voor de restauratie al voor een deel 
afgebrokkeld was, is in die vervallen 
staat gelaten. 
De bovenkant van de muur heeft een 
afdeklaag, de zogenaamde ezelsrug. 
Die geeft de muur met de steunberen 
een karakteristieke aanblik. 
Een erfenis om zuinig op te zijn!   

voor het woongedeelte nieuw mate-
riaal gebruikt, terwijl de schuur en de 
tuinmuur opgetrokken werden met het 
oude materiaal van de Fossemaheerd 
en vermoedelijk de bijschuren: steen, 
gebinten en kap.
Het lijkt nu of de muur uit twee delen 
bestaat, Een oost-west gericht deel van 
ongeveer 30 meter en een muur die in 
het verlengde van de schuurmuur aan 
de westkant gebouwd is met een dwars 
stuk van ongeveer 4 meter in de richting 
van de oost-west muur. Daartussen is 
een brede opening die toegang geeft 
tot de achtertuin. Aanvankelijk was 
het echter één grote muur met een 
toegangspoort naar de achtertuin. De 
hangpunten van de toegangspoort zit-
ten nog in het dwarsstuk van de noord-
zuid muur, die ongeveer 12 meter lang 
is. De hoogte is ongeveer 1.90 meter.
Aan de voorzijde bevond zich ook een 

Coendersborg, tuinmuur met steunberen en ezelsrug.

na de Haarlemmer Poort, en voorts 
na Haarlemmerdijk na de buitenkant 
om de Keulsche Scheepen te zien, bij 
langs de Heeringpakkerije en bij- de 
slijpsteenen over de Kalkmarkt en op 
de Oude Schans en zoo nade Joden- 
Breedstraat, over de Boogstraat bij-
langs de Zuiderkerk en de Nieuwemarkt 
over de Zeedijk na de Oude Kerk weder 
na mijn Logement. 
Den 14 junij zijnde een vrijdag- heb ik 
de Warmoestraat eens op en neder 
gewandelt, hier stonden de visschers 
met de rievier visch en des avonds ging 
ik naar de Westerkerk daar predikte 
Arent van IJzendijk Jes. 55:5.-
Den 15 Junij zijnde Zaterdag ging ik met 
mijn huiswaard Brugging na de vlees-
hal, daar zag ik het vleeshakken, nade 
middag ging ik met v d Scheer & Rhee 
over de binnen- Amstel na het oude 
manhuis daar vele kooplui Staan met 
haare kramerij, vervolgens t Roomsche 
armhuis gezien.
Den- 16 Junij zijnde zondag ging ik met 
van der Scheer na de oude Zijds Kapelle 
Predikt. Do Wolterbeek dese was opge-
propt van toehoorders. Daarvan na 
de Nieuwe Kerk alwaar Hillebrandus 
Mentes Predikte hier waaren boven 
de hondert menschen niet in de kerk, 
tegen de noorder Muur is de graftombe 
van de Zeehelt Johan van Galen leg-
gende in zijn volle harnas met het hooft 
op een kanonsloop en de vloot schepen 
onder, hem, als mede 
J. v. Vondel zijn gedenkteken aan een 
Pijlaar, alsmede het wapen van Bentem, 
voorts is in dese kerk een koper hek 
en afschutzel van t Choor zoo groot 
en zwaar dat er geen voorbeelt van 
is  alsmede een Sierlijke predicstoel, 
waar van de kap op de wijse van een 
toren opsteekt, er zijn twee orgels- 
Van daar nade Nieuwe Zijds Kapelle 
aldaar Predicte in t Hoogduits Do 
Altman, van daar na de Engelsche kerk 

niet gepredikt, voorts na de Gasthuis 
kerk Predicte Harmannus Rietvelt, 
voorts na de herstelde Luthersche 
kerk, als mede na de Zuiderkerk en 
vervolgens na de Plantagie daar de 
Medicijnen groeijen genaamt Hortus 
Medicus, en zoo na de Muiderpoort, 
voorts bij de Sementmakerij na het 
Weespervelt en Weesperpoort vervol-
gens bij de Stadstimmer-tuin, over den 
Amstel na den IJskelder bij langs t 
Mennonijten weeshuis hier stond boven 
de deur, die verdraagt en zwijgt, over-
wint-en verkrijgt, daarvan daan na het 
Almoeseniershuis, waar een vrouwen 
-beelt boven de deur stond, hebbende 
roeden in hare hand,met de volgen-
de sinspreuk „Schrik niet -ik wreek 
quaad, maar dwing tot goed” Straf is 
mijn- hand, maar lieflijk mijn gemoet” 
Agtermiddags- gaande bij langs de 
koren Beurs en Muntstoren alsmede de 
Jan Romkes tooren na de steiger daar 
de veeren afvaren op Zwol en andere 
plaatzen.
Den 17 Junij zijnde maandag ging 
ik met mijn Huisweerd Brugging na 
de Botermarkt in Utrechtzepoort na 
de Beestemarkt en schapen, Kalver- 
en verkenmarkt, s middags met v d. 
Scheer & Rhee & Juffrouw gaande, 
nade orgelist Meijer van de Engelksche 
kerk, daar wij het middagmaal namen, 
voorts Speelde hij op de fiool en op het 
klavier en vervolgens vandaar gaande 
na de Noordermarkt.
Den 18 junij dinsdag gaande agter-
middags met Brugging buiten de 
Weesperpoort, na de Meer daar tuin-
vrugten groeijen, voorts gezien de 
Katoendrukkerij, en het vogelhuis en 
de Muiderpoort weder om binnen bij de 
Joden en Joden portogiese kerk langs. 
Den 19 Junij woensdag agtermiddags 
ben ik met v d Scheer Do Rhee & 
Juffrouw gegaan in het Stadshuis, waar 
men vooraan de vierschaar kamer vind, 
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Reise van Hendrik Tjebbes Idsingh in 1805 naar Amsterdam
Geert Braam

De bekende Marumer Hendrik Tjebbes 
Idsingh, geboren te Marum in 1778,  kennen 
we als onze eerste maire. Hij bekleedt die 
functie in de Franse tijd, vanaf 1811, maar 
neemt in 1812 al weer ontslag omdat hij 
problemen heeft met de beruchte, door de 
Fransen ingestelde conscriptiei. Het ontslag 
wordt hem overigens geweigerd. Ook na de 
Franse tijd is hij hoofd van de gemeente 
en daarna burgemeester tot 1831. In dat 
jaar neemt hij ontslag. Er is weinig over 
Hendrik Tjebbes Idsingh geschreven, maar 
na intensief archiefonderzoek is er meer 
over hem bekend geworden. Idsingh heeft 
een zeer boeiend leven geleid. Hij woont op 
een boerenplaats in het westen van Marum 
en is van beroep tevens grutter en boer. Hij 
is stemhebbende in de collatieii te Marum 
en Noordwijk. Zijn hobby is wiskunde. 
Hendrik Tjebbes overlijdt op 11 januari 
1850. Zijn grafsteen is één van de oudste 
bewaard gebleven stenen op het Marumer 
kerkhof. Vlakbij de zuidoost hoek van de 
kerk staat deze als een waar monument, 
met de bijzondere tekst:
   Mijn vader van een grutters staat
   En mij het maireschap te Marum is  
   begonnen
   De wiskunst was mij tot vermaak
   Totdat de dood mij eindelijk heeft ver-   
   slonden
Het originele reisverslag van de hand van 

Hendrik Tjebbes Idsingh wordt zorgvuldig bewaard in de Groninger Archieven 
te Groningen. De jonge Hendrik Tjebbes – de achternaam Idsingh neemt hij aan 
rond 1811 - maakt deze boeiende reis naar Amsterdam in het jaar 1805 samen 
met dominee Rhee en zijn vrouw. Jan Hendrik Rhee is van 1786 tot zijn dood in 
1829 predikant in Marum en Noordwijk. De lezer wordt als het ware meegenomen 
op reis en proeft de sfeer van die tijd. Het stuk, dat voor zich spreekt en geen 
verdere uitleg nodig heeft, is letterlijk overgenomen om geen afbreuk te doen 
aan het prachtige, bloemrijke taalgebruik dat in de 19e eeuw gebruikelijk is.

Grafsteen van Hendrik Tjebbes Idsing (1778-1850) op het kerkhof van Marum, gefotografeerd 
door Geert Braam.

REISE
na Amsterdam gegaan door mij Hendrik 

Tjebbes in geselschap van den Predicant 
J.H. Rhee en desselfs-Juffrouw in den 
Jare 1805.

Vertrokken van Marum op maandag 
den 10 Junij na Groningen alwaar wij 
op dinsdag den 11 Junij s morgens 
om 5 uur in de postwagen gingen, 
passeerden wij over Helpen & Haren, 
t Punt; Donderen en Seijen, Norg, en 
vandaar over Veenhuisen, de Haule op 
Donkerbroek alwaar wij van de Groninger 
postwagen in de Friesche postwagen 
overgingen en onse reise voortzettende 
over Hornsterswaag, Jubbega, Oude 
Horne, Neijehorne, Katlijk, Oude Schoot 
op t Heerenveen en van daar over 
Nijehaske, Oldehaske, Haskerhorne, 
Westermeer, S. Niklaasga, Tjerkgast, 
Donjega, Vollega, Eesterga, de Lemmer, 
waar wij s avonds om 9 uuren in t schip- 
gingen om af te varen naar Amsterdam, 
doch door de tegenwind wierden wij 
verhindert, en voeren des morgens om 

6 uur- af,-zijnde den 12 junij en daar de 
wind ons tegen was, moesten wij Langs 
de Overijsselsche en Geldersche kusten 
passeren, als Schokland, de Cuinder, 

Blokzijl, Campen, Elburg, Harderwijk; 
voorts Nijkerk, Bunschoten, Naarden, 
Muiden, Muiderberg kwamen wij s 
nagts 12 uuren den 13 Juny op don-
derdag voor de Boom van Amsterdam, 
hier moesten wij leggen blijven, aan s 
morgen 4 uuren toe; eerder wiede de 
boom niet geopent: waarop wij geza-
mentlijk gingen nade Elandsgragt na J:
van d. Scheer & vrouw, waar wij vrien-
delijk onthaalt wierden, daar op ging 
van der Scheer en D: Rhee met mij na 
t logement genaamt de „Arke Noach te 
Almelo” alwaar ik mijn intrek nam, doch 
wij gingen terstond na de oude kerk en 
woonden de Catechesatie bij van Do. 
Joh: Visch over Matth 8:23 en vervol-
gens Agtermiddags ging ik wederom 
na van d. Scheer en Pred. Rhee, om  
te wandelen buiten de Leidsche Poort 

 Een impressie van het originele, handgeschreven reisverslag van Hendrik Tjebbes Idsingh 
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Reise van Hendrik Tjebbes Idsingh in 1805 naar Amsterdam
Geert Braam

