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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.

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

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

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

Beste	lezers,

De	 zomer	 is	 voorbij!	 	 Al	 heeft	 de	 mooie	 septembermaand	 het	 zomergevoel	 lang	 vast-
gehouden,	 de	 herfst	 is	 reeds	 begonnen	 en	 de	 activiteiten	 worden	 intensiever.	 Voor	 de	
Heemkundekring Vredewold-West geldt	dit	maar	ten	dele,	omdat	er	in	de	zomer	veel	werk	
verzet	moest	worden	om	‘t  Olde Guet op	tijd	bij	u	in	de	bus	te	krijgen.	

Het	vorige	nummer	was	een	schot	in	de	roos.	Er	was	veel	belangstelling	voor	en	in	een	
korte	tijd	was	de	hele	oplage	uitverkocht.	Bovendien	neemt	de	vraag	naar	oude	nummers	
toe.	Ook	daarvan	is	de	voorraad	beperkt.	U	zult	begrijpen	dat	het	lidmaatschap	van	onze	
vereniging	u	verzekert	van	het	verkrijgen	van	‘t Olde Guet.	Overigens	is	besloten	de	ver-
koopprijs	van	losse	nummers	te	verhogen	tot	€	4,50.	Het	blad	is	sterk	in	omvang	gegroeid	
en	dat	heeft	consequenties	voor	de	kostprijs.	Een	positief	bijeffect	is,	dat	een	flink	aantal	
nieuwe	leden	zich	heeft	aangemeld,	zodat	we	nu	ruim	boven	de	100	zitten.	De	inschrijving	
van	het	100e	 lid	hebben	we	niet	ongemerkt	voorbij	willen	 laten	gaan.	Elders	 in	dit	blad	
vindt	u	een	verslag	hiervan.	Ledengroei	is	van	het	grootste	belang	om	de	doelstelling	van	
onze	vereniging	–	het	vastleggen	van	het	verleden	van	de	gemeente	Marum	in	woord	en	
beeld	-	te	realiseren.	

In	de	afgelopen	maanden	is	een	behoorlijke	hoeveelheid	boeken,	verenigingsarchieven	en	
fotomateriaal	aan	ons	archief	toegevoegd.	Wij	willen	in	dit	blad	meer	aandacht		besteden	
aan	de	archivering.	Onder	de	titel	Bericht uit het archief		wordt	er	voortaan	in	elk	nummer	
een	artikel	gewijd	aan	interessante	stukken	die	in	ons	bezit	zijn	en	wordt	u	geïnformeerd 
over		bijzondere	nieuwe	aanwinsten.	Zo	houden	wij	u	op	de	hoogte	van	onze	vorderingen	
op	dit	gebied	en	krijgt	u	een	beeld	van	de	zeer	uiteenlopende	zaken	die	voor	ons	waar-
devol	zijn!	Het	is	de	bedoeling	dat	ons	archief	in	de	toekomst	een	bron	zal	vormen	voor	
onderzoek	naar	historische	ontwikkelingen	in	het	westelijk	Vredewold.

Ik	hoop	dat	dit	nummer	u	weer	veel	leesplezier	verschaft.	Mochten	er	herinneringen	bij	u	
boven	komen,	deelt	u	ze	dan	met	ons!

Namens	het	bestuur,
Berend	Kingma,	voorzitter.

P.S.
Vlak	voor	het	ter	perse	gaan	van	dit	nummer,	bleek	dat	er	vanwege	het	verplaatsen	van	
het	colofon,	éénmalig	ruimte	beschikbaar	kwam	voor	een	illustratie	op	de	binnenzijde	van	
het	voorblad.	Om	enigszins	aan	te	sluiten	bij	de	actualiteit	leek	het	ons	passend	hier	een	
pagina	uit	het	procesverbaal	der	gemeenteraadsverkiezingen	van	Marum	in	het	jaar	1901	
te	plaatsen.	Er	was	destijds	sprake	van	censuskiesrecht.	Dit	houdt	 in	dat	het	stemrecht	
was	voorbehouden	aan	mannen	die	vermogend	genoeg	waren	om	minimaal	een	bepaald	
bedrag	 aan	 belasting	 te	 betalen.	 De	 stemmen	 werden	 uitgebracht	 op	 de	 heren	 L.P.	 de	
With,	 landbouwer	te	Marum,	J.	Stuivinga,	 landbouwer	te	De	Wilp,	H.K.	Wiersema,	 land-
bouwer	 te	Niebert,	G.	de	Vries,	manufacturier	 te	Marum	en	W.	Postmus,	 landbouwer	 te	
Lucaswolde.
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kenissen	ook	maar	een	kern	van	waarheid	
zit,	dan	moeten	we	er	gebruik	van	maken.

We	roepen	u	op	ons	te	helpen	een	zo	vol-
ledig	mogelijk	beeld	te	verkrijgen	van	wat	
er	in	de	gemeente	Marum	in	het	verleden	
gebeurd	is	en	ook	van	wat	er	nu	gebeurt.	
Een	ieder	die	zich	betrokken	voelt	bij	een	
van	 de	 boven	 genoemde	 onderwerpen	
vragen	 we	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	
deze	 nieuw	 op	 te	 zetten	 rubriek.	 Ook	
overleveringen	van	dorpsfiguren	en	anek-
dotes	horen	in	deze	rubriek	thuis.	Bent	u,	
om	wat	voor	reden	dan	ook,	niet	 in	staat	
uw	verhaal	op	te	schrijven?	Wij	zijn	bereid	
om	 langs	 te	 komen	 en	 uw	 verhaal	 op	 te	
nemen	en	verder	uit	te	werken.	De	lengte	
van	het	verhaal	is	niet	belangrijk.	
Om	het	spits	af	 te	bijten	zal	 ik	 in	de	vol-
gende	aflevering	een	artikel	schrijven	om	
een	 voorbeeld	 geven	 van	 hoe	 het	 kan,	
niet	hoe	het	moet.	Door	meer	mensen	bij	
deze	 rubriek	 te	betrekken	doen	we	 recht	
aan	het	begrip	heemkunde	en	kunnen	we	
wellicht	 veel	 ontbrekende	 en	 onbeken-
de	 gegevens	 over	 de	 gemeente	 Marum	
boven	tafel	krijgen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de 
rubriek Heemkunde dan kunt u contact 
opnemen met de redactie of met de 
heer Jan van der Veen. 

De	 term	 heemkunde	 omvat	 alles	 wat	 te	
maken	 heeft	 met	 het	 gewest,	 de	 streek,	
het	dorp	en	het	gehucht	waar	we	geboren	
zijn	of	waar	we	wonen.	Alles	wat	er	 leeft	
of	 leefde,	 gebeurt	 of	 gebeurde	 en	 wat	
het	 heem	 karakteriseert,	 valt	 er	 onder.	
Dus	 behalve	 historische	 gebeurtenissen	
ook	religie,	dialect,	volksleven,	landschap,	
familie,	ambachten	en	beroepen,	genealo-
gie,	 gebouwen,	 voorwerpen,	 instellingen,	
verenigingen,	 gebeurtenissen,	 personen	
en	 natuur;	 dit	 alles	 in	 willekeurige	 volg-
orde.	De	bron	is	onuitputtelijk.

In	 allerlei	 onderzoek	 en	 literatuur	 wordt	
gesteld	 dat	 in	 deze	 tijd	 van	 globalise-
ring	 de	 belangstelling	 voor	 eigen	 streek	
en	 afkomst	 toeneemt.	 Globalisering	 zou	
verlies	betekenen	van	de	 locale	structuur	
en	 cultuur.	 Daardoor	 ontstaan	 gevoelens	
van	 ontheemd	 zijn	 en	 om	 die	 gevoelens	
te	 compenseren	 gaan	 mensen	 op	 zoek	
naar	 hun	 wortels.	 Zo	 is	 stamboomon-
derzoek	 tegenwoordig	 erg	 populair.	 Had	
Vondel	dan	toch	gelijk	toen	hij	dichtte:	De 
liefde tot zijn land is een ieder aangeboren.	
Misschien	geldt	dat	nog	wel	meer	voor	de	
eigen	streek!

Een	 andere	 definitie	 van	 heem	 is:	 een	
sociaal-culturele	 ruimte,	waar	we	voldoe-
ning	kunnen	vinden	en	waar	we	graag	zijn.	
We	moeten	die	ruimte	koesteren,	verken-
nen	en	beschermen.	Als	er	in	beide	bete-

Heemkunde      

Jan van der Veen

Tijdens de bijeenkomsten die moesten leiden tot de oprichting van een histori-
sche vereniging in de gemeente Marum is destijds stevig gediscussieerd over 
de naam. Historische vereniging werd al gauw terzijde geschoven, want we 
vonden dat het doel meer moest omvatten. En dan kom je al gauw uit op het 
begrip heemkunde. Maar heemkundige vereniging of heemkundekring Marum 
gaf het beperkte idee dat alleen het dorp Marum in beeld was, terwijl de op te 
richten vereniging juist de hele gemeente wilde bestrijken. Het is tenslotte de 
historische naam Vredewold-West geworden, met de nadruk op West. Alleen 
Vredewold zou meer associaties oproepen met het Leekse. Heemkundekring 
Vredewold-West dus.
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Van de Redactie

Geachte	lezers,

De	4e	uitgave	van	‘t  Olde Guet	is	goed	ontvangen.	De	donkere	wolken	die	wij	in	het	
vorige	nummer	voorzagen,	bleven	uit.	Het	werd	een	interessant	blad,	dat	er	door	de	
vele	(kleuren)foto’s	extra	aantrekkelijk	uitzag.	

Inmiddels	 is	de	redactie	ook	weer	geheel	op	sterkte.	Na	het	vertrek	van	Trees	Mars	
heeft	Cobi	Vos-Olijve	binnen	het	bestuur	haar	functie	overgenomen.	Dit	houdt	in	dat	
Cobi	ook	namens	het	bestuur	deel	uitmaakt	van	de	redactie.	Omdat	ons	blad	-	na	een	
voorzichtig	begin	–	steeds	maar	groeiend	is	en	we	voldoende	kwaliteit	willen	blijven	
bieden	 is	Sineke	de	Groot-Jager	benaderd	om	de	redactie	 te	komen	versterken.	Zij	
stelt	zich	even	aan	u	voor:

Mijn	naam	 is	Sineke	de	Groot-Jager	 (geen	 familie	van)	en	 ik	woon	sinds	december	
2002	in	De	Wilp.	Wel	van	Groningse	afkomst,	zij	het	van	de	andere	kant	van	de	stad,	
maar	na	omzwervingen	van	30	jaar	buiten	de	provincie	weer	terug	op	’t	olde	stee.	Ik	
hoop	door	mijn	hulp	bij	het	maken	van	’t Olde Guet	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	
het	beschrijven	van	de	geschiedenis	van	ons	deel	van	het	Westerkwartier,	een	in	mijn	
ogen	bijzonder	interessant	deel	van	de	provincie	Groningen.	

Het	is	de	bedoeling	vanaf	nummer	5	elke	keer	aandacht	te	besteden	aan	een	specifiek	
heemkundig onderwerp.	 Jan	 van	 der	 Veen	 leidt	 deze	 nieuwe	 rubriek	 in	 en	 licht	 het	
begrip	heemkunde toe,	aangezien	dat	soms	wat	verwarrend	blijkt	te	zijn.	Verder	dit-
maal	een	bijzonder	artikel	over	de	componist	van	het	volkslied	van	Marum	dat		vroeger	
bij	bepaalde	gelegenheden	in	het	dorp	werd	gezongen.	Gelukkig	verleende	ook	Geert	
Braam	weer	zijn	medewerking	aan	ons	blad.	U	zult	zeker	genieten	van	zijn	prachtige	
bijdragen.	

U	kunt	als	lezer	een	bijdrage	leveren	door	te	reageren	op	de	artikelen	in	dit	blad.	Ook	
als	u	een	vraag	hebt	over	iets	wat	u	bezig	houdt	uit	de	geschiedenis	van	onze	regio	
horen	wij	dit	graag.	Mogelijk	is	één	en	ander	de	moeite	waard	om	onderzoek	naar	te	
doen	en	er	over	te	publiceren.	

Wij	 hopen	dat	u	weer	plezier	mag	beleven	aan	 	 ’t Olde Guet,	 het	 tijdschrift	 van	de	
Vereniging	Heemkundekring	Vredewold-West.

Met	vriendelijke	groet,
Joke	de	Boer-Jager
Sineke	de	Groot-Jager
Cobi	Vos-Olijve

Dit verhaal hoorde ik (Geert Braam) 
tijdens een interview met de familie 
Klaassens-de Boer in Marum. Het lijkt 
een fantasieverhaal, maar het is waar 
gebeurd. Klaas de Boer (geboren in 
1892) vertelde dit aan zijn schoonzoon 
Sietze Klaassens, met wie hij de belang-
stelling voor de boerderij deelde en waar 
hij een heel fijne band mee had. Klaas de 
Boer verhuisde later nog twee keer naar 
een boerderij elders in Marum, maar in 
1946 is de familie weer gaan boeren 
aan het begin van de Lindsterlaan de 
eeuwenoude weg naar de Ooster- en 
Westerlinde te Marum, waar ik als kind 
vele jaren naast hen woonde.

De trouwfoto van Klaas en Antje de Boer. Deze 
foto, eigendom van hun dochter, mevrouw 

Klaassens-de Boer, is weliswaar enige jaren eer-
der gemaakt, maar geeft u een goed beeld van 

het uiterlijk van de hoofdpersoon uit dit verhaal.

Het	voornemen	om	 in	2007	 in	museum	‘t	Rieuw	te	Nuis	een	thema-expositie	 te	houden	
over	de	zuivelindustrie	in	het	Zuidelijk	Westerkwartier	heeft	al	zoveel	materiaal	opgeleverd,	
dat	we	het	onderwerp	hebben	moeten	beperken	tot:	

Het ontstaan van de zuivelindustrie in de gemeente Marum.

Foto’s,	correspondentie,	verslagen	van	vergaderingen	enz.	over	deze	beginperiode	kunnen	
we	nog	heel	goed	gebruiken.	Van	de	oprichters	en	deelnemers	van	destijds	 is	niemand	
meer	in	leven,	maar	wellicht	zijn	er	nog	familieleden	die	materiaal	uit	deze	periode	hebben	
bewaard.	Ook	verhalen	en	anekdotes	zijn	van	harte	welkom.	Hoe	groter	de	variatie,	des	te	
leuker	kunnen	we	het	maken!	U	kunt	uw	bijdrage	aanmelden	bij	de	heer	B.	Kingma.

Het	jaar	2007	is	voor	het	museum	een	bijzonder	jaar,	want-20	jaar	geleden,	op	9	mei	1987,	
opende	 het	 museum	 voor	 het	 eerst	 haar	 deuren.-Twintig	 jaar	 toegewijd	 vrijwilligerswerk	
heeft	duizenden	mensen	de	kans	gegeven	om	terug	te	kijken	op	hun-verleden.	Zij	hebben	
hiermee	velen	een	groot	plezier	gedaan.	Redenen	genoeg	dus	om	van	2007	iets	bijzonders	
te	maken.

Namen	museum	‘t	Rieuw	en	Heemkundekring	Vredewold-West
Jan	van	der	Veen
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Brandstofhandel Sjoerd de Vries

Geert Braam

In ons vorige nummer plaatsten wij de oude foto van het boerderijtje van brand-
stofhandel S. de Vries, op de hoek van de Wendtsteinweg en de Raadhuisstraat. 
Voor Geert Braam was dit aanleiding om in de geschiedenis van dit gezin te dui-
ken. Hij kwam in contact met Sietze de Vries, nu wonend te Tolbert; het jongetje 
op de foto. De naspeuringen van Geert leverden heel wat informatie op: 

Kwispelend	 loopt	hij	het	erf	op	van	de	
familie	De	Boer.	Wat	een	verbazing	en	
blijdschap	 veroorzaakt	 zijn	 thuiskomst	
daar.	 Het	 hondje	 wordt	 binnengehaald	
als	ware	hij	 een	verloren	zoon;	dit	 kan	
toch	niet	waar	zijn!	Gelukkig	 is	het	wèl	
waar.
Een	 halfuurtje	 na	 de	 thuiskomst	 van	
Fox,	 men	 is	 nog	 nauwelijks	 van	 de	
schrik	 bekomen,	 meldt	 zich	 een	 gast.	
Het	is	een	lapkekoopman	uit	Groningen.	
Hij	is	met	de	snik	in	Leek	aangekomen	
en	 naar	 Marum	 gelopen.	 Deze	 koop-
man	 komt	 traditiegetrouw	 met	 koffer	
en	 pak	 langs	 de	 huizen.	 De	 mensen	
die	hij	bezoekt	zoeken	een	lap	stof	uit,	
de	 maten	 worden	 genomen	 en	 dan	
wordt	 er	 in	 Groningen	 een	 maatpak	
of	 een	 ander	 kledingstuk	 gemaakt	 dat	
een	 week	 later	 wordt	 afgeleverd.	 Bij	
de	 familie	 De	 Boer	 is	 deze	 man	 als	
het	ware	een	huisvriend	geworden.	Hij	
komt	even	bijpraten	en	een	kopje	koffie	
drinken.	Het	is	altijd	gezellig	en	huiselijk	
bij	 deze	 familie.	 Het	 verkopen	 is	 hier	
maar	bijzaak.
De	 lapkekoopman	 ziet	 het	 hondje	 en	
vraagt	 verbaasd	 aan	 de	 familie	 of	 dat	
hondje	 van	 hen	 is.	 Klaas	 beantwoordt	
de	 vraag	 bevestigend,	 maar	 begrijpt	
niet	waarom	de	koopman	deze	stelt.	De	
koopman	vertelt	dan,	dat	het	hondje	die	
morgen	 op	 de	 snik	 zat	 van	 Groningen	
naar	Leek,	waarmee	ook	hij	reisde.	
De	familie	De	Boer	begrijpt	dan	dat	het	
slimme	 foxje	de	boot	waarmee	hij	 een	
week	 eerder	 aangekomen	 was	 aan	 de	
Trompkade,	weer	terug	heeft	gevonden.	
Hij	moet	erop	gesprongen	zijn	en	is	mee	
teruggevaren	naar	Leek.	
Bij	het	eindpunt	 in	Leek	sprong	hij	van	
de	boot	en		was	weer	op	bekend	terrein.	
Hij	liep	vandaar	snel	terug	naar	Marum,	
met	 in	 zijn	 spoor	 	 de	 lapkekoopman,	
die	door	deze	toevallige	samenloop	de	
gang	van	zaken	dus	aan	de	familie	kon	
uitleggen.

heel	goede	band	heeft.
In	Leek	ligt	de	snik	al	klaar	voor	de	afvaart	
naar	Groningen.	De	reis	gaat	voorspoe-
dig	via	het	Leeksterhoofddiep,	over	het	
Leekstermeer,	 door	 het	 Hoendiep	 en	
zo	naar	de	stad.	De	snik	legt	aan	bij	de	
Trompkade,	 niet	 ver	 van	 de	 Veemarkt.	
-De	 boer	 stapt	 bedachtzaam	 van	 de	
snik	 en	 het	 hondje	 huppelt	 er	 achter-
aan.	 Zelfs	 op	 de	 drukke	 markt,	 in	 de	
menigte	van	kooplui	en	koeien	volgt	hij	
trouw	zijn	baasje.	
Na	 stevig	 handelen	 verkoopt	 Klaas	 de	
koe.	 Maar	 dan	 mist	 hij	 plotseling	 zijn	
hondje.	 Hij	 kijkt	 zoekend	 in	 het	 rond	
en	herinnert	zich	dan	dat	er	zojuist	een	
loops	 teefje	 in	 de	 buurt	 was,	 waarin	
Fox	 wel	 interesse	 had.	 Klaas	 gaat	 op	
zoek.	Net	waren	ze	nog	met	hun	drieën	
en	nu	 loopt	hij	daar	moederziel	alleen.	
Wat	 nu…	 hij	 zal	 toch	 terug	 moeten	
naar	Marum.	Het	valt	hem	zwaar,	maar	
met	pijn	 in	zijn	hart	gaat	hij	uiteindelijk	
alleen	 terug	 met	 de	 schuit	 naar	 Leek.	
Het	 foxhondje	 maalt	 de	 hele	 reis	 door	
zijn	hoofd.	
Bij	 thuiskomst	 op	 de	 boerderij	 aan	 de	
Lindsterlaan	vertelt	Klaas	het	vervelen-
de	nieuws	aan	zijn	vrouw	Antje	en	hun	
dochters.	 Ook	 zij	 hebben	 veel	 verdriet	
om	het	verlies	van	het	hondje.	Het	was	
zo’n	 trouw	 en	 verstandig	 diertje,	 dat	
alles	begreep.	Zo	eentje	hadden	ze	nog	
nooit	 gehad!	 Maar	 al	 was	 het	 beestje	
nog	zo	intelligent;	de	Lindsterlaan	weer	
terugvinden	dat	zal	hem	zeker	niet	luk-
ken,	zo	redeneert	de	verdrietige	familie.	
Ze	 troosten	 zich	 met	 de	 gedachte	 dat	
hij	 in	 een	 ander	 gezin	 liefdevol	 wordt	
opgevangen.	Het	is	stil	op	de	boerderij,	
zonder	 Fox.	 Voor	 een	 nieuw	 hondje	 is	
het	 nu	 nog	 te	 vroeg,	 misschien	 later,	
over	een	paar	maanden…	Of	zouden	er	
toch	nog	wonderen	bestaan?
Een	 week	 later	 dribbelt	 een	 zwartbont	
foxhondje	vrolijk	langs	de	Lindsterlaan.	

gevestigd	 van	 Piet	 de	 Vries,	 bij	 veel	
oudere	Marumers	nog	wel	bekend.	Piet	
de	 Vries	 is	 overigens	 geen	 familie	 van	
Sjoerd	 de	 Vries.	 Als	 gevolg	 van	 rug-
klachten	 moet	 Sjoerd	 omstreeks	 1948	
stoppen	 met	 de	 brandstofhandel	 en	
stapt	 over	 van	 zwart op wit; hij	 koopt	
een	 melkloop	 in	 Niezijl,	 gemeente	
Grijpskerk.	Als	hij	65	jaar	wordt	verhui-
zen	Anne	en	hij	naar	de	Midwolderweg	
in	Leek.	Sjoerd	de	Vries	is	overleden	op	
15	juli	1983	en	Antje	Boringa	op	24	juni	
1995.	 Hun	 dochter	 Wietske	 overleed	
op	23	december	2001	en	zoals	gezegd	
woont	 de	 zoon,	 Sietze,	 nu	 in	 Tolbert.	
Hij	 kijkt	 met	 veel	 plezier	 terug	 op	 de	
Marumse	periode.