De bekende Marumer Hendrik Tjebbes 
Idsingh, geboren te Marum in 1778,  kennen 
we als onze eerste maire. Hij bekleedt die 
functie in de Franse tijd, vanaf 1811, maar 
neemt in 1812 al weer ontslag omdat hij 
problemen heeft met de beruchte, door de 
Fransen ingestelde conscriptiei. Het ontslag 
wordt hem overigens geweigerd. Ook na de 
Franse tijd is hij hoofd van de gemeente 
en daarna burgemeester tot 1831. In dat 
jaar neemt hij ontslag. Er is weinig over 
Hendrik Tjebbes Idsingh geschreven, maar 
na intensief archiefonderzoek is er meer 
over hem bekend geworden. Idsingh heeft 
een zeer boeiend leven geleid. Hij woont op 
een boerenplaats in het westen van Marum 
en is van beroep tevens grutter en boer. Hij 
is stemhebbende in de collatieii te Marum 
en Noordwijk. Zijn hobby is wiskunde. 
Hendrik Tjebbes overlijdt op 11 januari 
1850. Zijn grafsteen is één van de oudste 
bewaard gebleven stenen op het Marumer 
kerkhof. Vlakbij de zuidoost hoek van de 
kerk staat deze als een waar monument, 
met de bijzondere tekst:
   Mijn vader van een grutters staat
   En mij het maireschap te Marum is  
   begonnen
   De wiskunst was mij tot vermaak
   Totdat de dood mij eindelijk heeft ver-   
   slonden
Het originele reisverslag van de hand van 

Hendrik Tjebbes Idsingh wordt zorgvuldig bewaard in de Groninger Archieven 
te Groningen. De jonge Hendrik Tjebbes – de achternaam Idsingh neemt hij aan 
rond 1811 - maakt deze boeiende reis naar Amsterdam in het jaar 1805 samen 
met dominee Rhee en zijn vrouw. Jan Hendrik Rhee is van 1786 tot zijn dood in 
1829 predikant in Marum en Noordwijk. De lezer wordt als het ware meegenomen 
op reis en proeft de sfeer van die tijd. Het stuk, dat voor zich spreekt en geen 
verdere uitleg nodig heeft, is letterlijk overgenomen om geen afbreuk te doen 
aan het prachtige, bloemrijke taalgebruik dat in de 19e eeuw gebruikelijk is.

Grafsteen van Hendrik Tjebbes Idsing (1778-1850) op het kerkhof van Marum, gefotografeerd 
door Geert Braam.

REISE
na Amsterdam gegaan door mij Hendrik 

Tjebbes in geselschap van den Predicant 
J.H. Rhee en desselfs-Juffrouw in den 
Jare 1805.

Vertrokken van Marum op maandag 
den 10 Junij na Groningen alwaar wij 
op dinsdag den 11 Junij s morgens 
om 5 uur in de postwagen gingen, 
passeerden wij over Helpen & Haren, 
t Punt; Donderen en Seijen, Norg, en 
vandaar over Veenhuisen, de Haule op 
Donkerbroek alwaar wij van de Groninger 
postwagen in de Friesche postwagen 
overgingen en onse reise voortzettende 
over Hornsterswaag, Jubbega, Oude 
Horne, Neijehorne, Katlijk, Oude Schoot 
op t Heerenveen en van daar over 
Nijehaske, Oldehaske, Haskerhorne, 
Westermeer, S. Niklaasga, Tjerkgast, 
Donjega, Vollega, Eesterga, de Lemmer, 
waar wij s avonds om 9 uuren in t schip- 
gingen om af te varen naar Amsterdam, 
doch door de tegenwind wierden wij 
verhindert, en voeren des morgens om 

6 uur- af,-zijnde den 12 junij en daar de 
wind ons tegen was, moesten wij Langs 
de Overijsselsche en Geldersche kusten 
passeren, als Schokland, de Cuinder, 

Blokzijl, Campen, Elburg, Harderwijk; 
voorts Nijkerk, Bunschoten, Naarden, 
Muiden, Muiderberg kwamen wij s 
nagts 12 uuren den 13 Juny op don-
derdag voor de Boom van Amsterdam, 
hier moesten wij leggen blijven, aan s 
morgen 4 uuren toe; eerder wiede de 
boom niet geopent: waarop wij geza-
mentlijk gingen nade Elandsgragt na J:
van d. Scheer & vrouw, waar wij vrien-
delijk onthaalt wierden, daar op ging 
van der Scheer en D: Rhee met mij na 
t logement genaamt de „Arke Noach te 
Almelo” alwaar ik mijn intrek nam, doch 
wij gingen terstond na de oude kerk en 
woonden de Catechesatie bij van Do. 
Joh: Visch over Matth 8:23 en vervol-
gens Agtermiddags ging ik wederom 
na van d. Scheer en Pred. Rhee, om  
te wandelen buiten de Leidsche Poort 

 Een impressie van het originele, handgeschreven reisverslag van Hendrik Tjebbes Idsingh 



16 13

muur vanaf de rechterzijmuur tot aan de 
gracht met een toegangspoortje. Daar 
bevond zich ook een stookhutje bij de 
achterste ingangsdeur.
Beide, muur en hut, zijn afgebroken. 
Onder de muur achter de borg bevin-
den zich nog dorpels van de oude 
Fossemaheerd, die als fundering 
gebruikt zijn. De muur is opgetrokken 
met Utrechtse- of Vechtsteen en platvol 
ingevoegd met kalkspecie. In de oost-
west muur bevinden zich 8 steunberen, 
in de westelijke muur zitten 3 steun-
beren. Het oostelijk deel van de muur, 
dat voor de restauratie al voor een deel 
afgebrokkeld was, is in die vervallen 
staat gelaten. 
De bovenkant van de muur heeft een 
afdeklaag, de zogenaamde ezelsrug. 
Die geeft de muur met de steunberen 
een karakteristieke aanblik. 
Een erfenis om zuinig op te zijn!   

voor het woongedeelte nieuw mate-
riaal gebruikt, terwijl de schuur en de 
tuinmuur opgetrokken werden met het 
oude materiaal van de Fossemaheerd 
en vermoedelijk de bijschuren: steen, 
gebinten en kap.
Het lijkt nu of de muur uit twee delen 
bestaat, Een oost-west gericht deel van 
ongeveer 30 meter en een muur die in 
het verlengde van de schuurmuur aan 
de westkant gebouwd is met een dwars 
stuk van ongeveer 4 meter in de richting 
van de oost-west muur. Daartussen is 
een brede opening die toegang geeft 
tot de achtertuin. Aanvankelijk was 
het echter één grote muur met een 
toegangspoort naar de achtertuin. De 
hangpunten van de toegangspoort zit-
ten nog in het dwarsstuk van de noord-
zuid muur, die ongeveer 12 meter lang 
is. De hoogte is ongeveer 1.90 meter.
Aan de voorzijde bevond zich ook een 

Coendersborg, tuinmuur met steunberen en ezelsrug.

na de Haarlemmer Poort, en voorts 
na Haarlemmerdijk na de buitenkant 
om de Keulsche Scheepen te zien, bij 
langs de Heeringpakkerije en bij- de 
slijpsteenen over de Kalkmarkt en op 
de Oude Schans en zoo nade Joden- 
Breedstraat, over de Boogstraat bij-
langs de Zuiderkerk en de Nieuwemarkt 
over de Zeedijk na de Oude Kerk weder 
na mijn Logement. 
Den 14 junij zijnde een vrijdag- heb ik 
de Warmoestraat eens op en neder 
gewandelt, hier stonden de visschers 
met de rievier visch en des avonds ging 
ik naar de Westerkerk daar predikte 
Arent van IJzendijk Jes. 55:5.-
Den 15 Junij zijnde Zaterdag ging ik met 
mijn huiswaard Brugging na de vlees-
hal, daar zag ik het vleeshakken, nade 
middag ging ik met v d Scheer & Rhee 
over de binnen- Amstel na het oude 
manhuis daar vele kooplui Staan met 
haare kramerij, vervolgens t Roomsche 
armhuis gezien.
Den- 16 Junij zijnde zondag ging ik met 
van der Scheer na de oude Zijds Kapelle 
Predikt. Do Wolterbeek dese was opge-
propt van toehoorders. Daarvan na 
de Nieuwe Kerk alwaar Hillebrandus 
Mentes Predikte hier waaren boven 
de hondert menschen niet in de kerk, 
tegen de noorder Muur is de graftombe 
van de Zeehelt Johan van Galen leg-
gende in zijn volle harnas met het hooft 
op een kanonsloop en de vloot schepen 
onder, hem, als mede 
J. v. Vondel zijn gedenkteken aan een 
Pijlaar, alsmede het wapen van Bentem, 
voorts is in dese kerk een koper hek 
en afschutzel van t Choor zoo groot 
en zwaar dat er geen voorbeelt van 
is  alsmede een Sierlijke predicstoel, 
waar van de kap op de wijse van een 
toren opsteekt, er zijn twee orgels- 
Van daar nade Nieuwe Zijds Kapelle 
aldaar Predicte in t Hoogduits Do 
Altman, van daar na de Engelsche kerk 

niet gepredikt, voorts na de Gasthuis 
kerk Predicte Harmannus Rietvelt, 
voorts na de herstelde Luthersche 
kerk, als mede na de Zuiderkerk en 
vervolgens na de Plantagie daar de 
Medicijnen groeijen genaamt Hortus 
Medicus, en zoo na de Muiderpoort, 
voorts bij de Sementmakerij na het 
Weespervelt en Weesperpoort vervol-
gens bij de Stadstimmer-tuin, over den 
Amstel na den IJskelder bij langs t 
Mennonijten weeshuis hier stond boven 
de deur, die verdraagt en zwijgt, over-
wint-en verkrijgt, daarvan daan na het 
Almoeseniershuis, waar een vrouwen 
-beelt boven de deur stond, hebbende 
roeden in hare hand,met de volgen-
de sinspreuk „Schrik niet -ik wreek 
quaad, maar dwing tot goed” Straf is 
mijn- hand, maar lieflijk mijn gemoet” 
Agtermiddags- gaande bij langs de 
koren Beurs en Muntstoren alsmede de 
Jan Romkes tooren na de steiger daar 
de veeren afvaren op Zwol en andere 
plaatzen.
Den 17 Junij zijnde maandag ging 
ik met mijn Huisweerd Brugging na 
de Botermarkt in Utrechtzepoort na 
de Beestemarkt en schapen, Kalver- 
en verkenmarkt, s middags met v d. 
Scheer & Rhee & Juffrouw gaande, 
nade orgelist Meijer van de Engelksche 
kerk, daar wij het middagmaal namen, 
voorts Speelde hij op de fiool en op het 
klavier en vervolgens vandaar gaande 
na de Noordermarkt.
Den 18 junij dinsdag gaande agter-
middags met Brugging buiten de 
Weesperpoort, na de Meer daar tuin-
vrugten groeijen, voorts gezien de 
Katoendrukkerij, en het vogelhuis en 
de Muiderpoort weder om binnen bij de 
Joden en Joden portogiese kerk langs. 
Den 19 Junij woensdag agtermiddags 
ben ik met v d Scheer Do Rhee & 
Juffrouw gegaan in het Stadshuis, waar 
men vooraan de vierschaar kamer vind, 
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muur een prachtige plek waar het goed 
toeven is. De vrijwilligers van het in de 
schuur gevestigde museum zitten soms 
al vroeg in het voorjaar buiten in de 
beschutting van de muur. 
Bij de bouw van de Coendersborg werd 

De familie van Teyens, sinds 1699 eige-
naar, heeft de borg alleen gebruikt als 
buitenverblijf.
Misschien is dat de reden geweest 
om bij de herbouw de tuinmuur aan 
te leggen. Want ook nu nog biedt de 

De restauratie van de muren bij  de Coendersborg

Jan van der Veen

Het resultaat van de restauratie van de muren in de tuin van en de toegangspoort 
naar de Coendersborg in Nuis mag gezien worden. Jarenlang zag de omgeving 
van de borg er verwaarloosd uit, terwijl het gebouw zelf goed onderhouden 
werd. Vooral de vervallen poort aan de openbare weg was een grote ergernis 
voor de Nuismers.
De tuinmuren zagen er nog redelijk uit op het eerste oog, maar wie wat nauw-
keuriger keek, zag ook hier het verval intreden. Grote scheuren en scheefge-
zakte delen.
Muren en poort dateren van 1813, toen de Coendersborg gebouwd werd. Op die 
plaats stond daarvoor de Fossemaheerd, vermoedelijk gebouwd in 1571. In de 
hal van het woongedeelte bevindt zich namelijk een stuk ingemetseld zandsteen 
met het opschrift Hillo Fossema DNI 1571. Het stuk steen werd gevonden tijdens 
restauratiewerkzaamheden. 

De Coendersborg in de eerste helft van de 20e eeuw. Rechts op de foto het stuk muur dat in 
het verleden is afgebroken.

in welke de gevangen avonds voor 
haar dood komen, deselve is van bin-
nen geheel albaster, en versiert met 
Salomons Eerste gerecht, Salenkus die 
zich het oog laat uitsteken, en Brutus 
die zijne zoons het hooft laat afsla-
gen, vervolgens op de zaal geklommen 
zijnde, waar men ter wederzijden de 
kamers heeft, en wat in ieder verrigt 
wort, wort met een zinneprint boven 
de deur afgebeelt, tweederwegens was 
op de vloer van de zaal in koper het 
Hemels firmament afgebeelt, vervol-
gens na bovengaande, komende bij t 
klokkenspel hebbende een draijende 
koperen trom: 7 ? voet diameter wegen-
de 4474. ponden zwaar en voorsien van 
7200 gaatjes waar in men de ijseren  
steekpennen steekt, om de clavieren te 
verroeren, welke clavieren aande eene 
zijde bij langs zitten, en aan het ander 
Einde een ijzer het welk tot aan de 
hamer reikte en vast was, vervolgens 
op den toren geklommen zijnde, was 
men bij alde klokjes, hier kon men de 
Stad overzien, nu werderom om laag 
komende op de Solder kamer welke 
300 voeten lang was ”men noemde 
„ hem van geweerkamer, hier zach ik 
een menigte van ijzeren harnassen die 
eertijds van de Spanjaarden gewonnen 
waren, ook was Piet Hein zijn Harnas 
hier hangende, en dit ging tot aan de 
knie toe, gelijk mede dat van de Zeehelt 
M.A. d. Ruiter voorts was hier ook de 
Ledder en handstok van den beroemde 
gauwdief Sjakko ook zijn breekijser 
daar hij mede aan de huisen brak, ook 
de instrumenten daar hij mede gepijnigd 
was, om tot bekentenis te komen, ook 
was er hier de stok van den agtkantigen 
Boer dat ook een rover was,– op dese 
kamer stonden 16000 geweren, ook 
lagen er handgranaten van het Stadhuis 
gegaan zijnde na de grote beurs, hier 
boven was een schilderkraam, daar 
vandaan gaande na t bad om alle bad-

stoven te zien, voor onderscheijdene 
ziekten; en onder welke eene was, voor 
de verschrikkinge; er hing een touwtje 
als men daaraan trok viel het water van 
boven als een regen, zijnde de water-
ketels waaronder gestookt wierde en 
het warme water langs pijpen geleit, om 
in de warme baden te komen met een 
muur afgescheijden;
Den 20 Junij donderdag s morgens na 
de Oude Kerk Predicte Henri Huislij vier-
vant Text Ps: 25: 1-7 agtermiddags ging 
ik met mijn Huisweerd Brugging buiten 
de Utregtse Poort over de Beerebijt en 
aldaar over de Amstel gevaren, ver-
volgens de Muiderpoort wederom bin-
nen, voorts over de Joden Breedstraat 
weder na mijn Logement. 
Den 21 Junij vrijdag ging ik met Do. 
Rhee en Juffrouw na Jonker zijnde een 
Smit, alwaar wij smiddags aten zij-
nde een keurlijk middagmaal. Deselve 
hadde 20 knegts in de Smederije, daar 
hebbe ik gezien heertjes van 800   900 
guldens, s avonds ging ik in de Oude 
Kerk Predicte Arent van IJzendijk Text 
Jes; 55:11 in dese kerk zijn uitmun-
tende Brandglazen nog van oude tij-
den, onder anderen dat van Phijlippus 
Koning van Spanje in de vergadering 
om het verbond te treffen om afstand 
te doen, van de Nederlanden, met de 
volgende woorden.
Phijlippus tekent met zijn handen 
het verbond van Zeven Landen 
en Staa zijn regt en titel af 
dit tuigt het zegel dat hij gaf. 
Den 22 Junij zaterdag ging ik s mor-
gens na de Elands Graf agtermiddags 
wandelde in na de Luthersche Kerk, 
dese is in het rond getimmert, met een 
koperen dakkoepels wijsen en waar 
boven op een Koepeltje Staat, tot een 
toren, Aldus geschreven tot Amsterdam 
ten huise van Brugging mijn Logement, 
in Heintje Hoek Steeg tegen over „’t 
Wapen van Voorst” in de Warmoestraat 
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wil gaan. 
Er zullen flyers worden gedrukt met de 
geschiedenis van de Akkermanswijk 
en de sluis. De resultaten van mijn 
onderzoek worden hierin beknopt weer-
gegeven. Bovendien zal op een infor-
matiebord nabij de wijk, de onder-
staande tekst van mijn hand- in het 
Westerkwartiers- worden geplaatst:

De olle Leidiek.
Eeuwen lang bescharmde ik Moarum
tegen t zure veenwotter
Ok was ik de grens tussen goed en kwoad
Achter mij lag t veen, de leijen en de heidevelden
Het gebied van de Wulp en de valkenier
Monniken van t Veurwark wadden der met hur schoapen
Ik wiet het wel jim gon t romantiseren, t was een harde tied.
As Leidiek bin ik al weer eeuwen uut de gunst.
Toch bedankt veur jim aandacht en nor mien rieke historie.

i  Met Archieven wordt hier bedoeld het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven,  
waar de schrijver van dit artikel werkzaam is.

ii  Leidijk: dijk aangelegd als waterkering tegen overstromingen vanuit het drassige veen.
iii  Jaagpad: pad langs de wijk voor mensen of paarden die het schip met een touw voort-
 trekken.
iv  Bat: eenvoudige brug zonder leuning
v  Minuutplan: Oorspronkelijke kadasterkaart.  
vi  Vanaf de Middeleeuwen werd de kaatssport in Nederland beoefend, dus mogelijk ook in  

Marum.
vii  Beklemming of beklemrecht: rechtsvorm die lijkt op erfpacht en bijna uitsluitend in de 
 provincie Groningen voorkomt
viii  Bunder: geen officiële Nederlandse oppervlaktemaat meer; nu hectare: 100 x 100 meter.
ix  Gerrit Hendriks Renkema: ook Gerrit Hindriks Rinkema

en daarop des avonds vertrokken om 8 
uur na de Lemmer.
Den 23 Junij Zondag s morgens om 
8 uur op de Lemmer komende waren 
wij bij Do. Lorgion in de kerk, daarop 
maakte Wijbe Martensiii de wagen klaar 
welke avonds van te voren daargeko-
men was, om ons aftehalen, passeer-

den wij over Elsterga, Vollega, 
Donjega s. Nicolaasga, Westermeer en 
Haskerhorne, Oldehaske, Neijehaske 
op Terband, vervolgens op de Gordijk, 
Lippenhuisen, Beetster-swaag Ureterp. 
Zijnde avonds 8 uur tot Marum.

Hendrik Tjebbes

Boerderij waar Hendrik Tjebbes Idsingh woonde. Deze in 1749 gebouwde boerderij stond  
aan de westzijde van de Markstraat bij de hoek met de Noorderringweg. 

i  Conscriptie: verplichte inschrijving voor de krijgsdienst, door Napoleon I in 1810 ingevoerd.
ii  Collatie: ambtsbegeving van kerkelijke functies
iii  Wybe Martens Dijk

Noot van de redactie: Zoals blijkt uit deze transcriptie van de originele, handgeschreven tekst, 
is de spelling niet consequent toegepast. Omwille van de authenticiteit hebben wij hierin geen 
correcties aangebracht.
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de ESA, dat uitgroeide tot een prachtig 
bedrijf. Tegenover de locatie van De 
Koppelpaarden herinnert de ESA-laan 
ons nu nog aan dit bedrijf.
In 1939 komt het gezin Kram als café-
ouder in De Koppelpaarden. Een zol-
derkamertje gaf tijdens de oorlogsjaren 
onderdak aan een gedeserteerde en 
ondergedoken Duitse soldaat, waar-
over Jan Buitkamp schrijft in zijn boek: 
Zo was dat toen op Trimunt. In 1950 
verlaat de familie Kram het pand om 
zich te vestigen in de nieuwbouw aan 
de Raadhuisstraat in Marum. Hiermee 
komt een einde aan ruim honderd jaar 
horeca op deze plaats. 
Slot 
We hebben-hier een prachtig stukje 
Marumer en Wilpster geschiedenis 
gezien, waarvan de restanten nog zicht-
baar zijn in het landschap. Het verdient 
lof dat Plaatselijk Belang, bij de reali-
satie van het Laarzenpad rond De Wilp 
niet ongemerkt aan die historie voorbij 

Bouwsema wordt omschreven als tap-
per/koopman en landbouwer. Zijn vrouw 
Klaske Hendriks Bouwsema overlijdt 
in 1860. De 34-jarige kastelein her-
trouwt met Grietje Bandringa uit Tolbert. 
Grietje krijgt de zorg over de kinderen 
uit het eerste huwelijk van haar man en 
ze krijgen samen ook nog enkele kinde-
ren. Na het overlijden van haar man her-
trouwt de weduwe Bouwsema met Jan 
Martens Faber. Naar hem werd de wijk 
destijds ook wel Faberswijk genoemd. 
De gezusters Bouwsema runnen de 
herberg, maar dan in de nieuwbouw. 
Lange tijd nadat de Akkermanswijk was 
aangelegd dus.
In 1922 vestigt zich in De Koppelpaarden 
het jonge paar Klaas Michiel Elema en 
zijn vrouw Trijntje Stollenga. Hij staat 
dan te boek als hotelhouder. In 1927 
nemen de zwagers Elema en Stollenga 
een busbedrijf over. Zij gebruiken de 
doorrit bij De Koppelpaarden als bus-
stalling en leggen hier de basis voor 

Herberg De Koppelpaarden, na de verbouwing in 1909, eigendom van de weduwe Bouwsema

De groep van 250 Ambonezen, zoals 
Molukkers toen werden genoemd, die 
in 1951 in Indonesië aan boord van de 
s.s. Kota Inden stapte, keerde nooit 
weer terug. 
Ze kwamen terecht in het plattelands-
dorp Nuis, waar ze tot 1963/64 in een 
kamp woonden. 
De koffers stonden al die tijd gereed om 
te worden ingepakt voor de terugreis. 