Na	de	 familie	de	Vries	komt	de	 familie	
Willem	 van	 Dellen	 in	 het	 boerderijtje	
wonen	en	in	1952	komt-	Luitje	Zeeman,	
geboren	1906	te	De	Wilp,	op	die	plaats	
terecht.	 Veel	 oudere	 Marumers	 ken-
nen	de	zoon	als	Luut	Zeeman.	Daarna	
wordt	het	huis	nog	bewoond	door	een	
aantal	andere	gezinnen.	

Sjoerd	 de	 Vries,	 geboren	 op	 10	 juni	
1904	te	Zevenhuizen,	op	de	bok	van	de	
wagen	met	 ingespannen	paard,	en	zijn	
vrouw	Antje	(Anne)	Boringa	geboren	op	
5	oktober	1910	 te	Opsterland,	met	op	
de	 arm	 hun	 in	 1937	 geboren	 zoontje	
Sietze.	 Dochtertje	 Wietske,	 geboren	 in	
1932,	staat	niet	op	de	foto;	zij	is	op	dat	
moment	waarschijnlijk	naar	school.	Het	
jongetje	Sietze	is	op	de	foto	2	of	3	jaar	
oud.	Hieruit	valt	af	te	leiden	dat	de	foto	
gemaakt	moet	zijn	rond	1939-1940.

Sjoerd	de	Vries	en	Anne	Boringa	 trou-
wen	 op	 27	 juni	 1931.	 Hij	 is	 dan	 turf-
schipper	 en	 turfhandelaar.	 Hun	 thuis-
haven	is	de	Pierswijk	in	Marum.-	In	mei	
1939	 gaan	 ze	 aan	 de	 wal	 wonen.	 Ze	
huren	 het	 boerderijtje	 op	 de	 foto	 van	
vrouw	 Boerema, en	 voeren	 vanuit	 dit	
huis	hun	brandstofhandel:	 turf	en	bag-
gel	 en	 de	 zwarte	 brandstof	 in	 licentie	
met	Fokke	Praamstra	aan	de	Kruisweg.		
Verhuurster	Boerema	woont	zelf	schuin	
tegenover	de	familie	De	Vries.	Later	is	in	
deze		woning	de	meubelmakerij	
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Froukje	 Boekema	 en	 Cobi	 Olijve,	
archiefmedewerksters	 van	 het	 eerste	
uur,	hebben	vele	uren	gewerkt	aan	het	
inventariseren,	 coderen	 en	 rubriceren	
van	 de	 indrukwekkende	 hoeveelheid	
materiaal	die	de	schenking	van	de	heer	
Boerema	 behelst.	 Bovendien	 hebben	
daarna	velen	het	goede	voorbeeld	van	
Boerema	 gevolgd.	 Stapels	 materiaal	
zijn	 intussen	 aan	 de	 heemkundekring	
geschonken.	 Het	 gaat	 daarbij	 onder	
andere	 om	 oude	 familiepapieren,	 ver-
enigings-	 of	 schoolarchieven,	 oude	
akten	 en	 notulen,	 foto’s,	 enzovoorts.	
Om	 hiervan	 een	 bruikbaar	 en	 toegan-
kelijk	 archief	 te	 maken	 zijn	 Froukje	 en	
Cobi	 	 op	 professionele	 wijze	 te	 werk	
gegaan,	met	als	resultaat	een	overzich-
telijke	 inventarislijst, die	 inmiddels	 15	
pagina’s	 omvat.	 Uit	 bestudering	 van	
deze	 inventarislijst	 blijkt,	 dat	 al	 het	
materiaal	 is	 ingedeeld	 naar	 rubrieken	
en	vervolgens	gecodeerd.	Zo	 is	er	bij-
voorbeeld	 een	 rubriek	 1940-1945, een	
rubriek	verenigingen, een	 rubriek	 land- 
en volkenkunde	en	een	rubriek	 familie-
archieven. In	 totaal	 zijn	 er	 22	 verschil-
lende	 rubrieken,	waarbij	het	opvalt	dat	
met	 name	 in	 de	 rubriek	 verenigingen	
veel	materiaal	aanwezig	is.	Verder	geeft	
de	 inventarislijst	 een	 korte	 omschrij-
ving	 en	 wordt	 de	 schenker	 vermeld.	
Ten-	slotte	wordt	aangegeven	 in	welke	
genummerde	 doos	 of	 box	 de	 betref-
fende	stukken	zijn	opgeborgen.	Tot	nu	
toe	zijn	er	29	archiefdozen,	7	boxen	en	

Locatie
Ons	 archief	 bevindt	 zich	 in	 de	 ruimte	
onder	 het	 gemeentehuis	 van	 Marum,	
waarin	 ook	 de	 gemeentelijke	 archief-
stukken	worden	bewaard.	Via	de	afde-
ling	bevolking	is	deze	ruimte	te	bereiken.	
Na	het	begroeten	van	gemeenteambte-
naar	 Havinga	 passeren	 we	 een	 zware	
ijzeren	deur	en	dalen	de	trap	af	naar	een	
grote	 ruimte,	 vol	 met	 archiefstellingen.	
Het	 is	 weliswaar	 een	 kelder,	 maar	 de	
atmosfeer	 doet	 daar	 niet	 aan	 denken.	
Het	 is	 er	 koel	 en	droog	en	 je	 ruikt	 het	
oude	papier.	De	bijzondere	geur	van	het	
verleden	komt	je	als	het	ware	tegemoet.	
Helemaal	 achterin,	 om	 de	 hoek,	 is	 de	
afdeling	 van	 de	 Heemkundekring.	 Om	
u	een	indruk	te	geven	van	de	omvang:	
zo’n	 6	 meter	 archiefdozen	 en	 –boxen,	
waarin	ons	waardevolle	bezit	zorgvuldig	
wordt	bewaard.

Inventaris
Kort	 na	 de	 oprichting	 werd	 de	 ver-
eniging	 vereerd	 met	 een	 belangrijke	
schenking.	 De	 heer	 J.	 Boerema	 uit	
Marum,	 amateur-historicus	 en	 o.a.	
schrijver/samensteller	 van	 de	 boeken	
Vlijtige armoede en tonnen Gouds en	
Gemeente Marum in Beeld, stelde	 zijn	
complete	 privé-archief	 beschikbaar.	
Een	 schat	 aan	 historische	 informatie	
over	vele	onderwerpen	kwam	daarmee	
eensklaps	in	ons	bezit.	Deze	Boerema-
collectie	 vormt	 in	 feite	 de	 basis	 van	
het	 archief	 van	 de	 heemkundekring.	

Voor	dag	en	dauw	vertrekt	de	circa	30	
jarige	Marumer	Klaas	de	Boer	naar	de	
veemarkt	 te	 Groningen.	 Van	 zijn	 vee-
bestand	moet	wat	weg,	dus	op	naar	de	
stad,	 daar	 worden	 betere	 prijzen	 voor	
het	 vee	 betaald	 dan	 bij	 de	 plaatselijke	
veekooplui,	denkt	hij.	
Klaas	 boert	 met	 zijn	 gezin	 halverwege	
de	 Lindsterlaan	 te	 Marum.	 Hij	 gaat,	 in	
gezelschap	 van	 zijn	 koe,	 lopend	 over	
de	provinciale	weg	naar	Leek.	Ook	zijn	
zwartbonte	foxhond	heeft	hier		reuk	van	

gekregen	 en	 volgt	 wat	 later	 het	 spoor	
van	 zijn	 baasje	 en	 de	 koe.	 Het	 is	 een	
bijzonder	pienter	hondje,	dat	niet	is	weg	
te	slaan	bij	zijn	baasje.	Fox	haalt	Klaas	
en	de	koe	in	voorbij	de	Kruisweg	-	nabij	
Nuis	-	en	wat	de	baas	ook	probeert,	het	
hondje	 is	 niet	 van	 plan	 om	 rechtsom-
keert	 te	 maken.	 Ze	 vervolgen	 de	 weg	
naar	Leek	dus	met	z’n	drieën.	De	jonge	
boer	troost	zich	met	de	gedachte	dat	hij	
nu	op	de	terugweg	gezelschap	zal	heb-
ben	 van	 zijn	 hondje,	 waarmee	 hij	 een	

Bericht uit het archief

Joke de Boer-Jager

Vrijwilligers en bestuursleden van de Heemkundekring Vredewold-West hebben 
in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het archief van de vereniging. Hoog tijd 
voor de redactie om er een bezoek te brengen en er aandacht aan te besteden 
in ’t Olde Guet. De heer Boeke Boekema verzorgt de rondleiding. 

Naar de Groninger Veemarkt

Sietze Klaassens en Geert Braam

Een zeer bijzonder voorval, dat plaatsvond rond 1922, verteld door Sietze 
Klaassens en opgetekend door Geert Braam. 

De boerderij waar Klaas de Boer in 1922 woonde en die nu bewoond wordt door de heer K. 
van Dijk, Lindsterlaan 41. Foto: Dine Klaassens-de Boer.
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we	 in	 doos	 18b,	 met	 code	 940,	 het	
Archief familie Geert de Vries.	Geert	de	
Vries	had	vele	jaren	een	manufacturen-	
en	kledingzaak	aan	de	Wendtsteinweg,	
in	 het	 pand	 waarin	 nu	 het	 Chinese	
restaurant	gevestigd	 is.	Bij	het	openen	
van	 de	 doos	 worden	 we	 aangenaam	
verrast	door	de	inhoud.	We	vinden	een	
bundeltje	 paperassen:	 notariële	 akten,	
notities	 en	 begrotingen	 betreffende	 de	
vertimmering van	 de	 winkel	 en	 fraaie	
oude	 krantenpagina’s	 met	 belangrijk	
nieuws,	 zoals	 bijvoorbeeld	 de Nieuwe 
Provinciale Groninger Courant	 van	
zaterdag	 5	 mei	 1945	 met	 het	 nieuws	
van	de	capitulatie	van	de	Duitse	legers.	
Verder	 een	 in	 leer	 gebonden	 bijbeltje	
uit	 1845	 en	 een	 blikken	 sigarendoosje	
met	daarin	een	merklap	gemaakt	door	
A.	Holtrop	in	1812.	Tenslotte	dan	nog	2	
poëzie	 albums,	 behoord	 hebbend	 aan	
Jantje	 de	 Vries	 en	 haar	 moeder	 Antje	
Holtrop.	 Het	 album	 van	 Antje	 Holtrop	
is	 gebonden	 in	 helderblauw	 fluweel	
en	 is	 aan	 de	 voorzijde	 versierd	 met	
een	 goudkleurig	 ornamentje.	 Werkelijk	
prachtig!
Een	tweede	greep	in	doos	18b	levert	op,	
een	enveloppe	met	papieren	afkomstig	
van	 de	 familie	 Hoekstra	 van	 Trimunt.	
Meteen	 wordt	 al	 duidelijk,	 dat	 deze	
familie	meer	agrarisch	georiënteerd	was	
dan	de	vorige.	We	vinden	het	leverings-
bewijs	van	de	huid	van	een	kalf	aan	de	
NTF	te	Bergum,	een	vervoersvergunning	
voor	 zaaizaden,	 een	 ontvangstbewijs	
voor	kunstmestbonnen	uit	1943	en	een	
document	 genaamd	 Regeling aardap-
peloogst 1942, met	 instructie	 hierover	
van	de	Provinciale	Voedselcommissaris	
Groningen.
Ogenschijnlijk	 wat	 doodgewone	 oude	
spulletjes,	 maar	 denk	 u	 eens	 in	 wat	
eens	schat	aan	informatie	deze	kunnen	
bieden	bij	allerlei	naspeuringen	naar	het	
verleden.	Juist	deze	persoonlijke	docu-

2	grote	dozen	gevuld.	
Na	deze	technische	uitleg	over	de	opzet	
van	het	archief,	wordt	het	natuurlijk	pas	
echt	 interessant	 als	 we	 daadwerkelijk	
iets	 gaan	 opzoeken,	 aan	 de	 hand	 van	
de	inventarislijst.	

Boerakker
In	 de	 inventarislijst	 bij	 de	 onderafde-
ling	 Boeken	 zien	 we	 dat	 er	 in	 Box	 3,	
twee	 publicaties	 aanwezig	 zijn	 over	
Boerakker,	met	als	code	B	001	en	B	002	
(B	staat	voor	Boerakker).
Eén	 hiervan	 is	 het	 Jubileumboek	 van	
de	 OLS	 Boerakker,	 dat	 in	 1985	 werd	
uitgegeven	 naar	 aanleiding	 van	 het	 75	
jarig	 bestaan	 van	 deze	 school.	 Wat	
meteen	 opvalt	 is,	 dat	 de	 technische	
–	 en	 digitale	 –	 mogelijkheden	 20	 jaar	
geleden	 een	 stuk	 minder	 waren	 dan	
tegenwoordig.	Toch	zijn	de	samenstel-
lers	er	 in	geslaagd	een	waardevol	stuk	
geschiedenis	 vast	 te	 leggen.	 Feiten,	
afgewisseld	 met	 verhalen	 en	 anekdo-
tes,	 maar	 ook	 vele	 foto’s	 geven	 een	
goed	beeld	 van	het	 school-	 en	dorps-
leven	 in	 75	 jaar.	 Het	 boekwerkje	 kan	
een	 goede	 bron	 vormen	 bij	 dorps-	 of	
familieonderzoek.
De	andere	publicatie	over	Boerakker	is	
het	door	Egge	Wieringa	samengestelde	
boek	 Boerakker, eens een dorp vol 
bedrijvigheid. Meer	 dan	 100	 prachtige	
oude	 foto’s	 en	 illustraties,	 verzameld	
door	Allardus	van	der	Velde,	vormen	er	
de	basis	van.	 	Er	wordt	een	periode	 in	
beeld	 gebracht,	 waarin	 Boerakker	 kon	
bogen	op	een	uitgebreide	middenstand	
en	 op	 velerlei	 gebied	 zelfvoorzienend	
was.	Een	boek	waarin	 veel	belangrijke	
historische	 informatie	 is	 vastgelegd,	
waardoor	 wordt	 voorkomen	 dat	 deze	
verloren	 gaat.	 Een	 waardevol	 naslag-
werk.	

Familiearchieven
In	 de	 rubriek	 familiearchieven	 vinden	

In	dit	nummer	van	‘t Olde Guet	besteden	
we	 aandacht	 aan	 drie	 nog	 niet	 zo	 lang	
geleden	verschenen	publicaties.	Alle	drie	
zijn	 het	 herdenkingsboeken,	 maar	 met	
zeer	verschillende	onderwerpen.

15.	 Egge	 Wieringa:	 Boerakker: eens een 
dorp vol bedrijvigheid.Uitgave:	 Banga	
Book	Productions,	Groningen,	2003.	21	x	
30	cm,	78	blz.	ISBN	90-76840-14-8.[Voor	
zover	mij	bekend:	niet	in	openbare	collec-
ties	aanwezig.]

Dit	 zeer	 rijk	 geïllustreerde	 boek	 heeft	 als	
thema	de	winkels	en	kleine	bedrijven	die	
ooit	 in	 Boerakker	 bestonden.	 Per	 straat	
worden	de	daar	ooit	gevestigde	bedrijven	
getoond,	 met	 verrassende	 foto’s	 van	 de	
panden	en	van	oude	advertenties.	Vrijwel	
alle	 afgebeelde	 personen	 zijn	 geïdentifi-
ceerd,	wat	een	enorme	hoeveelheid	werk	
moet	 zijn	 geweest.	 Het	 laatste	 deel	 van	
het	boek	bevat	onder	de	titel	‘Weet	u	nog	
wel…’	foto’s	die	met	het	thema	niet	direct	
te	maken	hebben,	maar	die	te	leuk	waren	
om	niet	op	te	nemen.
	
16.	 Sonja	 Sekewael,	 Bani	 da	 Lima,	 Eli	
Lesilolo,	 Simon	 van	 der	 Goot:	 Kamp 
Nuis 1951-1964. Uitgave:	 Werkgroep	
Herdenkingsboek	Kamp	Nuis,	2005.	Druk:	
Drukkerij	Marwo,	Marum.	22	x	22	cm,	76	
blz.	Aanwezig	in	de	Openbare	bibliotheek	
te	Marum	en	Groningen.

Marum	kent	een	hechte	Molukse	gemeen-
schap.	 Die	 gemeenschap	 is	 ontstaan	 in	
1951,	 toen	 -	 na	 de	 onafhankelijkheids-
verklaring	 van	 Indonesië	 -	 een	 groep	
KNIL-militairen	 met	 hun	 gezinnen	 door	
de	Nederlandse	overheid	gehuisvest	werd	
in	 Nuis,	 waar	 een	 barakkenkamp	 was	
opgezet.	 Daar	 hebben	 de	 bewoners	 tot	
ongeveer	 1964	 gewoond.Het	 boek	 geeft	
een	 helder	 beeld	 van	 het	 dagelijks	 leven	
in	het	kamp,	aan	de	hand	van	 interviews	
en	vele	foto’s.	

17.	 Betsy	 ten	 Wolde-Jakobs,	 Yvonne	
van	 Kammen-Beimers:	 100 jaar Chr. 
Muziekvereniging Harmonie  Marum 1904-
2004.	 Uitgave:	 Chr.	 Muziekvereniging	
Harmonie,	Marum,	2006.	Druk:	Multicopy,	
Drachten.	21	x	30	cm,	101	blz.	Aanwezig	
in	 de	 Universiteitsbibliotheek	 Groningen	
en	Tresoar	Leeuwarden.

De	Muziekvereniging	Harmonie uit	Marum	
geniet	 landelijke	bekendheid.	Als	 ik	men-
sen	 ‘in	 het	 westen’	 tegenkom	 die	 wel	
eens	 van	 Marum	 hebben	 gehoord,	 dan	
is	 dat	 steevast	 dankzij	 de	 Harmonie.	 Dit	
gedenkboek	 behandelt	 de	 honderdjarige	
geschiedenis	van	deze	vereniging,	met	al	
zijn	ups	en	downs.	Met	vele	foto’s	-	uit	de	
recente	tijd	ook	in	kleur	-	wordt	een	leven-
dig	beeld	geschetst	 van	de	 rijke	historie.	
Alle	dirigenten,	en	vele	illustere	leden	wor-
den	uitvoerig	besproken.