Deze drie beginregels maken de lezer 
meteen duidelijk waarom dit boek is 
geschreven en waarover het gaat. Vele 
vroegere kampbewoners komen aan 
het woord. Aan het kampleven wordt 
vaak met gemengde gevoelens terug-
gedacht. Men leefde in saamhorigheid 
bij elkaar, maakte er het beste van 
en heeft ook veel plezier gehad. Toch 
was het voor velen niet te bevatten en 
moeilijk te verkroppen wat hen was 
overkomen.

De behoefte hierover te vertellen heeft 
steeds geleefd bij, wat nu genoemd 
wordt, de eerste generatie. Doordat hun 
kinderen over deze verhalen en herin-
neringen nu een boek hebben geschre-
ven blijft dit stukje geschiedenis van 
het Molukse Volk behouden voor latere 
generaties. Bovendien biedt het aan 
anderen de kans om meer te weten te 
komen over dit Molukse stukje - dorps 
- geschiedenis. Een aanrader!

Op initiatief van de Werkgroep 
Herdenkingsboek Kamp Nuis, bestaande 
uit Jacob Matahelemual, Frans Lesiloto, 
Eli Soumokil, en Sonja Sekewael werd 
een interessante, zeer goed verzorgde 
en met prachtige foto”s geïllustreerde 
uitgave samengesteld. De teksten zijn 
van Sonja Sekewael, Bani da Lima,  Eli 
Lesiloto en de interviews van Simon 
van der Goot. Het boek bevat vele 
tientallen foto’s die beschikbaar werden 
gesteld door Ari Mual, Wim da Lima  en 
Simon van der Goot. Bovendien werden 
veel foto’s aangeleverd door bezoekers 
van de reünie.

Publicaties over Marum en omgeving (4)

Vanwege familieomstandigheden is in dit nummer van ’t Olde Guet de rubriek 
Publicaties over Marum en omgeving niet samengesteld door de heer N.J.I. 
Mars. Eénmalig neemt de redactie deze taak waar. In het oktobernummer vindt 
u, zoals u gewend bent, weer de bijdrage van de heer Mars. Deze keer besteden 
we aandacht aan het vorig jaar verschenen herdenkingsboek Kamp Nuis 1951-
1964. Dit boek is ontstaan na het organiseren van een reünie voor de bewoners 
van het kamp Nuis in 2002. 
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hebbende aldaar vroeger eene vaart 
bestaan en zijnde dezelve nog gedeel-
telijk aanwezig, en wordende dit punt 
als verreweg het geschikste en doelma-
tigste gekozen.
Een aantal jaren later wordt de Pier 
Holtropswijk aangelegd, met stevige 
wallen en zonder verlaat. Niet door, maar 
langs de landerijen van Gerrit Hendriks 
Renkemaix die op de Renkemaheerd 
woonde, maar door de landerijen van 
Pier Holtrop. 

Triest einde
Wytze Akkerman moet na 1851 al zijn 
bezittingen noodgedwongen verkopen. 
Blijkbaar heeft hij het financieel niet 
kunnen bolwerken. Hij vestigt zich in 
De Wilp en pakt zijn oude beroep van 
bakker weer op. De memorie van aan-
gifte die in 1857 werd opgemaakt na 
het overlijden van zijn tweede vrouw, 
geeft aan dat er geen onroerende goe-
deren werden nagelaten. Vanaf dan is 
en blijft het stil rond deze bijzondere 
oud-Marumer.
In 1889 komen we Wytze voor het laatst 
tegen in de bevolkingsregisters van de 
gemeente Marum. Hij wordt dan aange-
merkt als landbouwer en vertrekt vanuit 
De Wilp naar Ooststellingwerf. Nog 
geen 6 dagen na zijn uitschrijving over-
lijdt hij op 83 jarige leeftijd te Haulerwijk. 
Hij laat een enorm stuk geschiedenis 
na in ons gebied. In De Wilp herinnert 
tot op de dag van vandaag nog een 
straatnaam aan deze zeer onderne-
mende en avontuurlijke Wytze Willems 
Akkerman.- 

Nieuwe bewoners in 
De Koppelpaarden -
In 1852 betrekt het uit Ureterp afkom-
stige gezin van Berend Gooitses 
Bouwsema en zijn vrouw het pand. 

met dat gevolg dat het water uit die wijk 
en de daarmede in verband staande 
Bakkeveenstervaart daarin afloopt. enz.
Ze worden gesommeerd om de 
Akkermanswijk nog voor de invallende 
winter van 1844/1845 af te sluiten en 
wel met twee dammen. Een dam op de 
plaats ten zuiden van het sluisje en de 
andere bij de aansluiting Akkermans-
/ Wilpsterwijk. Wat is de reden van 
dit besluit van de Gemeente en het 
Waterschap? De hele wijk was illegaal 
gerealiseerd, de dijken-waren te zwak 
en het sluisje was te licht gebouwd. Het 
Waterschap en de Gemeente vreesden 
een dijkdoorbraak en schrijven: Dat ons 
inziens het verlaat te zwak en de wallen 
niet zwaar gemaakt zijn, om het water 
bij hoogen stand en vooral na zware 
vorst bij invallend dooiweder te kun-
nen keeren, zoodat bij de doorbraak 
vermoedelijk een gedeelte van het dorp 
Marum zal worden geïnundeerd (onder 
water lopen) te meer, daar het ter-
rein van Marum veel lager ligt dan De 
Wilp, en het water langs de wijk met 
kracht snel naar beneden zal schieten 
en de doorbraak zeer moeijelijk zal zijn 
te dempen, zoodat in zulk een geval, 
eene aanmerkelijke massa water uit de 
Wilpster- en daaraan verbondene vaar-
ten zou worden afgetapt.
Volgens oude verhalen is er rond 1907 
inderdaad een dijkdoorbraak geweest, 
maar door de genoemde afsluiting was 
het snel gedaan met de leegloop. In 
het stuk wordt ook gesproken over 
de aanleg van een andere wijk. Het 
waterschap verleent namelijk: de vrije 
vergunning aan de gemeente Marum 
om, ten dienste van het publiek in het 
belang van de ingezetenen van Marum 
en van Friesland, uit de Wilpster-wijk 
eene wijk of vaart, met bekwame wallen 
voorzien, te moge graven langs of door 
de landen van Gerrit Hindriks Renkema 
en cons. Tot aan de Kruisweg te Marum, 

Marum, in zijn volgeladen schip met 
zijn gezin gerust te slapen, toen door 
een onbekende oorzaak het vaartuig lek 
werd en hij eensklaps wakker schrikte 
door het kille water, dat het „achterin” 
binnen drong. Zijn eerste werk was 
zijne vrouw en de 2 jongste kinderen 

Groningen, 11 december .
In den stillen winternacht van 10 op 
11 dezer is buiten de Apoort alhier een 
hartverscheurend drama afgespeeld. 
Bij den eersten rolpaali op ongeveer 10 
minuten van de stad, lag de turfschip-
per Roelof Palma, gedomiciliëerd te 

De lotgevallen van de turfschipper Roelf Eizes Palsma en zijn gezin.

Gert Braam

De Wilp kende in de 19e eeuw vele schippers die met turf en andere producten 
voeren. Eén daarvan was de schipper Roelf Eizes Palsma alias Roelf Randel. 
Tijdens mijn historisch onderzoek naar de families Palsma en Randel vertelde 
een ver familielid mij over een scheepsongeluk nabij Groningen, waarbij een 
aantal kinderen was verdronken. Aangezien zij er verder niets over wist, besloot 
ik deze geschiedenis uit te zoeken. Nadat ik de overlijdensakten had bekeken, 
kon ik er de kranten uit die tijd op na slaan. Ik vond twee bijzondere kranten-
artikelen over het- Wilpster gezin dat inderdaad betrokken was bij een zeer 
tragisch ongeval met hun turfschip in het Hoendiep bij Groningen. De aangrij-
pende artikelen, waarin overigens zowel de voor- als de achternaam niet correct 
geschreven wordt, spreken boekdelen. In onze omgeving wonen nog steeds 
nakomelingen van het in rouw gedompelde schipperspaar, over wiens leven en 
lotgevallen dit verhaal gaat.
Nieuwe Groninger Courant, no. 29, donderdag 12 december 1878. 