Publicaties over Marum en omgeving
N.J.I. Mars

In deze rubriek wordt telkens een aantal publicaties die iets over het werkter-
rein van de historische vereniging Heemkundekring Vredewold-West vertellen, 
kort besproken. Dat zullen meestal boeken zijn, maar ook tijdschriftartikelen 
zullen soms worden genoemd. De meeste boeken zijn alleen nog antiquarisch 
verkrijgbaar; sla uw slag op een van de vele boekenmarkten die in onze omge-
ving worden gehouden. Bij de boeken die niet meer in de gewone boekhandel 
verkrijgbaar zijn,  wordt aangegeven in welke bibliotheek in onze omgeving een 
exemplaar aanwezig is. De publicaties zijn doorlopend genummerd sinds de 
start van deze rubriek. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom.
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zich	 inzet	 om	 dergelijk	 materiaal	 op	
verantwoorde	wijze	en	op	een	centrale	
en	 toegankelijke	 plaats	 te	 bewaren.	
Een	project	om	het	archief	ook	digitaal	
toegankelijk	te	maken	staat	in	de	start-
blokken.

menten	zijn	bijzonder	waardevol	als	we	
proberen	ons	een	beeld	te	vormen	van	
onze	voorouders	of	van	gebeurtenissen	
in	een	ver	verleden.	Het	is	dan	ook	van	
groot	 belang	 dat	 de	 heemkundekring	

Een greep uit het archief van de Heemkundekring: merklappen, kranten, schriftje met aanteke-
ningen, akte, bijbeltje en poëziealbums. Foto: Boeke Boekema 

Vrijwilligers van de heemkundekring zijn iedere 2e dinsdagmiddag van de maand 
in het archief aanwezig. Voor informatie of een bezoek aan het archief kunt u 
contact opnemen met Mw. F. Boekema-van der Wier of  Dhr. B. Kingma,

Van	 een	 metselaar	 hoorde	 de	 familie	
eens,	dat	de	steentjes	 in	de	muur	van	
de	schuur	heel	oud	waren	en	bijzonder	
afgewerkt	met	een	klein	naadje	erover.	
Het	kopje	 in	de	achtergevel	werd	–	bij	
wijze	van	grap	-		ooit	door	een	schilder	
versierd	met	een	snorretje.	
De	 deuren	 in	 het	 huis	 waren	 heel	 oud	
en	dik	van	zwaar	grenen	hout.	
Ook	 moet	 er	 in	 het	 begin	 van	 de	 20e	
eeuw	 nog	 een	 grote	 houten	 schuur	
gestaan	 hebben	 ten	 zuiden	 van	 de	
boerderij,	pal	naast	de	zuidelijke	gracht.	
De	 gracht	 rondom	 het	 huis	 was	 toen	
nog	 grotendeels	 in	 takt.	 Tegelijkertijd	
met	 werkzaamheden	 ter	 verbetering	
van	de	Lindsterlaan	werd	de	noordelijke	
gracht	 dichtgegooid.	 De	 ree	 naar	 de	
Westerlinde	die	eerder	ten	noorden	van	
het	perceel	liep	werd	verplaatst	naar	de	
zuidzijde.	
Verder	lag	er	aan	de	zuidkant		een	stuk	
bos.	
Mevrouw	 Meijer	 weet	 nog	 dat	 er	 tij-
dens	 een	 zandafgraving	 sporen	 van	
een	 eerder	 gedempte	 gracht	 werden	
aangetroffen.	
Aan	 de	 overkant	 van	 de	 Lindsterlaan,	
ten	 noorden	 van	 de	 ree	 lag	 een	 stuk	
land	 dat	 Het Oude Heem genoemd	
werd	 (op	 deze	 plek	 stond	 vroeger	 de 
heerd	 Oosterlinde, red.)	 en	 daarnaast	
een	stuk	land	dat	Poortkamp	genoemd	
werd.	
(De redactie is mevrouw Meijer-Straat 
zeer erkentelijk voor haar medewerking 
aan dit artikel.) 

Zoals	 gezegd	 kocht	 de	 heer	 Hulshoff	
de	 Corpus	 de	 Linde	 van	 de	 familie	
Meijer.	Na	Hulshoff,	werd	de	familie	Van	
de	 Weetering	 eigenaar.	 De	 middelste	
foto	 is	 gemaakt	 korte	 tijd	 voordat	 de	
familie	 Van	 de	 Weetering	 de	 boerderij	

verkocht	 aan	 de	 familie	 Gjaltema-Van	
der	 Laan.	 Het	 voorhuis	 is	 gemoderni-
seerd	en	het	rietdak	is	vervangen	door	
golfplaten.	De	oude	glorie	is	een	beetje	
verdwenen.
De	 laatste	 foto	 is	gemaakt	op	20	sep-
tember	2006.	De	boerderij	wordt	gron-
dig	 gerestaureerd	 en	 teruggebracht	 in	
de	 stijl	 van	 ongeveer	 een	 eeuw	 gele-
den.	 De	 aanpassingen	 die	 nodig	 zijn,	
worden	 verricht	 met	 respect	 voor	 het	
monumentale	geheel.	Wat	vooral	in	het	
oog	 springt,	 is	 het	 	 prachtige	 nieuwe	
rieten	 dak	 dat	 wordt	 aangebracht.	 De	
sfeer	 van	 het	 verleden	 komt	 terug	 op	
het	Corpus	De	Linde.
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karnhuis	 -	 dat	 zich	 aan	 de	 noordzijde	
van	 het	 voorhuis	 bevond	 -	 werd	 afge-
broken.	 Het	 karnen	 werd	 gedaan	 met	
behulp	van	een	tredmolen,	die	door	een	
paard	 werd	 aangedreven.	 Zij	 herinnert	
zich	deze	molen	nog.	

de	boerderij	met	bijna	23	ha	grond	ver-
kocht	aan	de	heer	H.	Hulshoff.
Mevrouw	 Meijer-Straat	 heeft	 vanzelf-
sprekend	 vele	 herinneringen	 aan	 de	
boerderij.	 In	 haar	 vroege	 jeugd	 vond	
een	verbouwing	plaats,	waarbij	ook	het	

Vuursteen en houtskool
De	resultaten	van	het	onderzoek	waren	
helaas	teleurstellend.	Op	de	locatie	zijn	
geen	 oude	 	 bewonings-	 of	 gebruiks-
sporen	aangetroffen.	Het	materiaal	dat	
werd	 gevonden	 bestond	 voornamelijk	
uit	 verbrand,	 onbewerkt	 vuursteen	 en	
houtskool,	waarvan	een	opvallend	grote	
hoeveelheid	 werd	 aangetroffen.	 Het	 is	

aannemelijk	 dat	 grote	 veldbranden	 in	
het	verleden	hier	debet	aan	zijn.	De	kei-
leemlaag	en	dus	het	van	nature	daarin	
aanwezige	 vuursteen	 ligt	 ter	 plaatse	
dicht	aan	het	oppervlak.	Waarschijnlijk	
heeft	 op	 het	 terrein	 veen	 gelegen	 en	
is	 dat	 in	 het	 verleden	 in	 brand	 gesto-
ken	 om	 er	 gewassen	 op	 te	 kunnen	
verbouwen.	 Deze	 methode	 was	 tot	 in	

Resultaat van het archeologisch onderzoek bij Marum

Joke de Boer-Jager

De resultaten van het archeologisch onderzoek, op de locatie van de toekomsti-
ge woonwijk Alberdaheerd, zijn bekend. Er is onderzocht of er in het gebied nog 
archeologisch grondsporen en structuren aanwezig zijn die de moeite van het 
bewaren waard zijn, zoals bijvoorbeeld restanten van haardkuilen. De gemeente 
Marum gaf hiervoor opdracht omdat graafwerkzaamheden voor de toekomstige 
bouw de mogelijk aanwezige culturele resten zouden verstoren. Het archeolo-
gisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef voerde het onderzoek uit. In 
het weiland werden 2 proefsleuven van resp. 600 en 110 m lang gegraven in de 
vorm van een kruis. Tevens verrichte men een groot aantal grondboringen.

Deze luchtfoto toont de locatie van het archeologisch onderzoek, dat rood omlijnd is aangege-
ven en de plaats waar de heer Klaassens het beiteltje vond, dat met een X is gemarkeerd.

Deze foto is  beschikbaar gesteld door Mw. R. Gjaltema-Van der Laan

Foto: Joke de Boer-Jager
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behoord	hebben	 tot	de	 resten	van	het	
Frimasteenhuis	 en	 bij	 de	 afbraak	 ver-
spreid	 zijn	 geraakt	 over	 het	 veld.	 Een	
andere	optie	is	dat	het	materiaal	in	huis-
afval	heeft	gezeten	dat	over	de	akkers	
werd	 uitgereden.	 Organisch	 huisafval	
is	 tot	 halverwege	 de	 20e	 eeuw	 een	
gebruikelijke	 manier	 van	 bemesten	 en	
ophogen	van	de	akkers	geweest.	 	Alle	
vondsten	worden	bewaard	in	het	arche-
ologisch	depot	te	Nuis.

Vondst Sietze Klaassens
Het	is	opmerkelijk	dat	de	heer	Klaassens	
als	jongen	–	zo	rond	1940	-	niet	ver	van	
het	gebied	dat	nu	door	archeologen	 is	
onderzocht,	wèl	een	noemenswaardige	
vondst	deed.
Hij	stuurde	ons	het	volgende	verslag:

de	19e	eeuw	gebruikelijk.	Van	de	aan-
wezigheid	 van	 haardkuilen	 is	 in	 ieder	
geval	 geen	 enkel	 spoor	 aangetroffen.	
Behalve	 de	 bovengenoemde	 vondsten	
zijn	 3	 splinters	 vuursteen	 aangetroffen	
die	mogelijk	zijn	bewerkt	door	mensen-
handen,	 alsmede	 een	 mogelijk	 betim-
merde	vuursteen.	Zekerheid	hierover	is	
er	echter	niet.	De	splinters	konden	niet	
worden	gedateerd.

Baksteenpuin en aardewerk
Uit	 een	 geheel	 andere	 periode	 dateert	
de	 vondst	 van	 baksteenpuin	 en	 enige	
scherven	 geglazuurd	 aardewerk,	
te	 weten	 2	 roodbakkende	 oren,	 een	
roodbakkende	 bodem	 en	 een	 bruin	
geglazuurde	 rand.	 Dit	 materiaal,	 dat	
niet	 ouder	 is	 dan	 de	 19e	 eeuw,	 kan	

Oud en Nieuw

Joke de Boer-Jager

De monumentale boerderij De Linde wordt op dit moment geheel gerestaureerd 
in opdracht van de familie Gjaltema-Van der Laan. Voor ons een goede reden 
om dit historische pand te kiezen als onderwerp voor de rubriek Oud en Nieuw, 
die er ditmaal wat anders uitziet dan u gewend bent. Om te beginnen vergelijken 
we drie foto’s met elkaar in plaats van twee, zoals gewoonlijk. Bovendien is de 
tekst veel uitgebreider, hetgeen te danken is aan de medewerking van mevrouw 
A. Meijer-Straat, die van 1920 tot 1978 op deze boerderij woonde. Zij stelde de 
oudste foto beschikbaar en kon er heel veel over vertellen. Haar interessante 
verhaal wilden wij u niet onhouden.		

was	het	melktijd.	Links	van	hem	staan	
Joost	Straat	en	Jantje	Straat,	de	oudere	
broer	 en	 zus	 van	 mevrouw.	 Helemaal	
links	haar	vader,	de	heer	Berend	Straat,	
landbouwer.	De	boerderij	heeft	nog	het	
rieten	dak	en	is	in	goede	staat.	
Mevrouw	 Meijer-Straat	 woonde	 een	
heel	 groot	 deel	 van	 haar	 leven	 op	 De	
Linde. Eerst	 met	 haar	 ouders,	 vanaf	
haar	babytijd	 tot	aan	haar	huwelijk,	en	
later	met	haar	eigen	gezin.	In	1978	werd	

De	foto	werd	rond	1926	gemaakt	door	
een	 oom	 van	 mevrouw	 Meijer-Straat,	
die	 destijds	 al	 een	 fototoestel	 bezat.	
Zij	 is	 het	 kleine	 meisje	 rechts	 op	 de	
voorgrond.	 Ze	 houdt	 haar	 hand	 boven	
de	 ogen	 ter	 bescherming	 tegen	 het	
zonlicht.	 	 De	 foto	 is	 genomen	 vanuit	
noordwestelijke	 richting,	 waarschijnlijk	
aan	 het	 eind	 van	 de	 middag	 bij	 laag-
staande	zon.	Naast	haar,	met	hoed	en	
emmers,	 de	 knecht	 Van	 Dijk.	 Mogelijk	

Sietze Klaasssens
	
We	gaan	de	Lindsterlaan	op	en	stoppen	plm.	100	meter	voorbij	de	 laatste,	aan	de	
linkerzijde	 staande	 boerderij	 (huisnummer	 50).	 Kijken	 we	 in	 oostelijke	 richting	 dan	
is	 duidelijk	 zichtbaar,	 dat	 het	 land	 in	 de	 richting	 van	 het	 nog	 aanwezige	 bos	 sterk	
oploopt.	Dit	is	vooral	goed	zichtbaar	in	de	herfst	en	winter	wanneer	het	gras	kort	is	
en	de	bomen	kaal.	We	gaan	verder	en	stoppen	voor	de	aan	de	rechterzijde	staande	
boerderij.	 (Corpus	 de	 Linde,	 red.)	 Recht	 tegenover	 deze	 boerderij	 loopt	 een	 zand-
weg	in	oostelijke	richting.	In	de	eerste	woning	links	van	het	pad	woonde	vroeger	de	
familie	Reitsma,	met	wiens	zoon	ik	bevriend	was.	Achter	de	woning	lag	een	perceel	
bouwland,	ook	weer	sterk	oplopend	naar	het	genoemde	bos.	Nu	was	het	vroeger	de	
gewoonte,	dat	men	de	blootliggende	stenen	van	het	 land	verwijderde.	Dit	was	ook	
hier	gebeurd.	De	stenen	waren	op	een	hoop	gegooid	en	lagen	achter	de	woning.	In	
deze	hoop	stenen	vonden	wij	een	prachtig	stenen	beiteltje,	gitzwart	van	kleur.	Het	
bewijs,	 dat	 er	 in	 het	 stenen	 tijdperk	 hier	 bewoning	 was.	 Het	 land	 lag	 opmerkelijk	
hoog,	men	hield	dus	droge	voeten.	In	het	oosten	liep	een	stroompje	(ligt	er	nog)	met	
kraakhelder	water.	

Sietze Klaassens verkocht het beiteltje destijds voor 5 cent aan zijn schoolmeester. 
Dat leverde hem toen een grote zak snoepgoed op, maar later heeft hij hiervan begrij-
pelijkerwijs veel spijt gekregen. Hij zou het beiteltje nu graag terug hebben. Wij hopen 
dat dit hem nog eens lukt. Red.

Een prachtig stenen beiteltje 
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Marums volkslied

Waar voorheen Romeinse legers, Rusten in ons boschrijk oord;
Waar de Noorman buit ging halen, Steeds belust op roof en moord;
Koning Karel zonder dralen Hier te hulp kwam in den nood;
Friezen, Saksen bloedig streden, tot het bitt’re eind, den dood.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Waar ‘k van zing mijn liefdelied,
Marum, lieflijk dorpje Marum, U vergeten kan ik niet!

Waar Trimunt met trotsche duinen Steeds de Westerkim verguldt,
Als de zon met gouden stralen d’ Aard opnieuw met goud omhult;
Waar de eikenkruin langs wegen Schaduw wierp om ’s monniks pad.
En dit oord zoo afgelegen Eens voor hem een wijkplaats had.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft
Waar men rustig en tevreden Op den schralen bodem leeft.

Waar het water van ’t Old diepje Schuimt langs grijze toren voort
En door lage velden kronk’lend Vloeit naar lager liggend oord.
Waar eens groote plassen waren In den volksmond “Marums leeg”
Is nu weiland vele jaren, Wijl het water niet meer steeg.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft
Waar men nimmer werkens moede Naar een beter leven streeft.

Waar het kruispunt van twee wegen Ligt in Marums Oost’lijk oord,
Vindt ge huizen als kasteelen, Waar uw oog door wordt bekoord.
Waar de Kruisweg lief gelegen Noodigt: “Mensch toef hier, geniet!”
Levenslust wordt hier verkregen In dit oord is geen verdriet!”
Daar, daar ligt een deel van ‘t dorpje, Dat men Marum-Kruisweg noemt,
Deel van ’t lieflijk dorpje Marum, In dit lied zoo hoog geroemd.

Waar het Drentsche schaapje weidde Op de schrale Haarsterhei,
En de herder eenzaam doolde Is nu vruchtb’re bouw en wei.
Heel veel kan ik u nog noemen Wat mijn ned’rig dorpje biedt,
Waar een vreemd’ling op zou roemen, En vermelden in zijn lied.
Heil mijn dorpje, vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft,
Waar men rustig en tevreden Oogst wat schrale bodem geeft.

In dat dorpje staat mijn woning Daar schuilt ook mijn ouderhuis,
‘k Voel me als een grooten koning Buiten ’t wereld’lijk gedruisch.
Marum, dierbaar dorpje Marum, waar ‘k mijn levenslicht ontving.
Daar wensch ‘k eenmaal ook te rusten Waar familie grafwaarts ging.
Heil mijn dorpje, lieflijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft,
Waar men immer vlijtig werkend Tot het zalig einde streeft.

B. J. Kloosterman

Jan Randel en Anke Oost en de Zevenhuisterdans

Geert Braam

Zeer bijzondere Marumer volksvermakers in beeld

Over sommige kleurrijke personen uit de geschiedenis wordt nog generaties 
lang gesproken. In Marum en wijde omgeving is dit het geval bij Jan Randel, 
ook wel genoemd Jan-Oom. Deze geboren en getogen Marumer speelt dan ook 
de hoofdrol in dit stuk. Jan Randel (1797-1876) en zijn vrouw Anke Oost (1800-
1868) waren in de 19e eeuw als muzikanten zeer bekend en populair in deze 
streek. Zij traden vooral op in hun eigen café in De Wilp, bij jaarmarkten en op 
de Pinkstermarkt in Leek. Vanzelfsprekend speelden ze ook  in de herberg van 
zijn oom, kastelein Albert Eizes Palsma te Nuis en van zijn moeder Trientje Eizes 
Palsma in Marum. Niet alleen als muzikanten waren zij succesvol, maar ook als 
dansmeester maakte Jan Randel furore. Als mogelijk de geestelijk vader van de 
Zevenhuisterdans verwierf hij grote bekendheid. In de 19e eeuw werden gezel-
schapsdansen, zoals de Zevenhuisterdans, heel populair en veel uitgevoerd 
op jaarmarkten en kermissen. Het waren plaatsen waar veel mensen bij elkaar 
kwamen. Eerst alleen voor de handel, maar al vanaf de 10e eeuw ook voor het 
vermaak dat geboden werd door bijvoorbeeld acrobaten, dierentemmers, goo-
chelaars en muzikanten. Temidden van dit feestgedruis kunnen we ons Jan en 
Anke voorstellen. Hij spelend op zijn viool, door haar begeleid op de tamboerijn. 
Meesters in het brengen van stemming en sfeer!

Wat eerder werd gepubliceerd  
Door	 meester	 C.	 Reijntjes	 uit	
Zevenhuizen	 werden	 in	 zijn	 boekje	
Voorheen en thans,	 dat	 verscheen	 in	
1901,	 enkele	 hoofdstukken	 gewijd	 aan	
Jan	 Randel	 en	 de	 Zevenhuisterdans.	
Als	 meester	 Reijntjes	 er	 niet	 over	 zou	
hebben	 geschreven,	 zou	 dit	 stukje	
geschiedenis	 dan	 geheel	 verdwenen	
zijn	geweest?	Nee,	niet	helemaal,	want	
in	1957	schreef	J.	Sijbolts,	oud	gemeen-
tesecretaris	 van	 Leek	 er	 ook	 beknopt	
over	 in	 zijn	 boek	 De geschiedenis van 
Vredewold.	 Hij	 tekende	 het	 verhaal	 op	
dat	zijn	oude	moeder	hem	verteld	had.	
Sijbolts	 moeder,	 geboren	 in	 1834	 en	
Reijntjes,	 geboren	 rond	 1847	 waren	
tijdgenoten	 van	 Jan	 Randel.	 We	 horen	
de	 verhalen	 dus	 uit	 de	 eerste	 hand.	
In	 de	 60er	 jaren	 van	 de	 vorige	 eeuw	

publiceerde	W.	Vleer	een	artikel	over	dit	
fameuze	 paar	 in	 de	 Leekster	 Courant.	
Ook	 voor	 mij	 was	 er	 aanleiding	 om	
een	 gedegen	 onderzoek	 uit	 te	 voeren	
naar	 de	 geschiedenis	 van	 het	 bijzon-
dere	Marumer	paar	Jan	Randel	en	Anke	
Oost,	die	het	verdienen	niet	 te	worden	
vergeten.	Op	19	januari	1984	werd	naar	
aanleiding	 van	 mijn	 familieonderzoek	
hier	 uitvoerig	 aandacht	 aan	 besteed	
in	 de	 rubriek	 Noorder Rondblik	 in	 het	
Nieuwsblad	van	het	Noorden.