Het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk in 1910; niet ver van de plaats van het ongeluk. 
(foto: Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven)
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uitgeput, en nauwelijks is hij in staat 
kruipende den vasten wal te bereiken. 
Een nabij liggende schipper is intus-
schen wakker geworden en neemt de 
bibberende naakte familie aan boord.
Inmiddels was de politie ter plaatse 
gearriveerd met een geneesheer, doch 
helaas niemand kon, hoe gaarne ook, 
hier iets doen tot redding, zelfs de dood 
de kinderen kon niet worden geconsta-
teerd.
-’t Eenige wat gedaan kon worden, was 
den geredden een onderkomen en ver-
pleging te verschaffen. Een inmiddels 
gevraagde vigilante was spoedig op de 
plaats des onheils en daarmede wer-
den de ongelukkigen stadswaarts en 
naar het politiebureau gebracht, waar 
zij voor den nacht zijn geherbergd en 
verzorgd. Hartverscheurend moet het 
zijn geweest, toen de ouders het rijtuig 
zouden bestijgen met het bewustzijn 2 
hunner lievelingen te moeten achterla-
ten.
Het ware te wenschen dat onze inge-
zetenen in deezen tijd van geven en 
inteekenen, hunne beurzen openden 
voor dit ongelukkig, bovendien in 
behoeftige omstandigheden verkee-
rend gezin, dat nu niet alleen 2 beminde 
leden mist, maar natuurlijk ook enorm 
schade lijdt, zoo aan reparatiekosten 
als aan gemis der broodwinning. Eén 
woord van dank kunnen we niet ont-
houden aan de koetsier Haak, die naar 
wij vernemen, ondanks het late uur, 
onmiddellijk bereid was tot helpen, met 
den meesten spoed heenreed en de 
ongelukkigen aan het bureau bracht.
Heden middag is het na veel moeite 
gelukt de twee kinderlijkjes te voor-
schijn te brengen, die naar het zieken-
huis zijn overgebracht. De geredden 
vonden eene liefdevolle verpleging door 
het armbestuur, dat hen van warme 
kleeding en voedsel voorzag. 
Provinciale Groninger Courant, 

te wekken en aan de wal te brengen. 
Sprakeloos staat hij, jammerend zijne 
vrouw en kinderen, op de harde bevro-
ren wal, allen naakt. Het gejammer der 
kinderen maakt de vader opmerkzaam 
en hij herinnert zich dat nog 3 lievelin-
gen ontbreken, wier rustplaats was in 
het voorste gedeelte van het schip en 
daar met den dood worstelden. Het 
oudste hunner, een meisje heeft het 
geluk den uitgang te vinden, komt te 
voorschijn en aan wal, doch een meisje 
van 8 en een jongetje van 7 ontbreken 
nog. Ontzetting grijpt hem aan, en– 
nauw het broze vaartuig met zooveel 
moeite verlaten hebbende– moet hij 
opnieuw zijne- krachten beproeven om 
het te bereiken. Eindelijk lukt hem dit, 
maar wat nu te doen, welk middel is 
er tot redding? Geen enkel hulpmiddel 
ligt voor de hand, geen hulpvaardige 
nabuur is daar. Alléén staat hij daar en 
heeft moeite zelf op de been te blijven, 
want het vaartuig helt al meer en meer 
en meer over. Het water stroomt reeds 
over de opening, die tot het voorin toe-
gang geeft.- -
Alles wordt toch gedaan tot redding, 
zelfs het bovenmenschelijke. Hij wringt 
zich met moeite door de nauwe ope-
ning en tast in ’t rond. Te vergeefs! Het 
water tilt hem op en drukt hem tegen 
het dek. Zijn adem begeeft hem en 
met leege handen moet hij de opening 
zoeken om lucht te scheppen. Tot 3 
maal toe herhaalt hij de proef, doch 
geen resultaat op dit bovenmensche-
lijke pogen. Eindelijk ja... hij voelt een 
been of een ander lichaamsdeel van 
een der kleinen, doch het zit in de 
dekens verward en drijft even als hij zelf 
omhoog in de kooi. Hij rukt en trekt zoo 
veel en zoo sterk als hem bij de weini-
gen steun maar mogelijk is, tot..... hij 
niet meer kan en het zijne hand ontglipt. 
Na langdurige inspanning, luchtgebrek, 
schrik, het ijskoude water hebben hem 

behorende wijken, gelegen in De Wilp, 
samen groot negen bunders en dertig 
roeden en acht en zestig ellen. 
Het bedrag waarvoor de koop wordt 
gesloten is 228 gulden.-In de jaren 
1843 tot en met 1851 bezit Wytze maar 
liefst ca. 46 bunder weide, akkerland en 
heide rond Marum èn nog ongeveer 51 
bunders bij Lucaswolde.

Grootse plannen 
Voor Wytze Akkerman liggen de kaar-
ten gunstig. Vanaf zijn huis tot ver in 
de Wilpster gebieden zijn de landerijen 
nu zijn bezit. Hij ziet het grote geld op 
zich afkomen. Maar eerst moet er nog 
veel gebeuren. Om de gestoken turf op 
een zo gemakkelijk mogelijke wijze te 
verschepen maakt hij, samen met zijn 
vriend en plaatsgenoot Tjebbe Idsingh, 
een ingenieus plan. Ook Idsingh bezit 
uitgestrekte landerijen, ten zuiden van 
de Heereweg en ten noorden van de 
oude Leidijk. Zij vinden  elkaar in de 
plannen om een 2 kilometer lange wijk 
te graven van Marum naar De Wilp. Dit 
is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
aangezien De Wilp op een hoogte van 
ongeveer 4,5 meter boven NAP ligt en 
de gebieden rond Marum op ongeveer 
2,5 meter. Het tamelijk hoge terrein (3 
meter boven NAP) tegenover herberg 
De Koppelpaarden, blijkt een gunstige 
plek te zijn voor deze nieuwe wijk.-Wel 
moest nog rekening worden gehouden 
met het enkele honderden meters in 
zuidelijke richting gelegen stroomdal 
van de Linne. Dit eeuwen oude beekje 
voerde het zure veenwater af vanuit 
de Lindstervenen naar de Randel, die 
tenslotte uitmondde in het Oude Diep. 
In de plannen wordt dan ook een sluisje 
geprojecteerd, om het hoogteverschil 
gedeeltelijk te overbruggen. Op het 
diepste punt zou een ruim 2 meter 
hoge dijk noodzakelijk zijn. Over de 
oostelijke dijk loopt het jaagpad. Alle 

werkzaamheden doen de twee mannen 
op eigen houtje, zonder toestemming 
of vergunning van de Gemeente en het 
Waterschap. Het was ongetwijfeld een 
geweldige klus, met enorm hoge kosten, 
maar Akkerman en Idsingh moeten er 
van overtuigd geweest zijn dat na deze 
investering het goud binnen zou stro-
men. De nieuwe wijk zou wel eens de 
grote ontsluiting van een vrij geïsoleerd 
gebied kunnen worden. Turfschippers 
zouden kunnen aanleggen naast de 
venen en de turf vervoeren; vee zou per 
schip kunnen worden vervoerd van en 
naar de Marumermarkt en mogelijk kon 
er zelfs een beurtschipper vanuit Marum 
varen op Leeuwarden. Varen in de rich-
ting Leek was niet mogelijk omdat er 
in de Jonkersvaart -ter hoogte van de 
later aangelegde Pier Holtropswijk een 
dam zat. Daar werd het Friese water, 
dat een hoger peil had, gescheiden van 
het Groninger water.-In de loop van 
1843 is alles klaar en er kan gevaren en 
geschut worden in de Akkermanswijk 
tot de herberg van Wytze Akkerman. 
Marum zal er op economisch gebied de 
vruchten van kunnen plukken!

Problemen
Maar er was buiten de waard gerekend;  
er ontstaan grote problemen! Wytze 
Akkerman en zijn kameraad Idsingh 
ontvangen al in december 1844 -een 
gezamenlijk schrijven van het Plaatselijk 
Bestuur van de Gemeente Marum en van 
het Homster- en Bomster- en Nijsloter 
Zijlvest. Zij schrijven ondermeer: met 
elkanderen in overleg getreden te 
zijn ten aanzien van eene door Wytze 
Willems Akkerman en Tjibbe Idsingh 
gegraven vaart of wijk, loopende van 
den rijweg voor de behuizing van eerste 
genoemde te Marum in eene regte rig-
ting Zuid Oostwaards tot aan- en in de 
Wilpsterwijk, waarmede dezelve door 
middel eene doorgraving vereenigd is, 
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Van bakkersknecht tot grootgrond-
bezitter
Wytze Akkerman is een zeer onderne-
mend man. Samen met zijn compaan 
Tjebbe Idsingh, zoon van de oud maire 
en burgemeester, brengt hij grootse 
plannen ten uitvoer, waarvan wij heden 
ten dage nog ooggetuige kunnen zijn. 
Hij zal het brengen tot grootgrondbezit-
ter en vervener, maar krijgt later in zijn 
leven met grote tegenslagen te kampen, 
waardoor zijn boeiend levensverhaal 
helaas een minder goed einde krijgt.
Op 28 januari 1843 koopt Wytze 
Willems Akkerman, koopman, woon-
achtig te Marum, veel onontgonnen 
grond in zuidelijke richting tot ver in 
het Wilpster gebied. Het koopcontract 
wordt opgemaakt bij Kerst Jans van der 
Veen, notaris te Drachten. Hij koopt de 
grond van Bastiaan Fokkes Aardema en 
Jannes Jans Heidinga, beide wonende 
te Ureterp. Het gaat om enorme perce-
len heideveld en leijen met de daarbij 

van de plek waar Wytze jaren later De 
Koppelpaarden sticht.   
Wytze Akkerman, dan vermeld als win-
kelier, hertrouwt met een zus van zijn 
eerste vrouw, Geeske. Omdat dit wette-
lijk niet was toegestaan wordt voor het 
huwelijk in 1835 koninklijke toestem-
ming verleend door: Willem, bij gratie 
Gods, koning der Nederlanden, Prins 
van Oranje Nassau, Groot-Hertogdom 
van Luxemburg, enz., enz., enz., zoals 
blijkt uit de officiële stukken. 
Wytze Willems Akkerman koopt het huis 
genummerd 73 en de daarbij behorende 
landerijen van de erven Bron. In ieder 
geval zijn Wytze en zijn gezin voor 1843 
verhuisd van het huis met de bakkerij 
naar de locatie van De Koppelpaarde.
De bakker/koopman/vervener en boek-
weitmolenaar Wytze Willems Akkerman 
zag er brood in om op deze plek, gele-
gen aan de doorgaande toenmalige 
Heereweg, een herberg te beginnen. 
Het is goed mogelijk dat Wytze zijn 
herberg stichtte na het overlijden van 
de uitbaatster van een herberg vlak in 
de buurt, namelijk die van Trientje Eizes 
Palsma, de weduwe van Roelf Jans 
Randel.

gesteld, bereid werd gevonden in te 
spannen en naar de plaats des onheils 
te rijden, naar het bureau van politie 
overgebracht. Hier werd hun zooveel 
mogelijk de nodige dekking en verzor-
ging verleend, terwijl zij daarna in de 
verdere hulp en bijstand van het bur-
gerlijk armbestuur werd bevolen, dat, 
wij twijfelen er niet aan, alles in het werk 
zal stellen om de smart van de ongeluk-
kige ouders en kinderen te lenigen en te 
verzachten.

Oorzaak
Van dit tragische scheepsongeluk is de 
oorzaak niet bekend geworden. In de 
familie werd verteld dat de boot, lig-
gende in de bocht van het Hoendiep bij 
de rolpaal, waarschijnlijk geramd werd 
door de Lemster nachtboot. 
Na deze ramp werden er nog een aan-
tal kinderen geboren, in wiens namen 
de verdronken kinderen Aaltje en Eize 
herdacht worden; in 1880 een dochter 
Aaltje, in 1882 een dochter Trientje en 
tenslotte een zoon Eize.

Familiegeschiedenis
Het schippersechtpaar Roelf Eizes 
Palsma, geboren 12 december 1836 te 

jaargang 92, nr. 292, donderdag 12 
december 1878.
Groningen 11 dec. 1878.
In de afgelopen nacht had buiten de 
voormalige Apoort te dezer stede 
een treurig ongeval plaats. Een met 
turf geladen schip, liggende in het 
Hoendiep aan de trekweg bij den rol-
paal, aan welks boord zich bevonden 
Roelof Talma gedomicilieerd te Marum, 
benevens diens vrouw en 5 jonge kin-
deren, is omstreeks 1 uur tengevolge 
van eene tot heden onbekende oorzaak 
gezonken. Met moeite hebben schip-
per, zijne vrouw en drie kinderen hun 
leven gered. Twee kinderen, de een 6 
en de ander 8 jaar, die in het vooronder 
sliepen, hebben niet-tegenstaande alle 
aangewende moeite van den vader om 
ze te redden, bij deze ramp het leven 
gelaten. Zij zijn heden voormiddag uit 
het water opgehaald en naar het acade-
misch ziekenhuis overgebracht–. Nadat 
de geredden, die geheel naakt waren, 
in een daar liggend schip voorloopig 
waren opgenomen, zijn zij eenige tijd 
later door den rijtuigverhuurder Haak, 
in-de Schuitemakersstraat die– het zij 
tot lof gezegd, onmiddelijk, nadat hij 
met het treurig ongeval in kennis was 

Herberg De Koppelpaarden, gebouwd door 
Wytse Willems Akkerman  in de eerste helft 
van de 19e eeuw

Kaartje 2e helft 19e eeuw. Prachtig zichtbaar de omwalling van de stad Groningen en het 
Hoendiep, vanaf de A-poort  richting van Hoogkerk. De plek van het ongeluk, in de scherpe 
bocht is aangegeven met X
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bevalt, woont het gezin nog in dit huis. 
In 1818 heeft de weduwe Knot met haar 
kinderen het huis verlaten.
Vanaf ongeveer 1818 wordt de plaats 
bewoond door Pieter Jentjes Bron en 
zijn vrouw Antje Everts, beiden afkom-
stig uit Drachten. Bron bezit veel grond 
rond zijn huis en tevens landerijen in 
zuidelijke richting. Bij zijn overlijden in 
1831 laat Pieter Jentjes Bron na: 

a. De helft in ene behuizing en schuur, 
getekend no. 73, benevens de helft 
van de beklemming van ongeveer 20 
bunder land, staande en gelegen te 
Marum, doende jaarlijks aan de heeren 
van Teijens tot een vaste huur de som van 
ƒ 70.
b. De helft in de beklemmingvii van min 
of meer 2 bunderviii hooiland, gelegen 
te Marum.

Wytze Willems Akkerman 
Wytze Akkerman, broodbakker van 
beroep, is in 1806 geboren te Marum. 
Uit zijn eerste huwelijk, met de verve-
ners-dochter Menke Sanders Venema 
uit Zevenhuizen, worden eerst een 
zoon, Willem en daarna een dochter, 
Martje, geboren. Helaas overlijdt moe-
der Menke op 24-jarige leeftijd, drie 
weken na de geboorte van haar doch-
tertje. Het is opmerkelijk dat de naam 
van het dochtertje Martje, daarna wordt 
gewijzigd in de naam van haar moeder, 
Menke. 
De memorie van successie vermeldt 
wat haar bezit was:
De helft in eene behuizing get. No. 64 
en eenen tuin, staande en gelegen te 
Marum ten noorden van den hoofd-
weg. Gezien de plaatsaanduiding en 
de ligging van hun huis, mogen we 
concluderen dat het echtpaar in een 
huis woonde, waarin tevens de bak-
kerij gevestigd was. Dit huis lag niet ver 

het archief dat de plaats van het door 
Posthumus genoemde voetbalveld 
ooit  vermeld werd als Kaatsbaanvi. 
Een stukje grond dat na 1832 eigen-
dom was van bakker/grutter/herbergier 
Wytze Akkerman!  

Omgeving
Tot omstreeks de Franse Tijd lag ten zui-
den van de Heereweg - nu de Hoornweg 
- enkele kilometers het veld in, nog een 
enorm pakket hoogveen. Het was een 
zeer woest en gevaarlijk gebied; uitge-
strekt hoogveen en wat lagere gebie-
den waar de leijen ontstonden. Hier 
trokken de monniken van het Voorwerk 
of Uithof  bij Siegerswoude rond met 
hun schapen. Dit Uithof  viel onder het 
klooster van Smalle Ee, bij Drachten. 
Ook kwamen er schepers vanuit het 
Friese en het Drentse naar een soort 
niemandsland; er was echter wel dege-
lijk een grens, namelijk de waterloop 
het Swarte Ryth. Later kocht Wytze 
Willems Akkerman grote percelen in 
dit gebied en werd de Akkermanswijk 
gegraven. De haven en tevens zwaai-
kom lag aan de zuidkant van de door-
gaande Heereweg tussen de huidige 
percelen van dokter Geerdink en Braam 
Piano’s Marum. Aan de overkant van de 
weg zou Wytze Willems Akkerman later 
herberg De Koppelpaarden bouwen.

Locatie herberg De Koppelpaarden
Rond 1811 staat nabij deze plaats, 
aan het stroompje De Randel, (nu 
hoek Hoornweg/Randel) de boerderij 
van landbouwer Hendrik Fokkes Knot, 
genummerd 73. De oude weduwnaar 
overlijdt in 1813, nalatende één zoon 
en vier kindskinderen. De zoon, Berend, 
boert alleen verder en ontgint hoogveen 
in dat uitgestrekte gebied. Hij overlijdt 
op zeer jonge leeftijd, een half jaar na 
zijn vader. Als zijn weduwe enige tijd 
later nog van een dochter, Wimke, 

Siegerswoude en Grietje Onnes Jager, 
geboren 11 januari 1842 te Marum, 
trouwt op 19 juli 1863. Voor zijn huwe-
lijk heeft Roelf toestemming nodig van 
zijn-commandant, want hij dient als 
remplaçantii bij het 8e regiment infante-
rie te Groningen. 
Grietje is een dochter van- Onne Jager 
en Willemke Bron. Roelf is een zoon 
van Eize Ebeles Palsma en Renskjen 
Roelfs Randel, die volle neef en nicht 
zijn. De bijnaam Roelf Randel komt 
van zijn grootvader, Roelf Jans Randel, 
die in het begin van de 19e eeuw, 
samen met zijn vrouw Trientje Eizes 
Palsma-een herberg te Marum bezat 
aan het stroompje de Randel. Ze had-
den samen 10 kinderen maar zijn nooit 
getrouwd geweest. De schrijver van 
dit artikel stamt af van de oudste van 
de tien, Lamke Randel; zij huwde 31 
december 1815 te Marum met Hendrik 
Wiebes van der Velde.

Veroordelingen
Het volgende voorval uit het leven van 
Roelf Eizes Palsma wil ik u niet onthou-
den, omdat het zo’n mooi tijdsbeeld 
geeft van de 19e eeuw. 
Op 10 juli 1862 veroordeelt het kan-
tongerecht te Zuidhorn Roelf Eizes 
Palsma alias Roelf Randel, arbeider te 
Siegerswoude tot het betalen van een 
boete van 3 gulden, te voldoen binnen- 
2 maanden, voor een overtreding op de 
Eerste Kerstdag van het jaar 1861. Als 
de boete niet betaald wordt binnen de 
gestelde tijd dan volgt een gevange-
nisstraf van 3 dagen. Roelf is zelf niet 
aanwezig bij het Kantongerecht. Wat is 
er precies gebeurd:
Volgens het procesverbaal van de 25e 
december 1861 van- Klaas Abels Mulder 
en Jacob Doeskes Wijma, onbezoldigd 
rijksveldwachter, beiden wonende te 
Marum, zou hij des avonds omstreeks 

elf ure nog aanwezig zijn geweest in 
de tapperij van Siet Linstra te De Wilp, 
Gemeente Marum, zonder verlof van de 
burgemeester.
Want artikel 1 zegt: Alle herbergen, tap-
perijen of winkels, in het generaal alle 
woningen waarin drank verkocht wordt 
zullen des avonds te tien ure moeten 
worden gesloten en tot des morgens vijf 
ure gesloten blijven. Aldegenen welke 
des avonds na of des morgens voor den 
in art. 1 bepaalde tijd in de herbergen, 
tapperijen, winkels of woningen waarin 
drank verkocht wordt zullen gevonden 
worden, zullen worden gestraft met 
eene geld boete van een tot drie gul-
dens. 

Nog een incident, dat zich afspeelt 
bij een brug in De Wilp. Het gaat 
om een vonnis van de 21e mei 1874 
van de Arrondissements-Regtbank te 
Groningen. Hieruit blijkt dat bepaalde 
meningsgeschillen niet altijd zachtzinnig 
opgelost worden. Het vonnis gaat over 
een conflict tussen Roelf Eizes Palsma, 
38 jaren oud, schipper, wonende aan 
scheepsboord en de brugwachter. Hem 
wordt volgens het procesverbaal van 
28 februari 1874 van de onbezoldig-
de Rijksveldwachter te De Wilp, H.J. 
Nonkes,-ten laste gelegd: 
1e het wanbedrijf van opzettelijke ver-
breking van de afsluiting, onder ver-
zachtende omstandigheden; 
2e de overtreding van het afdraaijen van 
een draaibrug zonder toestemming van 
de brugwachter. 
— Overwegende, dat de beëdigde ver-
klaringen der teregtzitting gehoorde 
getuigen wettig en overtuigend reg-
tstreeks is bewezen dat beklaagde 
Zaterdag den achtentwintigste Februari 
1800 vier en zeventig, met zijn schip 
gekomen zijnde voor de draaibrug te 
de Wilp (gemeente Marum) tegen de 
wil van de brugwachter of diens plaats-
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en De Wilp? Wel, met behulp van een 
topografische kaart van midden 19e 
eeuw kon ik de vraag van Plaatselijk 
Belang kort en snel beantwoorden.  De 
Akkermanswijk èn het sluisje stonden 
er keurig op aangegeven!     
Maar de archieven geven veel meer 

prijs over het ontstaan van deze wijk 
en over de families die hierin door de 
jaren heen een rol speelden. We halen 
een schat aan informatie uit de eerste 
minuutplansv van 1832 en de daar-
aan verbonden OAT ’s, de oorspronke-
lijke aanwijzende tafels. In die OAT ’s is 
ieder kadasternummer gekoppeld aan 
de betreffende eigenaar. Deze informa-
tie is beschikbaar op Internet op www.
dewoonomgeving.nl. Zo ontdekte ik in 

Ooggetuigenherinneringen
Gerrit Dijk, geboren in 1924 te Grootegast 
en nu nog wonende te De Wilp, woonde 
vanaf 1928 in de buurt van het voor-
malige sluisje; eerst met zijn ouders 
en later met zijn eigen gezin. Hij had 
voor mij zeer waardevolle informatie. 
Zo kon hij zich helemaal geen scheep-
vaart herinneren; ook zijn ouders had hij 
daar nooit over gehoord. Van eventuele 
restanten van het sluisje heeft hij geen 
weet, vrij zeker waren deze in zijn jonge 
jaren al verdwenen. Over de dammen 
weet Dijk te vertellen dat die er al heel 
lang liggen. De melkboot legde aan bij 
de meest zuidelijke dam en de melk 
werd van de boerderij gehaald. Dijk her-
innert zich ook dat in de herfst pompen 
bij de dammen geplaatst werden om 
het water van de Akkermanswijk op peil 
te houden als water werd afgetapt ten 
behoeve van de ijsbaan.---
-- 
Ook Henk Posthumus, Marum-ken-
ner, geboren in 1921 te Marum en 
thans wonende aan de Houtwal, herin-
nert zich niets over scheepvaart in de 
Akkermanswijk en de restanten van 
het sluisje. Evenmin kent hij verhalen 
over scheepvaart van zijn ouders. Wel 
verhaalt hij over de plaats van de ijs-
baan in Marum-West, waar eens een 
voetbalveld was. Zittend op de dijk van 
de Akkermanswijk volgden de vaste 
supporters de voetbalwedstrijd. 