In	dit	artikel	leg	ik	u	eerst	het	stuk	voor	
uit	 het	 boekje	 van	 meester	 Reijntjes,	
daarna	 het	 verhaal	 van	 gemeentese-
cretaris	 Sijbolts	 en	 de	 publicatie	 van	
de	heer	Vleer.	Vervolgens	vertel	ik	u	het	
levensverhaal	van	Jan	Randel,	zoals	dit	
tijdens	 mijn	 onderzoek	 boven	 water	 is	
gekomen.
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Muzikaal en belezen
Naast	 zijn	 leergierigheid	 en	 zijn	 al	 eer-
der	genoemde	socialistische	gedreven-
heid,	 beschikte	 Bindert	 Kloosterman	
over	 grote	 muzikaliteit.	 Deze	 kwali-
teiten	 leidden	 er	 toe	 dat	 hij	 dirigent	
werd	van	verschillende	koren,	zoals	het	
socialistische	 koor	 Kunst na Arbeid	 in	
Marum,	waar	de	bekende	strijdliederen	
op	het	repertoire	stonden.	Hij	was	ook	
een	 belezen	 man,	 met	 voorliefde	 voor	
gedichten.	 Hij	 vertaalde	 bijvoorbeeld	
Der Lindenbaum	 van	 Schubert	 in	 het	
Nederlands.	 De Lindeboom	 werd	 uit-
gegeven	 en	 door	 verschillende	 koren	
gezongen.	

Marums Volkslied
In	 die	 tijd	 -	 begin	 30er	 jaren	 van	 de	
vorige	 eeuw	 -	 werd	 ook	 het	 Marums	
Volkslied	 door	 Kloosterman	 geschre-
ven.	 Het	 volkslied	 vertelt	 het	 verhaal	
van	 Marum;	 van	 de	 Romeinse	 tijd	
tot	 ca.	 1930.	 Het	 was	 in	 die	 tijd	 wel	
gebruikelijk	een	lied	te	schrijven	op	het	
dorp,	 waarin	 de	 eigen	 omgeving	 werd	
geromantiseerd.	 In	 die	 sfeer	 schreef	
Kloosterman	 een	 mooi	 gedicht	 over	
Marum	 en	 componeerde	 hier	 zelf	 de	
muziek	 bij.	 De	 tekst	 is	 in	 zijn	 geheel	
opgenomen.	 Hij	 stelde	 zich	 voor	 dit	
lied	 door	 zijn	 koor	 te	 laten	 zingen.	 Zo	
wilde	hij	ook	de	keuze	aan	liederen	wat	
verbreden.	 Kunst na Arbeid	 wilde	 zich	
echter	 houden	 aan	 de	 strijdliederen	
en	 dit	 leidde	 ertoe	 dat	 Kloosterman	
stopte	 met	 het	 dirigeren	 van	 het	 koor.	
Kloosterman	had	echter	contacten	met	
mensen	van	allerlei	gezindten.	Hij	werd	
bijvoorbeeld	 jurylid	 van	 de	 Christelijke 
Bond van Zang- en Muziekverenigin-
gen,	 waar	 hij	 als	 objectieve	 anders-
denkende	 werd	 gewaardeerd.	 Muziek	
heeft	altijd	een	grote	rol	gespeeld	in	zijn	
leven.	

Ds. J. Kloosterman
Mijn	 gesprekspartner,	 	 Binderts	 zoon	
Jan,	 heeft	 gestudeerd.	 Zijn	 vader	 had	
die	 kans	 niet	 	 maar	 vond	 dat	 zijn	 kin-
deren	de	gelegenheid	wel	moesten	krij-
gen.	Zo	kon	het	gebeuren	dat	zoon	Jan	
op	een	dag	van	de	mulo	werd	gehaald	
om	 zijn	 middelbare	 schoolopleiding	
te	 vervolgen	 op	 de	 HBS	 in	 Drachten.	
Aangezien	de	familie	al	enige	predikan-
ten	 had	 voortgebracht	 werd	 ook	 voor	
Jan	de	studie	theologie	gekozen.	

Meester Reijntjes 
“Onze Volksvermakelijkheden”. 
“De grootste aantrekkingspunten voor 
de bewoners van Zevenhuizen zijn de 
jaarmarkten in Ons Dorp en in de omlig-
gende dorpen Roden, Tolbert, Marum, 
Norg en Nietap. Maar de kroon spant 
de Pinkstermarkt te Leek. In vroege-
ren tijd waren er tal van arbeiders, die 
bij hun veenbaas geregeld wekelijks 
enkele stuivers lieten staan, om zood-
oende op de Pinksterkermis voldoend 
of zelfs ruim zakgeld te hebben. Is de 
Zevenhuister veenarbeider uit den aard 
der zaak zuinig, op de Pinkstermarkt ziet 
hij niet op een dubbeltje. Dan haalt hij 
zijn hart op in de “hokken” en weet nog 
jaren later met enthusiasme te spreken 
van de kunsten, die hij zag vertonen, of 
van het “guchelspul” waarvan hij geen 
hoogte kan krijgen en staat verbaast 
over de velerlei wijzen, waarop de men-
schen aan de kost komen. Des middags 

en des avonds op Pinkstermaandag; 
want dat is de kermisdag bij uitnemend-
heid, werd er vroeger op het Hoogehuis 
duchtig geklonken en gedronken en 
tenslotte ook stellig gevochten; maar in 
den loop der jaren is dit laatste langza-
merhand van het programma verdwe-
nen. Er was vroeger echter eerst leven 
in de brouwerij; wanneer de paren voor 
de viool stonden en de Zevenhuister 
-dans gedanst werd. De Zevenhuister- 
dans is merkwaardig, hij kan alleen 
door echte oude Zevenhuisters gedanst 
worden en ik zet het den knapsten 
”professeur de danse” in zessen al de 
mogelijke passen op het eerste gezicht 
met den noodigen zwier na te doen. Het 
jongere geslacht kan die danspassen 
niet goed meer maken, daarbij deugt 
de muziek gewoonlijk niet, redenen, 
die den Zevenhuisterdans uit de mode 
doen geraken. Hij is evenwel merk-
waardig genoeg en het zou waarlijk 
jammer wezen, dat deze merkwaar-

De Herberg van Albert EIzes Palsma te Nuis. Nu In de Klaver.
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Een sociaal bewogen man
Bindert	 Kloosterman	 werd	 geboren	 in	
Drogeham	 in	 Friesland.	 Hij	 doorliep	
de	 lagere	 school	 en	 kreeg	 omdat	 hij	
een	 goed	 stel	 hersens	 had,	 van	 het	
hoofd	 der	 school	 aanvullende	 lessen	
in	 Nederlands	 en	 wiskunde.	 Mogelijk-
heden	 om	 door	 te	 studeren	 waren	 er	
niet	 en	 dus	 startte	 Bindert	 zijn	 loop-
baan	als	timmermansleerling.	Hij	werkte	
o.a.	 in	Twijzelerheide,	waar	zijn	sociale	
bewogenheid	 werd	 ontwikkeld,	 door	
de	 schrijnende	 armoede	 en	 slechte	
omstandigheden	voor	de	arbeiders	die	

hij	daar	zag.	Hij	werd	een	vurig	sociaal	
democraat,	 die	 Troelstra	 bij	 spreek-
beurten	 in	 Friese	 cafés	 de	 tegenstan-
ders	 soms	 van	 het	 lijf	 moest	 houden.	
Door	 zelfstudie	 werd	 hij	 opzichter	 bij	
de	 Maatschappij	 van	 Weldadigheid	 in	
Frederiksoord	 en	 bracht	 hij	 het	 later	
zelfs	 tot	 gemeentearchitect.	 Hij	 werd	
benoemd	in	de	gemeente	Marum	waar	
hij	wegen,	kanalen,	bruggen	en	zuivel-
fabrieken	bouwde.	Hij	 leerde	in	Marum	
West	 zijn	 vrouw	 	 kennen	 en	 bleef	 hier	
zijn	hele	verdere	leven	wonen.	

B.J. Kloosterman (1877-1956) schreef  Marums Volkslied

Sineke de Groot-Jager

Soms komen de onderwerpen voor een artikel gewoon uit een gesprekje voort. 
Zo ook dit onderwerp. Hoewel het tegenwoordig niet meer zo gebruikelijk is dit 
soort liederen te zingen, herkende iemand het Marums Volklied toen het werd 
gezongen bij een uitvaart. En de vraag was geboren: Wie heeft het geschreven 
en wanneer. Een zoektocht via diverse personen leverde eerst tekst en muziek 
op (zie foto) en uiteindelijk een bezoek aan de heer ds. J. Kloosterman - 86 jaar 
oud - in Emmen. Hij is de zoon van Bindert Jan Kloosterman en kon de informa-
tie geven waar wij naar op zoek waren.

Muziekblad van het Marums Volkslied in het handschrift van de componist en tekstschrijver 
B.J. Kloosterman

Falderalderire, falderaderare,
Falderaderire, fallala!”

of- “ En onze olle geitebok
vrat al zien zeuven jongen op.
Falderalderire, falderalderare
Falderalderire, fallala!”

De dans zelf is eenen soort quadrille. Er 
komen onderscheidene passen in voor- 
en zooals ik reeds heb opgemerkt- is hij 
nog zoo eenvoudig niet en op ’t eerste 
gezicht niet na te doen, zelfs niet door 
een geoefend danser. Wanneer alles 
eens heel mooi ging en de dansers en 
danseressen flink “geoefend” waren, 
knielden jongens en meisjes op een 
gegeven teeken vlak voor elkander op 
de rechter knie en zongen met daarbij 
passende gebaren:

“Zoo steek ik mijn na-del-tie (Beweging 
van draad in de naald steken.)
Zoo steek ik mijn dra-del-tje (beweging 
van naaien.)
Zoo sla ik de plug in ’t gat (beweging 
van kloppen op eene schoenzool.)

Waarna allen opsprongen en de dans 
werd voortgezet. Maar deze variatie 
kon lang niet ieder maken. Ook is het 
waarschijnlijk, dat zij oorspronkelijk niet 
bij den dans behoorde maar later er 
tusschen is gevoegd. De uitvinder van 
den Zevenhuisterdans is ontegenzeg-
gelijk geen Domoor geweest en ik waag 
de gissing, dat Jan Randel aan het 
vaderschap niet geheel onschuldig is, 
in allen gevalle heeft hij ter bevorde-
ring van deze dorpsdans wel zooveel 
gedaan en er zooveel voor geijverd, 
dat zijn naam er ten allen tijde door 
vereeuwigd blijft bij de danslustige jon-
gelui. Even als ieder ander geroutineerd 
dansmeester wist Jan-Oom zeer goed 
de orde te handhaven onder de dan-
sende paren. Hij deed alles maar op 

dige volksdans, even als zo vele andere 
volkseigenaardigheden, van het wereld 
tooneel ging verdwijnen. Daar is echter 
wel kans op” 

En	 verder,	 in	 het	 hoofdstuk:	 “De 
Zevenhuisterdans”:
Wij denken ons een 40-tal jaren terug. 
Wanneer wij ons dan op Pinkstermaan-
dag naar Het Hoogehuis begeven, zien 
wij daar te midden van tabaksrook en 
jenever een tafereel het penseel van Jan 
Steen of Ostade waardig. Aan de muur 
op eene verhevenheid zetelen de muzi-
kant-dansmeester met zijne viool, Jan 
Randel, en diens vrouw Anke met eene 
tamboerijn. Jan Randel, beter bekend 
onder den naam van Jan-Oom, is een 
persoon geheel eenig in zijn soort. Hij 
is in een woord een origineel. Zonder 
hem is er geen leven in de brouwerij en 
allelei grappen, gezegden en aardighe-
den van hem leven nog in den mond 
van het volk voort. Zoo betitelde hij de 
dansende paren steeds met “ronde 
kerels en bazen van vrouwluu!” De jon-
gelui scharen zich voor de danspartij op 
commando van Jan-Oom. Acht paren 
staan gereed; de jongens hebben de 
petten af en de jassen uit. De muziek 
begint. Sommigen, die heelemaal geen 
idee van muziek hadden, hebben Jan-
Oom wel eens valschelijk beschudigd 
met de opmerking, dat hij nooit anders 
speelde dan“Zeuven zieden spek is 
vierdehalf varken, Vierdehalf varken is 
zeuven zieden spek”
Maar wij mogen gerust aannemen, dat 
dit vuige laster is. Jan Randel wist de 
meeste mogelijke afwisseling in zijne 
dansmuziek te brengen, hij had eene 
goede viool, die nog in wezen is en hij 
speelde daarop verdienstelijk. Als hij 
recht in zijn schik was, zong hij erbij op 
deze manier: 
“En daar sprong een meid op krukken,
En zij brak haar been aan stukken,
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zijn oud-Hollands af. Van Caualier-seul, 
tour de main of dergelijke uitdrukkingen 
wilde hij niets weten, hij riep: jongens 
alleen, rondloopen, alle meisjes, enz. 
Met eenige flinke streken op de viool en 
een paar krachtige slagen op de tam-
boerijn eindigde de muziek. Jan-Oom 
riep: “rondo!” en sloeg daarbij met den 
strijkstok op de achterzijde van de viool. 
Dat wilde zeggen, dat ieder jonkman 5 
cent moest betalen aan den muzikant-
balletmeester. Men begrijpt dus wel, 
dat zoo’n Pinkstermaandag aan Jan-
Oom geene windeieren lei. Met den 
dood van Jan-Oom was de fleur weg. 
Na hem hebben wel enkelen beproefd 
zijn beroep op te vatten; maar het getal 
lui, die den Zevenhuisterdans op eene 
viool of eene harmonika kunnen spelen, 
is uiterst gering, nog geringer het getal 
van hen, die den dans goed kunnen 
leiden. Trouwens, zoo gaat het meer. 
De veldwinnende beschaving en het 
toenemende verkeer bedreigen alle van 
oudsher bestaande volkseigenaardig-
heden en trachten op alles een zooveel 
mogelijk stempel te drukken”.

In	 deze	 prachtige	 beschrijving	 noemt	
meester	Reijntjes	Jan	Randel	als	vader 
van	 de	 Zevenhuisterdans	 en	 legt	 hij	
tevens	het	verband	tussen	de	populari-
teit	van	deze	dans	en	de	inspanningen	
van	Jan	Randel.	Bovendien	schetst	hij	
een	sfeervol	beeld	van	de	manier	waar-
op	men	feestvierde	en	plezier	maakte	in	
voorbije	tijden.	
Voor	 de	 geschiedschrijving	 over	 dit	
onderwerp,	 is	de	publicatie	van	mees-
ter	 Reijntjes	 zoals	 gezegd	 een	 heel	
belangrijke	bron.	Vooral	omdat	deze	 in	
1957	als	het	ware	wordt	bevestigd	door	
Sijbolts 

Oud-gemeentesecretaris Sijbolts 
In	 zijn	 boek	 De geschiedenis van het 
Vredewold tekende	 hij het	 volgende	

op:Rodermarktviering voor ongeveer 
100 jaar; enkele fragmenten uit de 
reisbeschrijving van Barnwerd naar de 
Rodermarkt.

Een oude dame geboren in 1834 vroeg 
mij (J.S.) in 1922 of “Het Hoogehuis” 
te Nietap, in 1852 een herberg zijnde, 
nog bestond. Op mijn bevestigend ant-
woord vertelde de oude vrouw toen 
op humoristische wijze, dat haar zon-
nig leven meebracht, dat zij in 1852 
te Leek was geweest om aldaar in 
het laatst van september Rodermarkt-
kermis te vieren in de herberg “Het 
Hooge Huis” ,toen vermoedelijk 
bewoond door een zekere Cazemier. Zij 
bewoonde met haar familie de boerderij 
genaamd “Barnwerd” staande en gele-
gen aan de Provincialeweg van Aduard 
naar Roodehaan onder de gemeente 
Oldehove. 
Twee oudere broers en een zuster 
hadden toen het plan opgevat naar 
de Rodermarktkermis te gaan en ik 
mocht als 18-jarig meisje, de jongste 
van het gezin, mee, zo vertelde zij. De 
tocht werd ondernomen op een boe-
renwagen, bespannen met een paar 
flinke paarden. De tocht ging door het 
Humsterland op Noord- en Zuidhorn 
aan. Via Enumatil de Pasop, de pot-
kleilaan, dicht bij de Hondehoek onder 
Midwolde en dan was de weg naar 
Leek niet verder verhard, langs de lin-
deweg over Tolbert. Vrolijk en welge-
moed kwamen wij eindelijk op “Het 
Hoogehuis” te Nietap aan, waar de 
paarden werden uitgespannen en wij 
konden verlustigen op de kermis, die te 
Leek-Nietap werd gehouden ter gele-
genheid van de Rodermarktdag en was 
opgebouwd met tal van kramen en 
vermakelijkheid. Wij gingen niet door 
naar Roden; de weg naar dat dorp was 
slecht en niet verhard, want wij hadden 
de kermis bereikt die wij wilden bezoe-

Heemkundekring Vredewold-West verwelkomt 100e lid

De	heer	Halbe	Teake	van	der	Weij	ontvangt	uit	handen	van	Berend	Kingma	de	eerste	
vier	 nummers	 van	 ’t	 Olde	 Guet,	 omdat	 hij	 het	 100e	 lid	 is	 van	 de	 Heemkundekring	
Vredewold-West.	De	 familie	Van	der	Weij	bewoont	een	mooi	 verbouwd	boerderijtje	
uit	1910.	Toen	Van	der	Weij	het	28	jaar	geleden	kocht	zaten	de	bedsteden	er	nog	in,	
zo	vertelt	hij.	Het	boerderijtje	staat	op	een	bijzondere	plek	 in	de	gemeente	Marum,	
namelijk	 in	het	meest	zuidelijke	puntje.	Achter	het	huis,	op	een	steenworp	afstand,	
begint	 de	 gemeente	 Leek	 en	 aan	 de	 voorkant	 is	 de	 provinciegrens	 met	 Friesland	
slechts	een	paar	honderd	meter	ver.	De	ouders	van	Van	der	Weij	kwamen	uit	Marum,	
hijzelf	werd	geboren	in	Siegerswoude.	Hij	woont	dus	al	zijn	hele	leven	in	deze	streek,	
waarvan	de	geschiedenis	hem	erg	interesseert.	Sinds	hij	in	de	VUT	zit,	en	meer	vrije	
tijd	heeft,	leest	hij	graag	over	dit	onderwerp.	Om	die	reden	kocht	hij	ook	nummer	4	
van	’t	Olde	Guet.	Hij	vond	het	een	interessant	blad	en	besloot	daarom	lid	te	worden	
van	de	vereniging.	Namens	het	bestuur	en	de	redactie	en	natuurlijk	alle	leden	heten	
wij	de	heer	Van	der	Weij	van	harte	welkom.
Foto: Joke de Boer-Jager
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ken. In de genoemde herberg konden 
wij genieten van spel en dans, omdat 
de muziek-dansmeester, naar ik meen 
Jan Randel genaamd, met zijn viool 
dansmuziek maakte en de danslusti-
gen onder anderen de “Zevenhuister 
dans” liet uitvoeren, onder het genot 
van de gebruikelijke consumpties. Het 
ging er lustig toe onder veel gestamp en 
gezang, begeleid door een viool en een 
tamboerijn. De laatste werd gehanteerd 
door de vrouw van de dans- en muziek-
meester. De dans werd mooi uitgevoerd 
door acht paren. De jongens hadden 
daarbij de jassen uit en voerden de 
dans met veel kabaal uit, wat zeker bij 
het dansen behoorde. Wanneer de dans 
was beëindigd werd met de tamboerijn 
rondgegaan en werd daarop door de 
bezoekers geld geworpen, dat voor de 
speelman en zijn vrouw bestemd was. 
De terugtocht werd na een genotvol 
feestvieren ter kermis aanvaard en bij 
lichte maan volbracht. Vrolijk kwamen 
wij thuis; wij hadden een mooi feest 
bijgewoond, waarover wij later nog vaak 
napraatten en dat lang in ons geheugen 
voortleefde.