Zelf heb ik ooit gehoord van iemand 
die, als jong meisje, wel eens over het 
vervallen sluisje gelopen is om de wijk 
over te steken. Er zal mogelijk een bativ 
over het kanaal gelegen hebben.

Archiefonderzoek
Wat vertellen de archieven, ons cultu-
reel erfgoed en dus het geheugen van 
de samenleving, ons over dit onbe-
kende stukje geschiedenis van Marum 

 Detail van de kaart van Marum (1866) uit de 
gemeenteatlas van de provincie Groningen 
door J. Kuijper. De Akkermanswijk – in het 
midden, van boven naar beneden – wordt bij 
name genoemd

vervanger aldaar die brug eigenmagtig 
heeft afgedraaid en opzettelijk en met 
geweld tegen de ketting van die brug 
aangevaren en daardoor het slot, waar-
door zij was afgesloten, heeft verbrij-
zeld.
— Overwegende ten aanzien van de 
opzettelijke verbreking van afsluiting dat 
de geringe beteekenis van het toe-
gebrachte nadeel eene verzachtende 
omstandigheid is die de toepassing van 
art. 463 van het Wetboek van strafrecht 
ten dezen doet veroorloven.
Regtdoende in Naam des Konings!
— Verklaart den beklaagde schuldig 
aan 1e het wanbedrijf van opzettelijke 
verbreking van afsluiting, 
2e de overtreding van het afdraaijen van 
een draaibrug zonder toestemming van 
den brugwachter gepleegd voorzoover 
het eerste- betreft, onder verzachtende 
omstandigheden. 
De uitspraak is:
Veroordeelt den schuldigverklaring ter 
zake voorschreven in eene geldboe-
te van vijfentwintig en eene van drie 
Gulden, bij niet-betaling binnen twee 
maanden, na daartoe te zijn aange-
maand, te vervangen door gevangenis-
straf van vijf dagen.

Bevolkingsregisters Gemeente 
Marum
Uiteraard vormen ook de bevolkings-
registers van de Gemeente Marum een 
belangrijke bron van informatie over de 
familie Palsma.
In de registers van 1850-1860 staat 
op bladzijde 270, onder De Wilp, dat 
Roelf-Eizes Palsma op 11 septem-
ber 1852 wordt ingeschreven in de 
gemeente Marum. Hij vestigt zich te De 
Wilp, samen met zijn vader en de inwo-
nende Bontje Hendriks. Zij is arbeidster. 
Ze wonen tezamen in het huis getekend 

nummer 0. Dat wil zeggen, in een zeer 
eenvoudige woning of een hutje op het 
veen. Roelf is dan nog ongehuwd en 
veehouder. Op-1 mei 1855 wordt de 
gemeente weer verlaten.
De bevolkingsregisters van 1860-1870 
van Marum, wijk D (De Wilp) bladzijde 
235 vermelden dat Roelf zich op 10 
juni 1863 opnieuw in deze gemeente 
vestigt. Hij is dan arbeider en trouwt in 
1864 met Grietje Onnes Jager.
In de periode van 1870-1880 vinden we 
het gezin in het register waar de dienst-
boden en knechten en daaropvolgend 
de schippers worden vermeld. Roelf 
Eizes Palsma is dan van beroep schip-
per (binnengaats). In dit register zijn ook 
de verdronken kinderen opgetekend.
Uit de bevolkingsregisters van 1880-
1900 van Marum halen we naast de 
vermelde personen tevens de naam van 
Palsma’s schip Hendrik. Mogelijk is dit 
dezelfde- maar herstelde- rampboot. 
Hoe ze aan de naam Hendrik zijn geko-
men is op dit moment nog niet duidelijk. 
Het zou kunnen dat Roelf Palsma de 
tweede eigenaar is en dat die naam al 
aan de boot verbonden was. De familie 
wisselt in deze periode van woonloca-
tie, namelijk van de boot naar een huis 
in De Wilp.

De laatste jaren
In 1890 komen we Roelf Palsma tegen 
in de notariële archieven. Hij leent dan 
100 gulden voor de aankoop van: enige 
perselen-heide (2) bouwland en weiland 
benevens huis en erf-alles staande en 
gelegen te De Wilp samen groot zeven 
hectare, eenentwintig are tachtig cen-
tiare
Roelf Eizes Palsma overlijdt op 8 sep-
tember 1908 te De Wilp, hij is dan 74 jaar 
oud. Bij het overlijden wordt zijn beroep 
omschreven als landbouwer te De Wilp. 
Hij laat een aardig kapitaaltje na, waar-
onder een huis en erf plus circa- 3.5 ha 
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Huidige situatie
De restanten van de wijk met de aan-
gelegde dijken zijn nog heel goed zicht-
baar in het landschap tussen De Wilp 
en Marum, met name vanuit de Houtwal 
en vanaf de Wilpsterweg. Een groot 
gedeelte van de wijk is in de jaren 60 
van de 20e eeuw gedempt en de dijken 
zijn geslecht. De Oostelijke dijk, met het 
oude jaagpadiii, is echter grotendeels 
nog in takt. Via dit zandpad is ook nu 
nog De Wilp te voet te bereiken 

De Akkermanswijk

Geert Braam

In de winter van 2004-2005 werd mij door Jan de Mars, bestuurslid van Plaatselijk 
Belang Vooruitgang  te De Wilp, gevraagd of ik eens zou kunnen nagaan of er 
bij de Archieveni iets bekend is over het sluisje in de Akkermanswijk. Dit in ver-
band met een stukje PR rond het te realiseren Laarzenpad, een wandelroute die 
zal leiden vanuit De Wilp over de oude Leidijkii in de richting van het voormalige 
sluisje.-Hij vertelde in De Wilp gehoord te hebben dat de Akkermanswijk van 
Marum naar De Wilp gegraven was in opdracht van de weduwe Bouwsema, 
uitbaatster van herberg De Koppelpaarden. Op die wijze kon de drank gemak-
kelijker per schip naar de herberg gebracht worden. De herberg stond destijds 
aan de noordzijde van de Hoornweg op de plek van de ESA, nu de locatie van het 
nieuwbouwcomplex De Grote Hoorn. Dit mooie verhaal, was in mijn ogen echter 
fantasie en ik heb toegezegd om één en ander te onderzoeken. Mijn nieuwsgie-
righeid was geprikkeld, temeer omdat er over dit onderwerp weinig bleek te zijn 
geschreven. Dat er in de wijk tussen Marum en De Wilp een sluis geweest is, was 
een logische gedachte omdat er sprake is van een behoorlijk hoogteverschil in 
het landschap. Volgens mijn zegsman zou het sluisje gelegen hebben ongeveer 
op de plaats waar ook nu nog een boerderijtje staat, (Houtwal 19) aan de inmid-
dels grotendeels gedempte wijk.- Hier woonde vroeger Gerrit Dijk met zijn gezin, 
daarna tijdelijk de familie Bandringa en tegenwoordig de familie Ritsma. Uit mijn 
onderzoek bleek dat de geschiedenis van de Akkermanswijk nauw verweven 
was - en is - met de dorpsgeschiedenis van De Wilp. Ik bleek aan een bijzonder 
interessante, maar ook veelomvattende klus te zijn begonnen. Om mijn onder-
zoek gefundeerd uit te voeren besloot ik om naspeuringen te doen in de archie-
ven van de gemeente Marum en de provinciale Groninger- en Friese Archieven. 
Bovendien heb ik over dit onderwerp gesprekken gevoerd met mensen die er 
nog uit eigen herinnering over konden vertellen.

lijden in Groningen. Uit zijn- memorie 
van successie weten we dat hij voer op 
het stalen roefschip genaamd Risico. 
Het schip had hij vanaf-1907 en de 
huurkoop zou lopen tot 1921. Heeft de 
naam van het schip Risico te maken 
met de scheepsramp van 1878; weten-
de dat het gevaar altijd op de loer ligt? 
De nabestaanden van Onne Palsma 
zijn: zijn vrouw Elisabeth van der Veen 
en hun minderjarige dochter Tjitske 
Palsma.

Roefschip en skûtsje 
In dit artikel over de schippersfamilie 
Palsma wil ik niet nalaten u wat ach-
tergrond-informatie over de schepen 
uit die tijd te geven. Een skûtsje – in 
het Nederlands: schuitje -  was in de 
vorige eeuw een klein Fries binnen-
vaartschip, type platbodem, van 12 tot 
14,5 meter lengte en 2,8 tot 3,4 meter 
breedte. Er zijn tussen 1880 en 1930 
duizenden gebouwd. Skûtsjes behoren 
tot de familie van de tjalken, maar zijn 
slanker uitgevoerd en sneller. Sinds 

groen- en bouwland. Tevens staan er in 
de memorie van aangifte vermeld: Zes 
graven op de begraafplaats te De Wilp, 
gemeente Marum, tezamen gewaar-
deerd op eene verkoopwaarde tendage 
van het overlijden op ƒ 6212,00.
Vijftien jaar later, op 12 september 1923 
overlijdt in De Wilp, Grietje Onnes Jager, 
de weduwe van Roelf Palsma. Op haar 
naam staan dan nog ongeveer dezelfde 
bezittingen.
Onne Palsma 1877-1908
De zoon Onne Palsma, overleeft in 

1878 als bijna 1-jarige de scheepsramp 
te Groningen. Het water en het avon-
tuur blijven hem trekken en ook hij kiest 
ervoor schipper te worden. Hij laat 
bij de scheepsbouwers de gebroeders 
Klaas en Alle Barkmeijer te Noordhorn 
een stalen roefschip bouwen. Nog geen 
half jaar na het contract met Barkmeijer 
komt schipper en jonge vader Onne 
Palsma, op 30 jarige leeftijd te over-Het ‘restant’ van de Akkermanswijk, dit voor-

jaar gefotografeerd door Berend Kingma

Grietje Onnes Jager (1842-1923) de vrouw 
van Roelf Eizes Palsma

Roelf Eizes Palsma (1836-1908) 
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Van de Redactie

Veel nieuws van de redactie deze keer, want dit is in diverse opzichten een bijzonder num-
mer geworden. 

Om te beginnen, zijn we te laat! U leest verderop dat hier goede redenen voor zijn, maar 
desalniettemin bieden wij u hiervoor onze excuses aan. Het is de bedoeling dat we de 
volgende keer wel gewoon in oktober verschijnen, zodat we dan weer op schema liggen.

Tot onze spijt heeft Trees Mars-Belderok de redactie verlaten. Persoonlijke omstandighe-
den liggen hieraan ten grondslag. Bovendien moet Trees het na de zware operatie die zij 
heeft ondergaan, wat rustiger aan doen. De samenwerking met Trees is altijd buitenge-
woon plezierig en vruchtbaar verlopen en onze verstandhouding is gelukkig nog steeds 
heel goed. Haar deskundigheid op het gebied van spelling en stijl, haar accuratesse en 
haar inzet zullen bijzonder worden gemist. 

Donkere wolken dus, boven ’t Olde Guet; maar gelukkig  kwam er redding van de zijde 
van ons actieve en deskundige lid Geert Braam, geboren en getogen te Marum. Geert is 
werkzaam bij het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven en heeft door eigen 
onderzoek bijzonder veel kennis vergaard over de geschiedenis van onze streek. Voor 
zijn bereidwilligheid zijn artikelen voor publicatie beschikbaar te stellen aan ’t Olde Guet 
zijn wij hem dan ook enorm dankbaar. U vindt in dit nummer het – verkorte - verslag van 
zijn onderzoek naar de historie van de Akkermanswijk; een ambitieus project van Wytze 
Willem Akkerman en Tjebbe Idsingh, dat helaas een roemloos einde kreeg. Nu - meer 
dan een eeuw later – kunnen wij op deze plek genieten van een prachtig stukje natuur en 
historie. Het tweede artikel van Geert Braam is een transcriptie van het verslag dat maire 
Hendrik Tjebbes Idsingh – de vader van bovengenoemde Tjebbe – maakte van zijn reis 
naar Amsterdam in 1805. Zeer lezenswaard, dit prachtige reisverslag. Tenslotte vindt u van 
zijn hand het aangrijpende verhaal over de lotgevallen van het schippersgezin Palsma uit 
De Wilp. 

Ook ons bestuurslid Jan van der Veen leverde weer een interessant artikel voor ons blad; 
ditmaal over de restauratie van de tuinmuren en de toegangspoort van de Coendersborg. 
Het artikel nodigt als het ware uit de situatie ter plaatse eens te gaan bekijken. Dat moet u 
zeker doen, het is zeer de moeite waard! Onze voorzitter, Berend Kingma, heeft zich voor 
dit nummer bijzonder ingezet om fotomateriaal te verzamelen. Zowel zijn eigen foto’s als 
de door hem opgespoorde historische foto’s vormen een waardevolle bijdrage aan diverse 
artikelen.
Tenslotte een woordje van dank aan Cobi Olijve die voor dit nummer als intermediair tus-
sen redactie en bestuur heeft gefungeerd, hetgeen een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan de totstandkoming. Bovendien heeft Cobi inmiddels een nieuw redactielid gevonden. 

U zult begrijpen dat het zonder genoemde ondersteuning dit keer moeilijk zou zijn geweest 
‘t Olde Guet samen te stellen. Mede namens al deze medewerkers wens ik u dan ook veel 
leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Joke de Boer-Jager

1900 is de naam ook ingeburgerd voor 
grotere schepen; tot 19,5 meter leng-
te, met een laadvermogen van maxi-
maal 50 ton. Deze worden eerst nog 
roefschip of skip genoemd. De sche-
pen worden gebouwd op werven in 
Friesland en Briltil; tot ongeveer 1900  
van hout, maar vanaf 1885 bouwt Geert 
Barkmeijer in Briltil ijzeren exemplaren. 
Dat voorbeeld wordt vanaf 1890 overal 
in Friesland nagevolgd. Er zijn nu nog 
een paar honderd skûtsjes in bedrijf. 
Zo’n 75 daarvan doen aan wedstrijden 
mee.

Eize Palsma
Van de jongste zoon Eize weten we 
dat hij zich in Siegerswoude vestigt en 

daar boer wordt. Nakomelingen van 
hem wonen ook nu nog in en rond 
deze plaats. De kleinzoon van Eize, 
Onne Palsma uit Bakkeveen, bezit een 
prachtige ingelijste afbeelding van onze 
hoofdrolspeler Roelf Eizes Palsma, Dit 
stuk hangt nog altijd aan de wand in 
Bakkeveen en neemt bij de familie een 
zeer bijzondere plaats-in. Het is bij dit 
artikel afgedrukt. Van een dochter van 
Eize, wijlen mevrouw Grietje Westerhof-
Palsma-uit Drachten, kreeg ik jaren 
geleden een afbeelding van Grietje 
Onnes Jager, de vrouw van Roelf. Ook 
familie-aantekeningen, gemaakt door 
Grietje Onnes Jager, kreeg ik in han-
den. 

i Rolpaal: Draaipaal bij bochten van kanalen op een havenhoofd, waarlangs de treklijn van  
schepen gaan kan.

ii Remplaçant: Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door ieder  
ander uit dezelfde provincie die aan de keuringseisen voldeed. Hiervoor was een notariële  
akte nodig. Door de  hoogte van de vergoeding wisten vooral de rijkeren hierdoor de dienst-     
plicht te ontlopen. In 1898 werd dit stelsel afgeschaft.



Voorwoord

Beste lezers van ’t Olde Guet, 

Dit nummer van ’t Olde Guet komt wat later dan wij ons voorgenomen hadden. 
Tot onze schrik moest Trees Mars die steeds een grote bijdrage leverde aan 
’t Olde Guet opgenomen worden in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een 
operatie. Gelukkig zet Joke de Boer de redactie voort. Vanaf het oktobernum-
mer treedt Sineke de Groot uit De Wilp toe tot de redactie.

In de laatste ledenvergadering heeft tevens een bestuurswisseling plaatsge-
vonden. Trees Mars heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Zij is opgevolgd door 
Froukje Boekema die al vanaf de oprichting binnen de Heemkundekring actief 
meewerkt in ons archief. Binnen het bestuur zal Froukje de functie van pen-
ningmeester op zich nemen. Het secretariaat is nu in handen van Cobi Olijve. 
Omdat het colofon voor dit nummer niet tijdig kon worden aangepast, geef ik 
u hier de nieuwe adresgegevens: 
Mevrouw F. (Froukje) Boekema-van der Wier,
Thorbeckestraat 4; 9363 CA  Marum.-Tel. 0594 648000

Interessante stukken betreffende de geschiedenis van Marum blijven wel-
kom. Om te voorkomen dat historisch materiaal verloren gaat plaatst de 
Heemkundekring Vredewold-West komend jaar in elk nummer van het Acht 
Dorpen Nieuws een oproep om een ieder hierop te attenderen. Men realiseert 
zich vaak niet dat zolderopruimingen voor ons interessante zaken kunnen 
bevatten.

Museum ’t Rieuw heeft het voornemen om in 2007 het thema Zuivelindustrie 
in het Westerkwartier vorm te geven en heeft de Heemkundekring gevraagd 
om haar medewerking te verlenen. Wij doen daarom een beroep op u,om 
documenten over de zuivelfabrieken in Marum, De Wilp en Noordwijk, zoals 
jaarboekjes,  jaarverslagen, uitnodigingen, mededelingen aan leden en leve-
ranciers, etc. aan ons ter beschikking te stellen. Vooral van de fabrieken van 
Noordwijk en De Wilp is weinig of niets beschikbaar.
Uw hulp is dringend nodig!

Namens het bestuur,
Berend Kingma, voorzitter.
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i Podzol: Uitgeloogde fijne grijze zandlaag onder heideveen

Archeologisch Onderzoek
——————————————————————————————————
Berend Kingma

Bij het verschijnen van dit nummer is het archeologisch onderzoek op de 
landerijen ten zuiden van het Malijksepad, behorende bij de Hermanshoeve, 
afgerond. 

In dit gebied is een (rest van een) podzoliprofiel gevonden. Dit wil zeggen dat 
het gebied  een middelhoge tot – plaatselijk - hoge trefkans heeft voor materi-
alen uit het stenen tijdperk. Over het resultaat kan ik nu nog niets zeggen; dat 
zal moeten blijken uit nader onderzoek van de gezeefde materialen. De tweede 
helft van dit jaar komt er een rapportage van het onderzoek. Het onderzoeks-
bureau heeft ons toegezegd het rapport aan ons toe te zenden. Wij zullen u in 
een volgend ’t Olde Guet op de hoogte houden van de bevindingen.
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Ontwerp: H. Dullink 

Inhoudsopgave
 
 blz

Inhoud 1

Voorwoord 2

Van de redactie 3

Geert Braam: De Akkermanswijk 4

Jan van der Veen: De restauratie van de muren bij de Coendersborg 12

Geert Braam: Reise van Hendrik Tjebbes Idsingh naar Amsterdam in 1805 14

Publicaties over Marum en omgeving (4) 19

Geert Braam: De lotgevallen van turfschipper Roelf Eizes Palsma en zijn gezin 20

Berend Kingma: Archeologisch Onderzoek 27

Oud en Nieuw  (3) 28

Het logo heeft betrekking op het gebied, waarin onze dorpen liggen. 
De gegolfde lijnen onderin geven de vele watertjes aan die in dit 
gebied stromen en gestroomd hebben. Ook hebben ze betrekking 
op Mar-heim, gemeente grenzend aan water. De gebogen lijn is een 
Typha latifolia oftewel een Grote Lisdodde, in de volksmond ook wel 
tourebout of rietsigaar genoemd. Deze plant komt in ons gebied veel 
voor en is kenmerkend. Het woord ”riet” van rietsigaar slaat op „Oude 
Riet” en „Zwarte Riet”, twee grensriviertjes van ons gebied.
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Onlangs is dit nieuwe gebouw verrezen aan de Wending, op de hoek van de 
Raadhuisstraat. Nog niet zo lang geleden stond op deze plek een oud witgepleisterd 
huisje met rood wit groene luiken en mooie oude linden ervoor. U herinnert zich dit vast 
nog wel. Dat dit huisje niet altijd wit is geweest blijkt uit de onderstaande foto, die een 
heel ander beeld geeft van de situatie. Op die plek was toen brandstofhandel S. de 
Vries gevestigd. Op de foto ziet u de familie De Vries. Er is bij de redactie verder niet 
veel bekend over deze foto. Weet u er iets over, neemt u dan even contact met ons op?