Dit vrolijk reisverhaal werd door mijn 
90-jarige moeder gedaan, en door mij 
op schrift gesteld.

Uit	 deze	 jeugdherinnering	 van	 een	
Groningse	boerendochter	blijkt	wel	dat	
Jan	 Randel	 met	 zijn	 Zevenhuisterdans	
ook	 op	 haar	 een	 onvergetelijke	 indruk	
heeft	gemaakt.

W.T. Vleer.
De	derde	publicatie	over	Jan	Randel	en	
Anke	Oost	is	van	de	heer	W.T.	Vleer.	Hij	
schrijft	 in	1968	 in	de	Leekster	Courant	
onder	andere:	Dat deze man meer kon 
dan een ander, dankt hij wellicht aan de 
eigenschappen die hij van moeders-
kant meekreeg. Zijn oom Albert Eizes 

Palsma was iemand met een goed 
verstand en wat wij van Randel weten 
is dat hij dit ook gehad moet hebben. 
En	verder:	We mogen aannemen dat hij 
niet alleen met het maken van muziek 
zijn kost heeft verdiend. Deze	 laatste	
conclusie	wordt	bevestigd	door	diverse	
door	mij	bestudeerde	akten	waarin	Jan	
Randel	genoemd	wordt	als	arbeider	of	
veenwerker.	Verder	gaat	Vleer	er	vanuit	
dat	Jan	Randel	nimmer	in	Zevenhuizen	
heeft	 gewoond	 en	 dat	 er	 geen	 kin-
deren	 uit	 de	 relatie	 van	 Jan	 en	 Anke	
zijn	geboren.	Uit	mijn	archiefonderzoek	
bleek	 	 tot	 mijn	 verrassing	 dat	 dit	 niet	
klopt.	 De	 reden	 dat	 Vleer	 dit	 destijds	
niet	 kon	 aantonen	 ligt	 waarschijnlijk	 in	
het	feit	dat	hun	zoon	Roelf	11	jaar	voor	
hun	huwelijk	geboren	werd	en	de	naam	
Randel	 in	 zijn	 overlijdensakte	 foutief	
werd	gespeld	als	Rondel.

Jeugdjaren
Jan	 Randel	 was	 een	 Marumer	 in	 hart	
en	nieren.	Hij	werd	in	1797	geboren	als	
vierde	kind	in	het	grote	gezin	van	Roelf	
Jans	 Randel	 en	 Trientje	 Eizes	 Palsma,	
uitbaters	 van	 herberg	 De Randel	 	 Een	
bijzonder	gezin,	zeker	in	die	tijd,	omdat	
zijn	ouders	nooit	getrouwd	zijn	geweest.	
Mogelijk	is	standsverschil	er	de	oorzaak	
van	geweest	dat	het	niet	tot	een	huwe-
lijk	kwam.
Vervenersdochter	 Trientje	 was	 van	
betere	 afkomst	dan	haar	partner	Roelf	
Jans	 Randel,	 wiens	 ouders	 landbou-
wers	 waren.	 Waarom	 er	 ook	 later	 niet	
getrouwd	 werd,	 blijft	 een	 grote	 vraag;	
vooral	 omdat	 deze	 ongehuwde	 staat	
van	 de	 ouders	 consequenties	 voor	 de	
kinderen	met	zich	meebracht.	
De	 tien	 kinderen,	waaronder	 Jan,	wer-
den	allen	geboren	tussen	1790	en	1809,	
dus	voor	de	invoering	van	de	burgerlijke	
stand.	 Omdat	 zij	 werden	 beschouwd	
als	onecht	of	buitenechtelijk	 -	en	geen	
van	de	kinderen	gedoopt	was	-	werden	

bevestigd	door		de	tot	nu	toe	bekende	
feiten?	Om	een	antwoord	op	deze	vraag	
te	krijgen	zetten	we	even	wat	jaartallen	
en	feiten	op	een	rijtje:
-	1828:	de	heerden	Corpus	de	Linde,	
			Westerlinde	en	Oosterlinde	staan	alle		
			drie	op	de	kadastrale	kaart
-	1834:	grote	veenbrand
-	1853:	de	heerden	Corpus	de	Linde,	
			Westerlinde	en	Oosterlinde	worden	
			verkocht
-	1855:	de	drie	heerden	staan	op	de	
			topografische	kaart	van	Noord		
			Nederland
-	1866:	de	heerd	Corpus	de	Linde	
			wordt	herbouwd
Stel	dat	de	Corpus	de	Linde	inderdaad	
zou	zijn	afgebrand	in	1834.	Dan	moet	de	
herbouw	in	ieder	geval	zijn	geweest	vòòr	
1853,	want	toen	vond	de	verkoop	door	
Johannes	Hendrikus	de	Grijs	plaats.	In	
1866	werd	de	Corpus	de	Linde,	volgens	
stukken	uit	het	gemeentelijk	archief	her-
bouwd.	Het	is	heel	onwaarschijnlijk	dat	
in	zo’n	kort	tijdsbestek	tot	twee	keer	toe	
herbouw	plaatsvindt.	

Deze	conclusie	wordt	bevestigd	als	we	
over	 de	 grote	 veenbrand	 lezen	 in	 het	
boek	De Geschiedenis van Vredewold,	
van	J.	Sijbolts.	Sijbolts	schrijft	uitvoerig	
over	deze	dramatische	gebeurtenis.	Hij	
geeft	 nauwkeurig	 aan,	 het	 aantal	 en	
type	woningen	dat	 verloren	 is	gegaan,	
alsmede	de	kosten	van	de	herbouw.	De	
Linde	wordt	niet	genoemd.	 In	aanmer-
king	 genomen	 hoe	 gedetailleerd	 zijn	
informatie	 is,	 mogen	 we	 hieruit	 wel	
concluderen	 dat	 de	 veenbrand	 zich	
niet	 tot	het	Corpus	de	Linde	heeft	uit-
gestrekt.	 Bovendien	 lag	 De	 Linde	 ten	
noorden	 van	 de	 Leidijk	 en	 dus	 buiten	
het	 veengebied.	 Voor	 de	 overlevering	
dat	 de	 heerd	 Corpus	 de	 Linde	 tijdens	
de	veenbrand	verloren	is	gegaan,	heb-
ben	we	dus	geen	bewijs	kunnen	vinden.	

Verwarring over naam 
Het	 is	 opmerkelijk	 dat	 in	 het	 al	 eerder	
genoemde	 boek	 De gemeente Marum 
door de eeuwen heen, geschreven	
wordt:
De boerderij Oosterlinde aan de 
Lindsterlaan herinnert nog aan de oude 
situatie, vanwege de morenkop in de 
achtergevel. Ook de steensoort van de 
hoeve wijst op een niet gewone boer-
derij. In het begin van de vorige eeuw  
woonde daar de familie De Grijs. De 
boerderij was toen nog omringd met 
wallen, grachten en plantsoenen. 

Hier	wordt	de	huidige	boerderij,	met	de	
kop	 in	de	achtergevel,	dus	Oosterlinde	
genoemd.	 Er	 is	 blijkbaar	 verwarring	
over	 de	 naam.	 Misschien	 doordat	 de	
echte	 Oosterlinde	 al	 lang	 geleden	 is	
afgebroken	 en	 de	 Corpus	 de	 Linde	
nu	 de	 oostelijk	 gelegen	 heerd	 is.	 De	
beschrijving	 door	 Vleer	 duidt	 echter	
zonder	 twijfel	 op	 de	 Corpus	 de	 Linde.	
Het	 gebruik	 van	 de	 naam	 Oosterlinde	
voor	de	nog	bestaande	boerderij	berust	
ongetwijfeld	op	een	misverstand.	In	alle	
andere	bronnen	wordt	de	naam	Corpus	
de	 Linde	 genoemd	 en	 wij	 sluiten	 ons	
hierbij	aan.

i	 beklemming	 of	 beklemrecht:	 rechts-
vorm	 die	 lijkt	 op	 erfpacht.	 De	 Grijs	
verkocht	 dus	 het	 beklemrecht	 maar	
behield	zelf	het	blote	eigendom,	d.w.z.	
dat	 hij	 weliswaar	 eigenaar	 bleef,	 maar	
dat	een	ander	het	vruchtgebruik	had.	
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zij	 dus	 niet	 ingeschreven	 in	 het	 doop-
boek	 en	 dat	 had	 de	 nodige	 gevolgen.	
Opname	in	het	doopboek	gold	namelijk	
als	 geboortebewijs;	 zoals	 de	 aanteke-
ningen	 in	 de	 kerkelijke	 trouw-	 enbe-
graafboeken	 het	 bewijs	 leverden	 dat	
iemand	getrouwd	of	overleden	was.	De	
geboorte	van	Jan	Randel	en	zijn	broers	
en	zussen	werd	dus	niet	vastgelegd.	Bij	
de	invoering	van	de	burgerlijke	stand	in	
1811	 werden	 de	 gegevens	 uit	 de	 ker-
kelijke	 registers	 overgenomen	 door	 de	
Rijksoverheid.	 Het	 ontbreken	 van	 een	
doopbewijs	betekende	voor	Jan	Randel	
en	zijn	broers	en	zussen	dan	ook,	dat	er	
geen	wettelijk	bewijs	van	hun	geboorte	
bestond.	
Een	 vreemde	 situatie,	 die	 hen	 bijvoor-
beeld	 parten	 speelde	 toen	 zij	 wilden	
trouwen.	 Geen	 van	 hen	 kon	 namelijk	
het	 vereiste	 bewijs	 overleggen	 dat	 hij	
of	zij	geboren	was.	Om	dit	probleem	op	
te	 lossen	moest	dan	een	zogenaamde	

akte van bekendheid	 	 worden	 opge-
maakt.	 Bij	 het	 opmaken	 van	 zo’n	 akte	
verklaarden	 een	 aantal	 oudere	 geloof-
waardige	 getuigen	 voor	 de	 rechtbank	
dat	 de	 familie	 bij	 hen	 bekend	 was	 en	
dat	het	kind	op	een	bepaald	tijdstip	was	
geboren.	Soms	was	de	exacte	geboor-
tedatum	bekend,	maar	in	andere	geval-
len	bleef	het	bij	een	maand	en	het	jaar.
De	familienaam	Randel	hebben	de	kin-
deren	 te	 danken	 aan	 het	 feit	 dat	 de	
herberg	 van	 hun	 ouders	 gelegen	 was	
aan	het	beekje	de	Randel .We	kunnen	
stellen	dat	die	herberg	De Randel,	ook	
wel	 Het Hoekje genaamd,	 tegenover	
de	 plaats	 stond	 waar	 nu	 Braam	 Piano	
gevestigd	 is,	 westelijk	 van	 de	 Randel	
en	herberg	De Koppelpaarden.	De	her-
berg	lag	aan	de	noordzijde	van	de	weg	
en	 bleek	 een	 obstakel	 te	 zijn	 toen	 de	
weg	 verlegd	 werd	 in	 1859.	 Het	 tracee	
loopt	diagonaal	door	het	Randel-bezit.	
Tijdens	 graafwerkzaamheden,	 uitge-

Muzikanten en dansende paren in een 19e-eeuwse herberg in de sfeer van Jan Randel en 
Anke Oost

Overlevering
In	het	boek	De gemeente Marum door 
de eeuwen heen	 schrijft	 	 W.T.	 Vleer:	
Volgens de overlevering ging De Linde 
tijdens de grote veenbrand in 1834 in 

vlammen op. Na de brand is de tegen-
woordige boerderij gebouwd en zijn de 
grachten geslecht.	
Zoals	gezegd	is	er	hier	sprake	van	een	
overlevering.	 Wordt	 deze	 overlevering	

Detail kadastrale legger uit het gemeente-archief Marum. Vermeld wordt: De Linde, perceel 
252 t/m 254,  1860 slooping

Detail kadastrale legger uit het gemeente-archief Marum. Uit de kolom Beknopte omschrijving 
der plaats gehad hebbende veranderingen blijkt dat de Corpus de Linde werd herbouwd in 1866.

Gemeentelijk archief 1860 en 1866
Als	de	huidige	boerderij	Corpus	de	Linde	
inderdaad	 is	opgetrokken	uit	bouwma-
teriaal	afkomstig	van	de	afbraak	van	de	
Oosterlinde, moet	 dit	 dus	 gebeurd	 zijn	
in	de	jaren	na	1855.	Notaris	Van	Royen	
was	toen	sinds	kort	de	eigenaar.
Deze	 conclusie	 biedt	 een	 goed	 uit-
gangspunt	 voor	 een	 onderzoekje	 in	
het	 archief	 van	 de	 gemeente	 Marum.	

Berend	Kingma	zocht	 in	de	kadastrale	
leggers	 naar	 gegevens	 over	 eventuele		
afbraak	en	herbouw	van	de	drie	heer-
den:	 Wester-	 Ooster-	 en	 Corpus	 de	
Linde	en	vond	inderdaad	de	ontbreken-
de	 informatie.	 De	 Westerlinde	 blijkt	 te	
zijn	gesloopt	en	herbouwd	in	1855.	Aan	
het	 bestaan	 van	 de	 heerd	 Oosterlinde	
kwam	voorgoed	een	einde	in1859.	

Over	 de	 Corpus	 de	 Linde	 wordt	 ver-
meld: herbouw op perceel 270-272 in 
1866.	 Het	 lijkt	 erop	 dat	 het	 gehele	
complex	 in	 vervallen	 staat	 was	 toen	
het	werd	gekocht	door	Van	Royen.	Kort	
na	 de	 aankoop	 heeft	 hij	 alle	 drie	 de	
heerden	 laten	 slopen	 en	 er	 twee	 weer	

opgebouwd.	 Waarschijnlijk	 is	 er	 mate-
riaal	van	de	Oosterlinde	gebruikt	bij	de	
herbouw	van	de	andere	twee	heerden.	
Het	onderzoekje	naar	het	bouwjaar	van	
Corpus	de	Linde	is	hiermee	beëindigd.	
We	 kunnen	 vaststellen	 dat	 dit	 1866	 is	
geweest.	
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voerd	 door	 loonbedrijf	 Marten	 de	 Boer	
rond	de	70er	en	80er	jaren,	stuitte	men	
op	de	fundamenten	van	de	herberg.	Het	
ging	 om	 kloostermoppen,	 wat	 wijst	 op	
een	 mogelijke	 herberg	 uit	 de	 middel-
eeuwen.

Waarschijnlijk	 zijn	 de	 muziek,	 het	 dan-
sen	en	de	gezelligheid	Jan	Randel	met	
de	 paplepel	 ingegeven.	 Het	 moet	 in	
deze	 jaren	 zijn	 geweest	 dat	 hij	 het	
vioolspelen	heeft	geleerd.	Wie	deze	eer	
toekomt,	 zal	 wel	 voor	 altijd	 in	 nevelen	
gehuld	 blijven.	 Aan	 Jan’s	 onbezorgde	

jeugdjaren	kwam	abrupt	een	einde	door	
het	overlijden	van	zijn	vader	in	1813.	
Jan	 was	 toen	 16	 jaar	 en	 de	 andere	
kinderen	varieerden	 in	 leeftijd	van	4	tot	
bijna	 23	 jaar.	 Zoals	 gebruikelijk	 werd	
het	 overlijden	 door	 enkele	 buren	 aan-
gegeven	op	het	gemeentehuis.	Eén	van	
hen	 was	 Willem	 Wytzes	 Akkerman,	 de	
vader	van	Wytze	Willems	Akkerman,	die	
samen	 met	 Tjebbe	 Idsingh	 de	 Akker-
manswijk	 liet	 aanleggen.	 Volgens	 de	
overlijdensakte	stierf	Roelf	Randel,	 van	
beroep	 landbouwer	 op	 de	 leeftijd	 van	
55	jaar	en	liet	hij	na	tien	natuurlijke kin-
deren.	

Situatietekening van Marum-West in 1829, waarop is ingetekend hoe de weg, die vanouds langs 
de Randel liep, een vloeiend verloop kreeg. Dit gebeurde bij de eerste verharding, in 1859.  
= = =    =  situatie vanaf 1859     *  = nu locatie Piano Braam
Illustratie bewerkt door Joke de Boer-Jager.

Grote Historische Atlas van 
Nederland 1854-1855
Tussen	 1850	 en	 1864	 kwam	 een	
19e-eeuws	monument	 	van	overheids-
kartografie	tot	stand:	de	Topografische 
en Militaire Kaarten van het Koninkrijk 
der Nederlanden. In	 deze	 vierdelige	
atlas	van	Nederland	vinden	we	 in	deel	
2 de oudste	topografische	kaarten	van	

Noord-Nederland.	 De	 verkenningen	
en	 metingen	 hiervoor	 vonden	 in	 onze	
streek	 plaats	 in	 de	 jaren	 1854-1855.	
Deze	 kaarten	 laten	 zich	 gemakkelijk	
vergelijken	 met	 de	 moderne	 topogra-
fische	 kaarten.	 Het	 verschil	 tussen	 de	
weergave	 van	 het	 vroeg	 19e-eeuw-
se	 landschap	 en	 het	 huidige	 intensief	
bebouwde	Nederland	is	opmerkelijk.

Op deze kaart van Marum en omgeving is De Linde met zijn drie heerden, evenals het grach-
tenstelsel om de Corpus de Linde, nog goed te onderscheiden. In de jaren 1854-1855,  was 
de  Oosterlinde dus nog in tact.
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Een eigen huisje
Uit	 notariële	 archieven	 blijkt	 dat	 Jan	
Randel	 in	1833	een	huis	heeft	gekocht	
in	Siegerswoude.	
Er	is	dan	sprake	van	een:	
Verkoping/Veiling van vastigheden:
Eene Zathe en landen, staande en gele-
gen in de Wilp in de provincie Friesland 
en Groningen. En zulks in de volgende 
percelen 1 tm 12.
Jan	 Randel	 uit	 De	 Wilp	 en	 Hendrik	
Stevens	van	Kammen	te	Surhuisterveen	
kopen	 op	 27	 februari	 1833,	 op	 de	
tweede	 verkoping,	 perceel	 9	 voor	 een	
bedrag	 van	 195,00	 gulden.	 Op	 de	
eerste	 verkoping	 bracht	 Gauke	 Jans	
Bruinsma,	 veenbaas	 de	 De	 Wilp	 dit	
perceel	op	170,00	gulden.	Mogelijk	was	
hij	 een	 strijkgeldjager.	 Perceel	 9	 wordt	
omschreven	als:

Eene huizinge en schure met hieminge, 
hovinge, boomen en plantagie gekwa-
teerd met no. 31, staande en gelegen 
aldaar ten noorden van vorig perceel, 
ten oosten aan Eeuwe Jans Duursma, 
ten zuiden vorig perceel, ten westen 
aan de Wilpsterwijk en ten noorden aan 
dezelfde wijk en de provinciale scheiding.
Of	Jan	ook	in	dit	huis	te	Siegerswoude	
heeft	gewoond	is	nog	niet	duidelijk.	

Huwelijk met Anke 
Jan	Randels	vrouw	en	muzikale	partner	
Anke	 Hendriks	 Oost	 werd	 geboren	 in	
Haulerwijk	op	13	 juli	 1800	en	gedoopt	
op	 3	 augustus	 1800	 op	 De	 Haule.	 Zij	
was	 een	 dochter	 van	 Hendrik	 Geerts	
Oost	 en	 Aaltje	 Willems,	 dagloners	 te	
Haulerwijk.	 Jan	 en	 Anke	 trouwden	 op	
4	 juli	 1833	 te	 Marum.	 Zoals	 gezegd	

De slotregel van de huwelijksakte van Jan Randel en Anke Oost, welke luidt: En hebben alle 
comparanten uitgezonderd de bruid welke verklaarde niet te kunnen schrijven, noch haar 
naam te tekenen, met de getuigen en ons deze akte na voorlezing ondertekend.

een	 systematische	 registratie	 van	 alle	
grondeigendom	in	Nederland,	vanwege	
de	plannen	om	een	grondbelasting	in	te	
voeren.	De	gegevens	van	het	kadaster	
zouden	hiervoor	de	basis	gaan	vormen.	
Het	 hele	 land	 werd	 door	 landmeters	
opgemeten	 en	 in	 kaart	 gebracht.	 In	
onze	 omgeving	 werden	 de	 landme-
tingen	 ten	 behoeve	 van	 het	 kadaster	
verricht	 in	 1828.	 De	 percelen	 werden	
genummerd	 en	 het	 eigendom	 en	 de	
waarde	van	alle	grond	werd	in	registers	
vastgelegd.	Gelukkig	zijn	deze	kaarten	
en	registers	goed	bewaard.	Zij	vormen	
een	 belangrijke	 bron	 voor	 historisch	
onderzoek.	

Corpus de Linde 
Perceel	 nummer	 268	 is	 mogelijk	 de	
oude	 borgstee,	 waarvan	 de	 grachten	
zijn	gedempt	en	het	 terrein	 is	afgegra-
ven.	 Daarbij	 zijn	 –	 volgens	 informatie	
van	 een	 latere	 bewoner	 -	 geen	 funda-
menten	 en	 stenen	 gevonden.	 Dit	 pleit	
ertegen	 dat	 er	 een	 steenhuis	 of	 borg	
gestaan	 heeft.	 Waarom	 dit	 terrein	 dan	
omgracht	 werd	 roept	 vraagtekens	 op.	
Bovendien	wordt	in	het	gezaghebbende	
Aardrijkskundig	 Woordenboek	 van	 Van	
der	 Aa	 over	 deze	 plaats	 geschreven:	
Weleer een borg.	 Tegenstrijdigheden	
dus.	 Misschien	 kan	 nieuw	 onderzoek	
hier	 uitkomst	 bieden.	 De	 percelen	
genummerd	 270,	 271	 en	 272	 vormen	
Corpus	de	Linde,	de	heerd	of	adellijke	
hofstede	met	bijbehorend	erf.	Dit	 is	de	
plek	waar	nu	nog	de	boerderij	De	Linde	
staat.	Binnen	de	grachten	liggen	verder	
nog	het	perceel	nummer	269	en	aan	de	
zuidzijde	 van	 de	 boerderij	 de	 beboste	
percelen	 264-267.	 Van	 de	 grachten	 is	
vrijwel	niets	meer	over.

Oosterlinde en Westerlinde
De	percelen	253	en	254,	aan	de	over-
kant	 van	 de	 Lindsterlaan,	 vormen	 de	
boerderij	 Oosterlinde.	 In	 het	 boek De 
Ommelander Borgen en Steenhuizen, 
door	W.J.	Formsma	e.a., wordt	vermeld	
dat	 deze	 Oosterlinde	 werd	 afgebroken	
en	 als	 bouwmateriaal	 gebruikt	 voor	
de	 nieuwe	 boerderij	 Corpus	 de	 Linde.	
Perceel	nummer	343	is	de		Westerlinde.	
Op	deze	plek	staat	nu	de	boerderij	van	
de	familie	Hulshoff. 

Eigendom 
Uit	 de	 kadastrale	 registers	 van	 1832	
blijkt	 dat	 alle	 percelen	 op	 dit	 kaartje	
eigendom	zijn	van	C.J. de Grijs of zijne 
erven, met	 uitzondering	 van	 nummer	
347.	 Dit	 zijn	 het	 huis	 en	 erf	 van	 Jan	
Jans	Lindstra,	van	beroep	arbeider.	Tot	
1853	is	het	complex	in	z’n	totaliteit	nog	
in	handen	van	de	familie	De	Grijs.	In	dat	
jaar	 laat	Johannes	Henderikus	de	Grijs	
te	Assen	het	gehele	bezit	verkopen.	De	
drie	 heerden	 worden	 afzonderlijk	 ver-
kocht.	Zij	worden	omschreven	als:
-	Oosterlinde:	een	boerenbehuizing	en		
					
		schuur	met	de	vaste	beklemmingi	van	
		ruim	35	bunder	land,	voor		f	5.305
-	Corpus	de	Linde:	een	boerenbehuizing	
		en	schuur	met	de	vaste	beklemming		
		van	ruim	30	bunder	land,		voor		f	4.785
-	Westerlinde:	een	boerenbehuizing	en	
		schuur	met	de	beklemming	van	ruim	
		41	bunder	land,		voor	f	7.205	
Koper	 was	 notaris	 van	 Royen	 uit	
Onderdendam.	Uit	het	 feit	dat	bij	deze	
verkoop	 in	 1853	 drie	 maal	 een	 boe-
renbehuizing	 genoemd	 wordt,	 mogen	
we	concluderen	dat	er	op	dat	moment	
daadwerkelijk	 3	 boerderijen	 stonden.	
Ook	 de	 heerd	 Oosterlinde	 was	 in	 dat	
jaar	dus	nog	in	tact.
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was	er	voor	het	aangaan	van	dit	huwe-
lijk	 een	 akte van bekendheid	 nodig.	
Deze	 akte,	 waarin	 geloofwaardige	
getuigen	 verklaren	 de	 ouders	 van	 de	
aanstaande	 bruidegom	 te	 kennen	 en	
op	 de	 hoogte	 te	 zijn	 van	 zijn	 geboor-
te,	 werd	 opgemaakt	 door	 de	 recht-
bank	te	Groningen.	De	getuigen	waren:	
Berend	 Martens	 Dijk	 landbouwer,	 Jan	
Jans	Linstra	arbeider,	Hendrik	Douwes	
Boerema	 landbouwer,	 Euwe	 de	 Boer	
arbeider,	 Eit	 Lucas	 Poelman	 arbeider,	
Pieter	 Tjeerts	 Bosklopper	 arbeider	 en	
Gerrit	Tjeerts	Bosklopper	arbeider,	allen	
wonende	te	Marum.	Zij	verklaarden	dat	
Jan	 Randel	 was	 geboren	 op	 10	 maart	
1797,	 als	 natuurlijke	 zoon	 van	 Trijntje	
Eizes	 Palsma	 en	 niet	 werd	 gedoopt.	
In	 de	 huwelijksbijlagen	 stond	 vermeld	
dat	 Jan	 aan	 zijn	 verplichtingen	 betref-
fende	 de	 nationale	 militie	 had	 voldaan	
(hij	was	vrijgeloot)	en	werden	de	namen	
van	zijn	beide	ouders	genoemd.	Bij	hun	
huwelijk	woonden	Jan	en	Anke	beiden	
in	de	gemeente	Marum.	Hij	was	arbei-
der,	 zij	 arbeidster.	Of	 zij	 elkaar	vonden	
door	 de	 muziek	 is	 uit	 mijn	 onderzoek	
niet	gebleken.	Wèl	stuitte	 ik	op	andere	
zeer	 verrassende	 informatie,	 namelijk	
de	 geboorte	 van	 hun	 enige	 natuurlijke	
en	later	wettige	zoon.

Zoon Roelf Jans Randel
Roelf	 Jans	 Randel,	 het	 enige	 kind	 van	
Jan	 Randel	 en	 Anke	 Oost	 werd	 gebo-
ren	 te	 De	 Wilp	 in	 1822,	 11	 jaar	 vóór	
het	 huwelijk	 van	 zijn	 ouders.	 In	 de	
geboorte-akte	staat	geschreven: Op 28 
augustus 1822 verscheen Jan Roelfs 
Randel oud 26 jaar, arbeider wonende 
te De Wilp onder Marum die verklaar-
de dat op 25 augustus 1822 in het 
huis getekend nummer 112 te De Wilp 
een kind van het vrouwelijk geslacht is 
geboren uit zijn vrouw Anke Hendriks 
Oost, oud 23 jaar, dat de naam Roelf 
krijgt.	 Het	 woord	 vrouwelijk	 is	 nimmer	

gecorrigeerd.	Dit	was	een	verschrijving	
van	 de	 toenmalige	 ambtenaar	 van	 de	
burgerlijke	 stand.	 In	 de	 huwelijksakte	
van	Jan	en	Anke	staat	de	aantekening	
dat	 ze	 beiden	 het	 kind	 erkennen.	 Na	
hun	 huwelijk	 werden	 er	 niet	 meer	 kin-
deren	geboren.	Deze	enige	zoon	komt	
heel	jong	te	overlijden	en	wel	onder	de	
naam	Roelof	Jans	Rondel,	van	beroep	
schipper. Hij	overlijdt	te	Drachten	op	20	
juli	1840	’s	morgens	te	elf	uur	in	het	huis	
getekend	 nummer	 332	 wijk	 L.	 Omdat	
Roelf	 overlijdt	 buiten	 zijn	 woonplaats,	
moet	er	in	Drachten	een		Artikel 50-akte 	
worden	opgemaakt.	In	deze	akte	wordt	
de	 naam	 geschreven	 als	 Rondel	 in	
plaats	 van	 Randel.	 Deze	 verschrijving	
is	er	debet	aan	dat	Roelf	 Jans	Randel	
het	 enige	 kind	 van	 Jan	 Randel	 en	
Anke	Oost	niet	eerder	gevonden	werd.	
Verder	 blijkt	 uit	 deze	 akte	 dat	 Roelf	
Jans	Randel	geboren	werd	te	Marum	en	
woonde	te	Zevenhuizen	gemeente	Leek.	
Er	staat	namelijk:	Hij was de ongehuwde 
zoon van Jan Roelof Rondel en Anke 
Hendriks Oost, echtelieden, veenlie-
den, wonende te Zevenhuizen.	Hiermee	
hebben	we	bewezen	dat	de	geestelijke	
vader	 van	 de	 Zevenhuister-dans	 wel	
degelijk	in	Zevenhuizen	gewoond	heeft.	
We	 kunnen	 ons	 voorstellen	 dat	 het	
intense	 verdriet	 van	 de	 ouders	 na	 het	
overlijden	 van	 hun	 geliefd	 kind	 er	 toe	
geleid	 heeft	 dat	 er	 een	 tijd	 lang	 geen	
optredens	waren	.

Vertrek naar Hellendoorn
Dat	 Jan	 en	 Anke	 niet	 altijd	 aan	 het	
Westerkwartier	 gebonden	 waren	 blijkt	
uit	het	feit	dat	ze	op	11	maart	1863	ver-
trokken	uit	Marum	en	zich	lieten	inschrij-
ven	 in	 de	 bevolkingsregisters	 van	 de	
gemeente	 Hellendoorn.	 Ze	 vestigden	
zich	 daar	 in	 de	 plaats	 Daarlerveen.	
Jan	 was	 toen	 van	 beroep	 arbeider	 en	
veenwerker.	 Ook	 hier	 zullen	 Jan	 en	
Anke	 	 met	 zang,	 viool	 en	 tamboerijn	

Corpus de Linde, een stukje 19e-eeuwse geschiedenis

Joke de Boer-Jager

Over de interessante geschiedenis van het gebied Corpus de Linde is al veel 
gepubliceerd. Door de heemkundekring wordt momenteel aanvullend onder-
zoek gedaan naar het stenen kopje dat in de achtergevel van de boerderij is 
gemetseld. Waarschijnlijk is dit afkomstig uit een veel ouder gebouw dat eens 
bij het Corpus heeft behoord. Over de herkomst en betekenis hopen wij u in 
het volgende nummer van ’t Olde Guet interessante nieuwe inzichten te kun-
nen melden. Al in de 16e eeuw was er ten zuiden van Marum sprake van het 
Corpus de Linde, een adellijke hofstede waarbij uitgestrekte landerijen hoorden. 
Het bouwjaar van de boerderij zoals die er nu nog staat, is niet met zekerheid 
bekend. Mogelijk zou dit zijn geweest rond 1860. In dit artikel beschrijven we 
aan de hand van kaartmateriaal, archiefonderzoek en eerdere publicaties, een 
stukje 19e-eeuwse geschiedenis van De Linde, in een poging het bouwjaar van 
de boerderij vast te stellen. 

Kadastrale kaart 1828
In	1832,	tijdens	de	regering	van	koning	
Willem	I	werd	in	Nederland	het	kadaster	
ingevoerd.	 De	 taak	 van	 het	 kadaster	

is	 het	 registeren	 van	 onroerend	 goed.	
Kadaster	 betekent	 letterlijk	 grondbe-
schrijving.	 	 Er	 was	 destijds	 behoefte	

Deze bewerking van de kadastrale kaart van de gemeente Marum, sectie C, blad 1, genaamde 
De Linde, toont de situatie in 1828. Er is duidelijk zichtbaar hoe het complex er in die tijd 
moet hebben uitgezien. Ten oosten van de Lindsterlaan lag de heerd Oosterlinde. Daar schuin 
tegenover de Corpus de Linde en tenslotte de Westerlinde , enkele honderden meters naar 
het westen. Illustratie Joke de Boer-Jager
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sfeer	 gebracht	 hebben	 tijdens	 dorps-
feesten	en	markten,en	zo	een	paar	cen-
ten	 hebben	 bijverdiend.	 Het	 verblijf	 in	
Hellendoorn	was	maar	 van	korte	duur.	
Toch	moeten	ze	ook	daar	onuitwisbare	
herinneringen	nagelaten	hebben!

Rechtspraak en veroordelingen
Jan	Randel	komt	meerdere	malen	met	
justitie	in	aanraking,	in	verband	met	een	
aantal	lichte-,	maar	ook	een	paar	zwaar-
dere	 zaken.	 Hij	 werd	 een	 paar	 keer	 in	
verzekerde	 bewaring	 gesteld.	 Ook	 de	
gegevens	van	de	rechterlijke	macht	en	
de	 detentie	 horen	 in	 zijn	 geschiede-
nis	 thuis.	Bekijk	het	onderstaande	met	
een	knipoog	naar	het	verleden,	want	er	
werd	in	die	tijd	voor	lichte	vergrijpen	of	
overtredingen	zeer	zwaar	gestraft.	

Zo	 werd	 hij	 in	 1832 veroordeeld	 tot	
een	 gevangenisstraf	 van	 maar	 liefst	
1	 maand.	 Aanleiding	 was	 een	 ernstig	
handgemeen.	 De	 rechter	 besliste:	 Bij 
vonnis van de Regtbank van Eerste 
Aanleg van den 26 september 1831 
is Jan Randel, beklaagde, present. 
Overtuigd van op den 30 Augustus 1831 
te Marum de persoon Ytse Hindriks 
Wildeman moedwillig te hebben gesla-

gen. Gecondemneerd tot gevangenzet-
ting, voor den tijd van een Maand en 
eene boete van acht guldens en in de 
kosten zestien gulden en vijfenzeventig 
cents
Hij	 zat	 de	 straf	 uit	 in	 het	 Huis van 
Correctie	 te	 Groningen	 van	 3	 februari	
tot	4	maart	1832.

In	 1836	 volgt	 weer	 een	 veroordeling,	
eveneens	vanwege	moedwillig	slaan:	Bij 
vonnis van de  Regtbank te Groningen 
van den 22 september 1836 is Jan Roelf 
Randel wegens moedwillig slaan van de 
persoon B.H. Rietmeijer in de gemeente 
Marum, gecondemneerd tot 3 dagen 
gevangen zetting en in de kosten der 
procedure.	Hij	zit	de	straf	uit	van	3	tot	6	
oktober	1836. 
Jan	 Randel	 zat	 dus	 in	 ieder	 geval	
twee	maal	 in	de	gevangenis.	Voor	mijn	
onderzoek	is	dit	erg	interessant,	omdat	
zijn	 signalement	 in	1832	werd	opgete-
kend	in	de	registers	van	gedetineerden.	
Zonder	 deze	 vermelding	 hadden	 wij	
waarschijnlijk	nooit	geweten	hoe	Jan	er	
uit	zag.	Er	zijn	namelijk	geen	foto’s	van	
hem	bekend,	en	ook	in	het	stuk	van	de	
nationale	 Militie,	 dat	 opgemaakt	 werd	
voor	 zijn	 huwelijk,	 werden	 geen	 licha-

Detailopname uit het register van het Huis van Bewaring.

sfeer	 die	 meester	 Reijntjes	 beschreef,	
maar	 helaas	 zonder	 Jan-Oom	 en	 zijn	
vrouw	Anke.	Graag	had	ik	nog	even	om	
een	hoekje	willen	kijken	om	de	beelden	
van	die	tijd	in	mij	op	te	nemen.

Als	nakomeling	van	Jan	Randels	oudste	
zus	 Lamke	 heb	 ik	 dit	 boeiende	 stuk-
je	 verleden	 aan	 u	 kunnen	 doorgeven.	
Zoals	velen	met	mij,	kan	ik	dus	met	

enige	trots	ook	echt	spreken	van	Jan-
Oom.	In	dit	stukje	eigen	geschiedschrij-
ving	 is	 het	 complete	 verhaal	 van	 Jan	
Randel	en	Anke	Oost	vastgelegd.	In	de	
geschiedenis	van	de	gemeente	Marum	
blijft	de	herinnering	aan	deze	markante	
personen	nu	voor	altijd	bewaard.	

i	 insinuatiekosten:	 kosten	 van	 de	 dag-
vaarding.

Marum-West in ca. 1915. Op de voorgrond het stroompje de Randel en links het pand waarin 
tegenwoordig Piano Braam is gevestigd. Het witte huis rechts is nu de winkel van rijwielhandel 
Jan en Pietsje. Op de plek gemarkeerd met X stond de herberg van Roelf Jans Randel. Foto 
uit privébezit Geert Braam.

 Oproep
 Heeft u een foto of weet u iets over de viool?
	 Er	is	helaas	geen	enkele	afbeelding	van	Jan	Randel	en	Anke	Oost	bekend.	
	 Het	is	echter	niet	ondenkbaar	dat	zij	ooit	-	bijvoorbeeld	tijdens	een	optreden	-	
	 zijn	gefotografeerd.	Bezit	u	een	foto	van	dit	echtpaar	of	van	één	van	hen,	
	 of	kent	u	iemand	die	over	zo’n	foto	beschikt,	dan	verzoeken	wij	u	dit	aan	
	 ons	te	laten	weten.	
	 Ook	naar	de	viool	van	Jan	Randel	gaat	onze	belangstelling	uit.	
	 Volgens	meester	Reijntjes	bestond	deze	viool	nog	in	1901.	Een	viool	
	 is	een	waardevol	bezit,	dus	er	is	misschien	een	kans	dat	deze	tot	op	
	 heden	bewaard	gebleven	is.	Weet	u	hier	iets	over?	Neemt	u	dan	contact	
	 op	met	de	redactie	van	’t	Olde	Guet	of	met	de	heer	Geert	Braam.	
	 Ook	aanvullingen	op	dit	artikel	zijn	van	harte	welkom.
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melijke	kenmerken	opgetekend.
Hij	 staat	weer	 te	boek	als	arbeider	en	
zijn	lengte	is	1	meter	70.
Verdere kenmerken:
Aangezigt:   ovaal
Haar:   bruin
Wenkbrauwen:   idem
Voorhoofd:  rond
Ogen:   b l a u w  
 
Neus:   spits
Mond:   matig
Baard:   bruin
Gewone taal:  Hollandsch
Kentekenen:  Pokdalig.

We	 kunnen	 ons	 nu	 een	 beeld	 vor-
men	 van	 het	 uiterlijk	 van	 de	 dans-	 en	
muziekmeester.
Hij	 was	 voor	 die	 tijd	 buitengewoon	
lang;	 de	 gemiddelde	 lengte	 lag	 toen	
rond	de	1	meter	59.	Deze	 lange	man,	
met	zijn	bruine	haardos	en	baard	moet	
een	 imposante	 figuur	 zijn	 geweest,	
die	 respect	 afdwong	 onder	 de	 feest-
gangers,	 al	 kwam	 het	 ook	 wel	 eens	
tot	 een	handgemeen.	Uit	 gerechtelijke	
stukken	weten	we	ook,	dat	Jan	Randel,	
in	 de	 jaren	 voorafgaand	 aan	 zijn	 ver-
trek	naar	Hellendoorn,	enkele	malen	is	
veroordeeld	 door	 het	 Kantongerecht	
te	 Zuidhorn	 voor	 een	 aantal	 lichte	
overtredingen.	 Deze	 hielden	 meestal	
verband	met	de	openingstijden	van	zijn	
herberg	in	De	Wilp.	Zo	werd	hij	in	1859	
bij	verstek	veroordeeld	naar	aanleiding	
van	 een	 procesverbaal,	 opgemaakt	
op	 12	 december	 1858	 door	 Jacob	
Wijma,	rijksveldwachter,	en	Klaas	Abels	
Mulder,	veldwachter,	beide	wonende	te	
Marum. De	 kantonrechter	 oordeelde	
dat:	 Wettig en overtuigend is bewe-
zen dat de gedaagde op die bewuste 
avond, des avonds omstreeks acht uur 
in zijne tapperij muziek heeft gemaakt 
te De Wilp gemeente Marum, door 
te spelen op eene viool waarbij werd 
gedanst, zonder verlof van den burge-

meester. Het	bleef	bij	een	geldboete. 

In	 1861	 speelde	 een	 zelfde	 zaak.	
Rijksveldwachter	 J.D.	 Wijma,	 37	 jaar,	
getuigde: De deur wijd open, muziek 
maken op de viool door gedaagde; 
maar niet gedanst. Jan	 Randel,	 de	
gedaagde	 met	 zijn	 weerwoord: Het 
is alles onwaarheid: niet op de viool 
gespeeld, het huis was gesloten, maar 
om half één iemand ingelaten. De	 uit-
spraak	was	3	gulden	boete	en	de	bijko-
mende	kosten.

Ook	 in	 1862	 werd	 weer	 procesverbaal	
opgemaakt	tegen	Jan	Randel,	tapper	te	
De	Wilp	gemeente	Marum,	dit	naar	aan-
leiding	van	het	procesverbaal	van:	B.J.	
Stroobos,	 J.D.	 Wijma	 en	 R.A.	 Mulder,	
de	 beide	 eersten	 rijksveldwachters	 en	
de	 laatste	 gemeenteveldwachter,	 allen	
gestationeerd	 te	 Marum.	 De	 kanton-
rechter	 vonniste: Overwegende dat de 
gedaagde heden voor ons is geroe-
pen ter zake hij den zestiende februarij 
1862 des avonds omstreeks elf ure 
nog gelaghoudende personen in zijn 
tapperij te Wilp gemeente Marum, zou 
hebben gehad, zonder verlof van den 
Burgemeester. Rechtdoende: Verklaren 
den gedaagde schuldig te zijn aan het 
hem ten laste gelegde feit. Veroordelen 
hem tot eene geldboete van zes gulden 
en in de kosten van het geregtsgeding 
begroot op 12 cent buiten insinuatiei 
kosten. Mocht de betaling binnen twee 
maanden niet binnen zijn dan wordt die 
omgezet in een gevangenisstraf van drie 
dagen.

De dansmeester verliest zijn vrouw
Op	10	januari	1868	overlijdt	Jans	vrouw	
Anke	Oost	in	haar	woonplaats	De	Wilp.	
Ze	 is	 67	 jaar	 oud.	 In de Memorie van 
aangifte der nalatenschap van Anke 
Oost lezen	 we	 wat	 zij	 nalaat	 bij	 haar	

overlijden.	 Omdat	 zij	 geen	 directe	 nog	
levende	 nakomelingen	 heeft,	 zijn	 de	
erfgenamen	familieleden	van	haar	kant.	
De	nalatenschap	van	Anke	bestaat	uit:	
De	helft	van	een	huis	en	erf	met	daarbij	
gelegen	 heide	 te	 De	 Wilp,	 gemeente	
Marum,	 in	 totaal	groot	2	bunder	en	78	
roeden.	De	waarde	van	dit	bezit	wordt	
geschat	op	ƒ150,00.	Verder	 laat	zij	na:	
de	 helft	 van	 de	 meubelen,	 bestaande	
uit	 een	 tafel,	 vier	 stoelen,	 een	 hut	 en	
steengoed	 ter	 waarde	 van	 ƒ12,00	 en	
haar	 lijfdragt,	 geschat	 op	 ƒ10,56.	 Ook	
zijn	er	wat		openstaande	posten,	waar-
door	er	uiteindelijk	overblijft	een	bedrag	
van	ƒ	26,50.	Helaas	staan	de	muziekin-
strumenten	-	de	viool	en	de	tamboerijn	
-	niet	in	het	document	vermeld.
Met	overlijden	van	Anke	komt	er	waar-
schijnlijk	 ook	 voorgoed	 een	 einde	 aan	
de	 muzikale	 loopbaan	 van	 Jan-Oom.	
Hij	blijft	alleen	achter.	In	de	bevolkings-
registers	 van	 Marum	 lezen	 we	 dat	 hij	
dan	enkele	mensen	 in	huis	neemt.	Het	
is	niet	duidelijk	of	hij	dit	doet	uit	bittere	
noodzaak	of	om	het	leven	een	beetje	te	
veraangenamen.	 Het	 zijn:	 de	 weduwe	
Auwkje	 Gauwenga,	 waarschijnlijk	 zijn	
huishoudster	en	Geert	Oost,	een	kost-
ganger,	 die	 te	boek	 staat	 als	 een	neef	
van	zijn	vrouw.

Nog enkele veroordelingen 
Zoals	 blijkt	 uit	 de	 archieven	 van	 het	
Kantongeregt	 te	 Zuidhorn	 wordt	 Jan	
Randel	ook	op	zijn	oude	dag	nog	enke-
le	 malen	 veroordeeld.	 Zo	 komt	 hij	 in	
december	1869	in	conflict	met	de	plaat-
selijke	 veldwachters	 Burghouts,	 Faber	
en	 Van	 der	 Pers.	 De	 herberg	 in	 De	
Wilp	 was	 weer	 te	 lang	 open.	 Uit	 het	
zittingsverslag	 blijkt	 dat	 de	 gedaagde	
sprak:	 Ik erken het feit. Het volk wilde 
niet uit mijne tapperij. Jan	Randel	wordt	
veroordeeld	tot	een	geldboete	van	vier	
gulden,	verhoogd	met	twaalf	cent	voor	
de	 kosten	 van	 het	 rechtsgeding.	 De	

oude	man	was	op	dat	moment	73	jaar.
In	 1870	 wordt	 hij	 –	 ondanks	 zijn	 hoge	
leeftijd	-	veroordeeld	tot	3	dagen	hech-
tenis.	 Hij	 zit	 zijn	 straf	 uit	 in	 november	
van	 dat	 jaar	 en	 staat	 op	 dat	 moment	
nog	steeds	als	tapper	te	boek.

1873.	 Jan	 Randel	 is	 nu	 75	 jaar	 en	
wordt	 veroordeeld	 naar	 aanleiding	 van	
het	procesverbaal	van	Jakob	Melessen,	
onbezoldigd	 Rijksveldwachter	 te	
Zevenhuizen.	De	reden	is	dat	hij	zich	’s	
nachts	omstreeks	half	één	nog	bevindt	
in	 de	 tapperij	 van	 A.	 Cazemier	 te	
Zevenhuizen.Of	Jan	Randel	zijn	viool	bij	
zich	had	en	in	de	tapperij	muziek	maak-
te	 weten	 we	 niet.	 Maar	 hij	 was	 er	 tot	
in	de	kleine	uurtjes.	Ongetwijfeld	heeft	
hij	 boeiend	 kunnen	 vertellen	 over	 zijn	
belevenissen	en	hebben	de	late	gasten	
met	 ingehouden	 adem	 geluisterd	 naar	
verhalen	uit	de	goeie oude tijd.

Het einde
Op	 26	 juni	 1876	 komt	 er	 een	 einde	
aan	 het	 lange	 en	 bewogen	 leven	 van	
deze	bijzondere	geboren	Marumer,	Jan	
Randel.	 Hij	 laat	 geen	 bezittingen	 na.	
We	mogen	aannemen	dat	hij	alles	heeft	
verkocht	 en	 nog	 van	 zijn	 geld	 heeft	
genoten.	 Hij	 laat	 zoals	 eerder	 bleek	
geen	wettige	nakomelingen	na.

Tenslotte
Tijdens	het	onderzoek	ontkwam	ik	niet	
aan	de	vele	goede	herinneringen	aan	de	
Marumer	 	 voor-	 en	 najaarsmarkten	 in	
de	jaren	vijftig	en	-zestig	van	de	vorige	
eeuw.	Ook	toen	was	er	muziek	in	Café	
Hamming	aan	de	Marktstraat	en	in	het	
bijzondere	café	van	Meine	de	Boer	aan	
de	Hoornweg.	De	café’s	zaten	vol	met	
kooplui	en	andere	marktbezoekers.	Het	
zag	er	blauw	van	de	sigaren-	en	sigaret-
tenrook	 en	 er	 hing	 een	 doordringende	
dranklucht.	 Het	 leek	 een	 beetje	 op	 de	
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melijke	kenmerken	opgetekend.
Hij	 staat	weer	 te	boek	als	arbeider	en	
zijn	lengte	is	1	meter	70.
Verdere kenmerken:
Aangezigt:   ovaal
Haar:   bruin
Wenkbrauwen:   idem
Voorhoofd:  rond
Ogen:   b l a u w  
 
Neus:   spits
Mond:   matig
Baard:   bruin
Gewone taal:  Hollandsch
Kentekenen:  Pokdalig.

We	 kunnen	 ons	 nu	 een	 beeld	 vor-
men	 van	 het	 uiterlijk	 van	 de	 dans-	 en	
muziekmeester.
Hij	 was	 voor	 die	 tijd	 buitengewoon	
lang;	 de	 gemiddelde	 lengte	 lag	 toen	
rond	de	1	meter	59.	Deze	 lange	man,	
met	zijn	bruine	haardos	en	baard	moet	
een	 imposante	 figuur	 zijn	 geweest,	
die	 respect	 afdwong	 onder	 de	 feest-
gangers,	 al	 kwam	 het	 ook	 wel	 eens	
tot	 een	handgemeen.	Uit	 gerechtelijke	
stukken	weten	we	ook,	dat	Jan	Randel,	
in	 de	 jaren	 voorafgaand	 aan	 zijn	 ver-
trek	naar	Hellendoorn,	enkele	malen	is	
veroordeeld	 door	 het	 Kantongerecht	
te	 Zuidhorn	 voor	 een	 aantal	 lichte	
overtredingen.	 Deze	 hielden	 meestal	
verband	met	de	openingstijden	van	zijn	
herberg	in	De	Wilp.	Zo	werd	hij	in	1859	
bij	verstek	veroordeeld	naar	aanleiding	
van	 een	 procesverbaal,	 opgemaakt	
op	 12	 december	 1858	 door	 Jacob	
Wijma,	rijksveldwachter,	en	Klaas	Abels	
Mulder,	veldwachter,	beide	wonende	te	
Marum. De	 kantonrechter	 oordeelde	
dat:	 Wettig en overtuigend is bewe-
zen dat de gedaagde op die bewuste 
avond, des avonds omstreeks acht uur 
in zijne tapperij muziek heeft gemaakt 
te De Wilp gemeente Marum, door 
te spelen op eene viool waarbij werd 
gedanst, zonder verlof van den burge-

meester. Het	bleef	bij	een	geldboete. 

In	 1861	 speelde	 een	 zelfde	 zaak.	
Rijksveldwachter	 J.D.	 Wijma,	 37	 jaar,	
getuigde: De deur wijd open, muziek 
maken op de viool door gedaagde; 
maar niet gedanst. Jan	 Randel,	 de	
gedaagde	 met	 zijn	 weerwoord: Het 
is alles onwaarheid: niet op de viool 
gespeeld, het huis was gesloten, maar 
om half één iemand ingelaten. De	 uit-
spraak	was	3	gulden	boete	en	de	bijko-
mende	kosten.

Ook	 in	 1862	 werd	 weer	 procesverbaal	
opgemaakt	tegen	Jan	Randel,	tapper	te	
De	Wilp	gemeente	Marum,	dit	naar	aan-
leiding	van	het	procesverbaal	van:	B.J.	
Stroobos,	 J.D.	 Wijma	 en	 R.A.	 Mulder,	
de	 beide	 eersten	 rijksveldwachters	 en	
de	 laatste	 gemeenteveldwachter,	 allen	
gestationeerd	 te	 Marum.	 De	 kanton-
rechter	 vonniste: Overwegende dat de 
gedaagde heden voor ons is geroe-
pen ter zake hij den zestiende februarij 
1862 des avonds omstreeks elf ure 
nog gelaghoudende personen in zijn 
tapperij te Wilp gemeente Marum, zou 
hebben gehad, zonder verlof van den 
Burgemeester. Rechtdoende: Verklaren 
den gedaagde schuldig te zijn aan het 
hem ten laste gelegde feit. Veroordelen 
hem tot eene geldboete van zes gulden 
en in de kosten van het geregtsgeding 
begroot op 12 cent buiten insinuatiei 
kosten. Mocht de betaling binnen twee 
maanden niet binnen zijn dan wordt die 
omgezet in een gevangenisstraf van drie 
dagen.

De dansmeester verliest zijn vrouw
Op	10	januari	1868	overlijdt	Jans	vrouw	
Anke	Oost	in	haar	woonplaats	De	Wilp.	
Ze	 is	 67	 jaar	 oud.	 In de Memorie van 
aangifte der nalatenschap van Anke 
Oost lezen	 we	 wat	 zij	 nalaat	 bij	 haar	

overlijden.	 Omdat	 zij	 geen	 directe	 nog	
levende	 nakomelingen	 heeft,	 zijn	 de	
erfgenamen	familieleden	van	haar	kant.	
De	nalatenschap	van	Anke	bestaat	uit:	
De	helft	van	een	huis	en	erf	met	daarbij	
gelegen	 heide	 te	 De	 Wilp,	 gemeente	
Marum,	 in	 totaal	groot	2	bunder	en	78	
roeden.	De	waarde	van	dit	bezit	wordt	
geschat	op	ƒ150,00.	Verder	 laat	zij	na:	
de	 helft	 van	 de	 meubelen,	 bestaande	
uit	 een	 tafel,	 vier	 stoelen,	 een	 hut	 en	
steengoed	 ter	 waarde	 van	 ƒ12,00	 en	
haar	 lijfdragt,	 geschat	 op	 ƒ10,56.	 Ook	
zijn	er	wat		openstaande	posten,	waar-
door	er	uiteindelijk	overblijft	een	bedrag	
van	ƒ	26,50.	Helaas	staan	de	muziekin-
strumenten	-	de	viool	en	de	tamboerijn	
-	niet	in	het	document	vermeld.
Met	overlijden	van	Anke	komt	er	waar-
schijnlijk	 ook	 voorgoed	 een	 einde	 aan	
de	 muzikale	 loopbaan	 van	 Jan-Oom.	
Hij	blijft	alleen	achter.	In	de	bevolkings-
registers	 van	 Marum	 lezen	 we	 dat	 hij	
dan	enkele	mensen	 in	huis	neemt.	Het	
is	niet	duidelijk	of	hij	dit	doet	uit	bittere	
noodzaak	of	om	het	leven	een	beetje	te	
veraangenamen.	 Het	 zijn:	 de	 weduwe	
Auwkje	 Gauwenga,	 waarschijnlijk	 zijn	
huishoudster	en	Geert	Oost,	een	kost-
ganger,	 die	 te	boek	 staat	 als	 een	neef	
van	zijn	vrouw.

Nog enkele veroordelingen 
Zoals	 blijkt	 uit	 de	 archieven	 van	 het	
Kantongeregt	 te	 Zuidhorn	 wordt	 Jan	
Randel	ook	op	zijn	oude	dag	nog	enke-
le	 malen	 veroordeeld.	 Zo	 komt	 hij	 in	
december	1869	in	conflict	met	de	plaat-
selijke	 veldwachters	 Burghouts,	 Faber	
en	 Van	 der	 Pers.	 De	 herberg	 in	 De	
Wilp	 was	 weer	 te	 lang	 open.	 Uit	 het	
zittingsverslag	 blijkt	 dat	 de	 gedaagde	
sprak:	 Ik erken het feit. Het volk wilde 
niet uit mijne tapperij. Jan	Randel	wordt	
veroordeeld	tot	een	geldboete	van	vier	
gulden,	verhoogd	met	twaalf	cent	voor	
de	 kosten	 van	 het	 rechtsgeding.	 De	

oude	man	was	op	dat	moment	73	jaar.
In	 1870	 wordt	 hij	 –	 ondanks	 zijn	 hoge	
leeftijd	-	veroordeeld	tot	3	dagen	hech-
tenis.	 Hij	 zit	 zijn	 straf	 uit	 in	 november	
van	 dat	 jaar	 en	 staat	 op	 dat	 moment	
nog	steeds	als	tapper	te	boek.

1873.	 Jan	 Randel	 is	 nu	 75	 jaar	 en	
wordt	 veroordeeld	 naar	 aanleiding	 van	
het	procesverbaal	van	Jakob	Melessen,	
onbezoldigd	 Rijksveldwachter	 te	
Zevenhuizen.	De	reden	is	dat	hij	zich	’s	
nachts	omstreeks	half	één	nog	bevindt	
in	 de	 tapperij	 van	 A.	 Cazemier	 te	
Zevenhuizen.Of	Jan	Randel	zijn	viool	bij	
zich	had	en	in	de	tapperij	muziek	maak-
te	 weten	 we	 niet.	 Maar	 hij	 was	 er	 tot	
in	de	kleine	uurtjes.	Ongetwijfeld	heeft	
hij	 boeiend	 kunnen	 vertellen	 over	 zijn	
belevenissen	en	hebben	de	late	gasten	
met	 ingehouden	 adem	 geluisterd	 naar	
verhalen	uit	de	goeie oude tijd.

Het einde
Op	 26	 juni	 1876	 komt	 er	 een	 einde	
aan	 het	 lange	 en	 bewogen	 leven	 van	
deze	bijzondere	geboren	Marumer,	Jan	
Randel.	 Hij	 laat	 geen	 bezittingen	 na.	
We	mogen	aannemen	dat	hij	alles	heeft	
verkocht	 en	 nog	 van	 zijn	 geld	 heeft	
genoten.	 Hij	 laat	 zoals	 eerder	 bleek	
geen	wettige	nakomelingen	na.

Tenslotte
Tijdens	het	onderzoek	ontkwam	ik	niet	
aan	de	vele	goede	herinneringen	aan	de	
Marumer	 	 voor-	 en	 najaarsmarkten	 in	
de	jaren	vijftig	en	-zestig	van	de	vorige	
eeuw.	Ook	toen	was	er	muziek	in	Café	
Hamming	aan	de	Marktstraat	en	in	het	
bijzondere	café	van	Meine	de	Boer	aan	
de	Hoornweg.	De	café’s	zaten	vol	met	
kooplui	en	andere	marktbezoekers.	Het	
zag	er	blauw	van	de	sigaren-	en	sigaret-
tenrook	 en	 er	 hing	 een	 doordringende	
dranklucht.	 Het	 leek	 een	 beetje	 op	 de	
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sfeer	 gebracht	 hebben	 tijdens	 dorps-
feesten	en	markten,en	zo	een	paar	cen-
ten	 hebben	 bijverdiend.	 Het	 verblijf	 in	
Hellendoorn	was	maar	 van	korte	duur.	
Toch	moeten	ze	ook	daar	onuitwisbare	
herinneringen	nagelaten	hebben!

Rechtspraak en veroordelingen
Jan	Randel	komt	meerdere	malen	met	
justitie	in	aanraking,	in	verband	met	een	
aantal	lichte-,	maar	ook	een	paar	zwaar-
dere	 zaken.	 Hij	 werd	 een	 paar	 keer	 in	
verzekerde	 bewaring	 gesteld.	 Ook	 de	
gegevens	van	de	rechterlijke	macht	en	
de	 detentie	 horen	 in	 zijn	 geschiede-
nis	 thuis.	Bekijk	het	onderstaande	met	
een	knipoog	naar	het	verleden,	want	er	
werd	in	die	tijd	voor	lichte	vergrijpen	of	
overtredingen	zeer	zwaar	gestraft.	

Zo	 werd	 hij	 in	 1832 veroordeeld	 tot	
een	 gevangenisstraf	 van	 maar	 liefst	
1	 maand.	 Aanleiding	 was	 een	 ernstig	
handgemeen.	 De	 rechter	 besliste:	 Bij 
vonnis van de Regtbank van Eerste 
Aanleg van den 26 september 1831 
is Jan Randel, beklaagde, present. 
Overtuigd van op den 30 Augustus 1831 
te Marum de persoon Ytse Hindriks 
Wildeman moedwillig te hebben gesla-

gen. Gecondemneerd tot gevangenzet-
ting, voor den tijd van een Maand en 
eene boete van acht guldens en in de 
kosten zestien gulden en vijfenzeventig 
cents
Hij	 zat	 de	 straf	 uit	 in	 het	 Huis van 
Correctie	 te	 Groningen	 van	 3	 februari	
tot	4	maart	1832.

In	 1836	 volgt	 weer	 een	 veroordeling,	
eveneens	vanwege	moedwillig	slaan:	Bij 
vonnis van de  Regtbank te Groningen 
van den 22 september 1836 is Jan Roelf 
Randel wegens moedwillig slaan van de 
persoon B.H. Rietmeijer in de gemeente 
Marum, gecondemneerd tot 3 dagen 
gevangen zetting en in de kosten der 
procedure.	Hij	zit	de	straf	uit	van	3	tot	6	
oktober	1836. 
Jan	 Randel	 zat	 dus	 in	 ieder	 geval	
twee	maal	 in	de	gevangenis.	Voor	mijn	
onderzoek	is	dit	erg	interessant,	omdat	
zijn	 signalement	 in	1832	werd	opgete-
kend	in	de	registers	van	gedetineerden.	
Zonder	 deze	 vermelding	 hadden	 wij	
waarschijnlijk	nooit	geweten	hoe	Jan	er	
uit	zag.	Er	zijn	namelijk	geen	foto’s	van	
hem	bekend,	en	ook	in	het	stuk	van	de	
nationale	 Militie,	 dat	 opgemaakt	 werd	
voor	 zijn	 huwelijk,	 werden	 geen	 licha-

Detailopname uit het register van het Huis van Bewaring.

sfeer	 die	 meester	 Reijntjes	 beschreef,	
maar	 helaas	 zonder	 Jan-Oom	 en	 zijn	
vrouw	Anke.	Graag	had	ik	nog	even	om	
een	hoekje	willen	kijken	om	de	beelden	
van	die	tijd	in	mij	op	te	nemen.

Als	nakomeling	van	Jan	Randels	oudste	
zus	 Lamke	 heb	 ik	 dit	 boeiende	 stuk-
je	 verleden	 aan	 u	 kunnen	 doorgeven.	
Zoals	velen	met	mij,	kan	ik	dus	met	

enige	trots	ook	echt	spreken	van	Jan-
Oom.	In	dit	stukje	eigen	geschiedschrij-
ving	 is	 het	 complete	 verhaal	 van	 Jan	
Randel	en	Anke	Oost	vastgelegd.	In	de	
geschiedenis	van	de	gemeente	Marum	
blijft	de	herinnering	aan	deze	markante	
personen	nu	voor	altijd	bewaard.	

i	 insinuatiekosten:	 kosten	 van	 de	 dag-
vaarding.

Marum-West in ca. 1915. Op de voorgrond het stroompje de Randel en links het pand waarin 
tegenwoordig Piano Braam is gevestigd. Het witte huis rechts is nu de winkel van rijwielhandel 
Jan en Pietsje. Op de plek gemarkeerd met X stond de herberg van Roelf Jans Randel. Foto 
uit privébezit Geert Braam.

 Oproep
 Heeft u een foto of weet u iets over de viool?
	 Er	is	helaas	geen	enkele	afbeelding	van	Jan	Randel	en	Anke	Oost	bekend.	
	 Het	is	echter	niet	ondenkbaar	dat	zij	ooit	-	bijvoorbeeld	tijdens	een	optreden	-	
	 zijn	gefotografeerd.	Bezit	u	een	foto	van	dit	echtpaar	of	van	één	van	hen,	
	 of	kent	u	iemand	die	over	zo’n	foto	beschikt,	dan	verzoeken	wij	u	dit	aan	
	 ons	te	laten	weten.	
	 Ook	naar	de	viool	van	Jan	Randel	gaat	onze	belangstelling	uit.	
	 Volgens	meester	Reijntjes	bestond	deze	viool	nog	in	1901.	Een	viool	
	 is	een	waardevol	bezit,	dus	er	is	misschien	een	kans	dat	deze	tot	op	
	 heden	bewaard	gebleven	is.	Weet	u	hier	iets	over?	Neemt	u	dan	contact	
	 op	met	de	redactie	van	’t	Olde	Guet	of	met	de	heer	Geert	Braam.	
	 Ook	aanvullingen	op	dit	artikel	zijn	van	harte	welkom.
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was	er	voor	het	aangaan	van	dit	huwe-
lijk	 een	 akte van bekendheid	 nodig.	
Deze	 akte,	 waarin	 geloofwaardige	
getuigen	 verklaren	 de	 ouders	 van	 de	
aanstaande	 bruidegom	 te	 kennen	 en	
op	 de	 hoogte	 te	 zijn	 van	 zijn	 geboor-
te,	 werd	 opgemaakt	 door	 de	 recht-
bank	te	Groningen.	De	getuigen	waren:	
Berend	 Martens	 Dijk	 landbouwer,	 Jan	
Jans	Linstra	arbeider,	Hendrik	Douwes	
Boerema	 landbouwer,	 Euwe	 de	 Boer	
arbeider,	 Eit	 Lucas	 Poelman	 arbeider,	
Pieter	 Tjeerts	 Bosklopper	 arbeider	 en	
Gerrit	Tjeerts	Bosklopper	arbeider,	allen	
wonende	te	Marum.	Zij	verklaarden	dat	
Jan	 Randel	 was	 geboren	 op	 10	 maart	
1797,	 als	 natuurlijke	 zoon	 van	 Trijntje	
Eizes	 Palsma	 en	 niet	 werd	 gedoopt.	
In	 de	 huwelijksbijlagen	 stond	 vermeld	
dat	 Jan	 aan	 zijn	 verplichtingen	 betref-
fende	 de	 nationale	 militie	 had	 voldaan	
(hij	was	vrijgeloot)	en	werden	de	namen	
van	zijn	beide	ouders	genoemd.	Bij	hun	
huwelijk	woonden	Jan	en	Anke	beiden	
in	de	gemeente	Marum.	Hij	was	arbei-
der,	 zij	 arbeidster.	Of	 zij	 elkaar	vonden	
door	 de	 muziek	 is	 uit	 mijn	 onderzoek	
niet	gebleken.	Wèl	stuitte	 ik	op	andere	
zeer	 verrassende	 informatie,	 namelijk	
de	 geboorte	 van	 hun	 enige	 natuurlijke	
en	later	wettige	zoon.

Zoon Roelf Jans Randel
Roelf	 Jans	 Randel,	 het	 enige	 kind	 van	
Jan	 Randel	 en	 Anke	 Oost	 werd	 gebo-
ren	 te	 De	 Wilp	 in	 1822,	 11	 jaar	 vóór	
het	 huwelijk	 van	 zijn	 ouders.	 In	 de	
geboorte-akte	staat	geschreven: Op 28 
augustus 1822 verscheen Jan Roelfs 
Randel oud 26 jaar, arbeider wonende 
te De Wilp onder Marum die verklaar-
de dat op 25 augustus 1822 in het 
huis getekend nummer 112 te De Wilp 
een kind van het vrouwelijk geslacht is 
geboren uit zijn vrouw Anke Hendriks 
Oost, oud 23 jaar, dat de naam Roelf 
krijgt.	 Het	 woord	 vrouwelijk	 is	 nimmer	

gecorrigeerd.	Dit	was	een	verschrijving	
van	 de	 toenmalige	 ambtenaar	 van	 de	
burgerlijke	 stand.	 In	 de	 huwelijksakte	
van	Jan	en	Anke	staat	de	aantekening	
dat	 ze	 beiden	 het	 kind	 erkennen.	 Na	
hun	 huwelijk	 werden	 er	 niet	 meer	 kin-
deren	geboren.	Deze	enige	zoon	komt	
heel	jong	te	overlijden	en	wel	onder	de	
naam	Roelof	Jans	Rondel,	van	beroep	
schipper. Hij	overlijdt	te	Drachten	op	20	
juli	1840	’s	morgens	te	elf	uur	in	het	huis	
getekend	 nummer	 332	 wijk	 L.	 Omdat	
Roelf	 overlijdt	 buiten	 zijn	 woonplaats,	
moet	er	in	Drachten	een		Artikel 50-akte 	
worden	opgemaakt.	In	deze	akte	wordt	
de	 naam	 geschreven	 als	 Rondel	 in	
plaats	 van	 Randel.	 Deze	 verschrijving	
is	er	debet	aan	dat	Roelf	 Jans	Randel	
het	 enige	 kind	 van	 Jan	 Randel	 en	
Anke	Oost	niet	eerder	gevonden	werd.	
Verder	 blijkt	 uit	 deze	 akte	 dat	 Roelf	
Jans	Randel	geboren	werd	te	Marum	en	
woonde	te	Zevenhuizen	gemeente	Leek.	
Er	staat	namelijk:	Hij was de ongehuwde 
zoon van Jan Roelof Rondel en Anke 
Hendriks Oost, echtelieden, veenlie-
den, wonende te Zevenhuizen.	Hiermee	
hebben	we	bewezen	dat	de	geestelijke	
vader	 van	 de	 Zevenhuister-dans	 wel	
degelijk	in	Zevenhuizen	gewoond	heeft.	
We	 kunnen	 ons	 voorstellen	 dat	 het	
intense	 verdriet	 van	 de	 ouders	 na	 het	
overlijden	 van	 hun	 geliefd	 kind	 er	 toe	
geleid	 heeft	 dat	 er	 een	 tijd	 lang	 geen	
optredens	waren	.

Vertrek naar Hellendoorn
Dat	 Jan	 en	 Anke	 niet	 altijd	 aan	 het	
Westerkwartier	 gebonden	 waren	 blijkt	
uit	het	feit	dat	ze	op	11	maart	1863	ver-
trokken	uit	Marum	en	zich	lieten	inschrij-
ven	 in	 de	 bevolkingsregisters	 van	 de	
gemeente	 Hellendoorn.	 Ze	 vestigden	
zich	 daar	 in	 de	 plaats	 Daarlerveen.	
Jan	 was	 toen	 van	 beroep	 arbeider	 en	
veenwerker.	 Ook	 hier	 zullen	 Jan	 en	
Anke	 	 met	 zang,	 viool	 en	 tamboerijn	

Corpus de Linde, een stukje 19e-eeuwse geschiedenis

Joke de Boer-Jager

Over de interessante geschiedenis van het gebied Corpus de Linde is al veel 
gepubliceerd. Door de heemkundekring wordt momenteel aanvullend onder-
zoek gedaan naar het stenen kopje dat in de achtergevel van de boerderij is 
gemetseld. Waarschijnlijk is dit afkomstig uit een veel ouder gebouw dat eens 
bij het Corpus heeft behoord. Over de herkomst en betekenis hopen wij u in 
het volgende nummer van ’t Olde Guet interessante nieuwe inzichten te kun-
nen melden. Al in de 16e eeuw was er ten zuiden van Marum sprake van het 
Corpus de Linde, een adellijke hofstede waarbij uitgestrekte landerijen hoorden. 
Het bouwjaar van de boerderij zoals die er nu nog staat, is niet met zekerheid 
bekend. Mogelijk zou dit zijn geweest rond 1860. In dit artikel beschrijven we 
aan de hand van kaartmateriaal, archiefonderzoek en eerdere publicaties, een 
stukje 19e-eeuwse geschiedenis van De Linde, in een poging het bouwjaar van 
de boerderij vast te stellen. 

Kadastrale kaart 1828
In	1832,	tijdens	de	regering	van	koning	
Willem	I	werd	in	Nederland	het	kadaster	
ingevoerd.	 De	 taak	 van	 het	 kadaster	

is	 het	 registeren	 van	 onroerend	 goed.	
Kadaster	 betekent	 letterlijk	 grondbe-
schrijving.	 	 Er	 was	 destijds	 behoefte	

Deze bewerking van de kadastrale kaart van de gemeente Marum, sectie C, blad 1, genaamde 
De Linde, toont de situatie in 1828. Er is duidelijk zichtbaar hoe het complex er in die tijd 
moet hebben uitgezien. Ten oosten van de Lindsterlaan lag de heerd Oosterlinde. Daar schuin 
tegenover de Corpus de Linde en tenslotte de Westerlinde , enkele honderden meters naar 
het westen. Illustratie Joke de Boer-Jager
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Een eigen huisje
Uit	 notariële	 archieven	 blijkt	 dat	 Jan	
Randel	 in	1833	een	huis	heeft	gekocht	
in	Siegerswoude.	
Er	is	dan	sprake	van	een:	
Verkoping/Veiling van vastigheden:
Eene Zathe en landen, staande en gele-
gen in de Wilp in de provincie Friesland 
en Groningen. En zulks in de volgende 
percelen 1 tm 12.
Jan	 Randel	 uit	 De	 Wilp	 en	 Hendrik	
Stevens	van	Kammen	te	Surhuisterveen	
kopen	 op	 27	 februari	 1833,	 op	 de	
tweede	 verkoping,	 perceel	 9	 voor	 een	
bedrag	 van	 195,00	 gulden.	 Op	 de	
eerste	 verkoping	 bracht	 Gauke	 Jans	
Bruinsma,	 veenbaas	 de	 De	 Wilp	 dit	
perceel	op	170,00	gulden.	Mogelijk	was	
hij	 een	 strijkgeldjager.	 Perceel	 9	 wordt	
omschreven	als:

Eene huizinge en schure met hieminge, 
hovinge, boomen en plantagie gekwa-
teerd met no. 31, staande en gelegen 
aldaar ten noorden van vorig perceel, 
ten oosten aan Eeuwe Jans Duursma, 
ten zuiden vorig perceel, ten westen 
aan de Wilpsterwijk en ten noorden aan 
dezelfde wijk en de provinciale scheiding.
Of	Jan	ook	in	dit	huis	te	Siegerswoude	
heeft	gewoond	is	nog	niet	duidelijk.	

Huwelijk met Anke 
Jan	Randels	vrouw	en	muzikale	partner	
Anke	 Hendriks	 Oost	 werd	 geboren	 in	
Haulerwijk	op	13	 juli	 1800	en	gedoopt	
op	 3	 augustus	 1800	 op	 De	 Haule.	 Zij	
was	 een	 dochter	 van	 Hendrik	 Geerts	
Oost	 en	 Aaltje	 Willems,	 dagloners	 te	
Haulerwijk.	 Jan	 en	 Anke	 trouwden	 op	
4	 juli	 1833	 te	 Marum.	 Zoals	 gezegd	

De slotregel van de huwelijksakte van Jan Randel en Anke Oost, welke luidt: En hebben alle 
comparanten uitgezonderd de bruid welke verklaarde niet te kunnen schrijven, noch haar 
naam te tekenen, met de getuigen en ons deze akte na voorlezing ondertekend.

een	 systematische	 registratie	 van	 alle	
grondeigendom	in	Nederland,	vanwege	
de	plannen	om	een	grondbelasting	in	te	
voeren.	De	gegevens	van	het	kadaster	
zouden	hiervoor	de	basis	gaan	vormen.	
Het	 hele	 land	 werd	 door	 landmeters	
opgemeten	 en	 in	 kaart	 gebracht.	 In	
onze	 omgeving	 werden	 de	 landme-
tingen	 ten	 behoeve	 van	 het	 kadaster	
verricht	 in	 1828.	 De	 percelen	 werden	
genummerd	 en	 het	 eigendom	 en	 de	
waarde	van	alle	grond	werd	in	registers	
vastgelegd.	Gelukkig	zijn	deze	kaarten	
en	registers	goed	bewaard.	Zij	vormen	
een	 belangrijke	 bron	 voor	 historisch	
onderzoek.	

Corpus de Linde 
Perceel	 nummer	 268	 is	 mogelijk	 de	
oude	 borgstee,	 waarvan	 de	 grachten	
zijn	gedempt	en	het	 terrein	 is	afgegra-
ven.	 Daarbij	 zijn	 –	 volgens	 informatie	
van	 een	 latere	 bewoner	 -	 geen	 funda-
menten	 en	 stenen	 gevonden.	 Dit	 pleit	
ertegen	 dat	 er	 een	 steenhuis	 of	 borg	
gestaan	 heeft.	 Waarom	 dit	 terrein	 dan	
omgracht	 werd	 roept	 vraagtekens	 op.	
Bovendien	wordt	in	het	gezaghebbende	
Aardrijkskundig	 Woordenboek	 van	 Van	
der	 Aa	 over	 deze	 plaats	 geschreven:	
Weleer een borg.	 Tegenstrijdigheden	
dus.	 Misschien	 kan	 nieuw	 onderzoek	
hier	 uitkomst	 bieden.	 De	 percelen	
genummerd	 270,	 271	 en	 272	 vormen	
Corpus	de	Linde,	de	heerd	of	adellijke	
hofstede	met	bijbehorend	erf.	Dit	 is	de	
plek	waar	nu	nog	de	boerderij	De	Linde	
staat.	Binnen	de	grachten	liggen	verder	
nog	het	perceel	nummer	269	en	aan	de	
zuidzijde	 van	 de	 boerderij	 de	 beboste	
percelen	 264-267.	 Van	 de	 grachten	 is	
vrijwel	niets	meer	over.

Oosterlinde en Westerlinde
De	percelen	253	en	254,	aan	de	over-
kant	 van	 de	 Lindsterlaan,	 vormen	 de	
boerderij	 Oosterlinde.	 In	 het	 boek De 
Ommelander Borgen en Steenhuizen, 
door	W.J.	Formsma	e.a., wordt	vermeld	
dat	 deze	 Oosterlinde	 werd	 afgebroken	
en	 als	 bouwmateriaal	 gebruikt	 voor	
de	 nieuwe	 boerderij	 Corpus	 de	 Linde.	
Perceel	nummer	343	is	de		Westerlinde.	
Op	deze	plek	staat	nu	de	boerderij	van	
de	familie	Hulshoff. 

Eigendom 
Uit	 de	 kadastrale	 registers	 van	 1832	
blijkt	 dat	 alle	 percelen	 op	 dit	 kaartje	
eigendom	zijn	van	C.J. de Grijs of zijne 
erven, met	 uitzondering	 van	 nummer	
347.	 Dit	 zijn	 het	 huis	 en	 erf	 van	 Jan	
Jans	Lindstra,	van	beroep	arbeider.	Tot	
1853	is	het	complex	in	z’n	totaliteit	nog	
in	handen	van	de	familie	De	Grijs.	In	dat	
jaar	 laat	Johannes	Henderikus	de	Grijs	
te	Assen	het	gehele	bezit	verkopen.	De	
drie	 heerden	 worden	 afzonderlijk	 ver-
kocht.	Zij	worden	omschreven	als:
-	Oosterlinde:	een	boerenbehuizing	en		
					
		schuur	met	de	vaste	beklemmingi	van	
		ruim	35	bunder	land,	voor		f	5.305
-	Corpus	de	Linde:	een	boerenbehuizing	
		en	schuur	met	de	vaste	beklemming		
		van	ruim	30	bunder	land,		voor		f	4.785
-	Westerlinde:	een	boerenbehuizing	en	
		schuur	met	de	beklemming	van	ruim	
		41	bunder	land,		voor	f	7.205	
Koper	 was	 notaris	 van	 Royen	 uit	
Onderdendam.	Uit	het	 feit	dat	bij	deze	
verkoop	 in	 1853	 drie	 maal	 een	 boe-
renbehuizing	 genoemd	 wordt,	 mogen	
we	concluderen	dat	er	op	dat	moment	
daadwerkelijk	 3	 boerderijen	 stonden.	
Ook	 de	 heerd	 Oosterlinde	 was	 in	 dat	
jaar	dus	nog	in	tact.
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voerd	 door	 loonbedrijf	 Marten	 de	 Boer	
rond	de	70er	en	80er	jaren,	stuitte	men	
op	de	fundamenten	van	de	herberg.	Het	
ging	 om	 kloostermoppen,	 wat	 wijst	 op	
een	 mogelijke	 herberg	 uit	 de	 middel-
eeuwen.

Waarschijnlijk	 zijn	 de	 muziek,	 het	 dan-
sen	en	de	gezelligheid	Jan	Randel	met	
de	 paplepel	 ingegeven.	 Het	 moet	 in	
deze	 jaren	 zijn	 geweest	 dat	 hij	 het	
vioolspelen	heeft	geleerd.	Wie	deze	eer	
toekomt,	 zal	 wel	 voor	 altijd	 in	 nevelen	
gehuld	 blijven.	 Aan	 Jan’s	 onbezorgde	

jeugdjaren	kwam	abrupt	een	einde	door	
het	overlijden	van	zijn	vader	in	1813.	
Jan	 was	 toen	 16	 jaar	 en	 de	 andere	
kinderen	varieerden	 in	 leeftijd	van	4	tot	
bijna	 23	 jaar.	 Zoals	 gebruikelijk	 werd	
het	 overlijden	 door	 enkele	 buren	 aan-
gegeven	op	het	gemeentehuis.	Eén	van	
hen	 was	 Willem	 Wytzes	 Akkerman,	 de	
vader	van	Wytze	Willems	Akkerman,	die	
samen	 met	 Tjebbe	 Idsingh	 de	 Akker-
manswijk	 liet	 aanleggen.	 Volgens	 de	
overlijdensakte	stierf	Roelf	Randel,	 van	
beroep	 landbouwer	 op	 de	 leeftijd	 van	
55	jaar	en	liet	hij	na	tien	natuurlijke kin-
deren.	

Situatietekening van Marum-West in 1829, waarop is ingetekend hoe de weg, die vanouds langs 
de Randel liep, een vloeiend verloop kreeg. Dit gebeurde bij de eerste verharding, in 1859.  
= = =    =  situatie vanaf 1859     *  = nu locatie Piano Braam
Illustratie bewerkt door Joke de Boer-Jager.

Grote Historische Atlas van 
Nederland 1854-1855
Tussen	 1850	 en	 1864	 kwam	 een	
19e-eeuws	monument	 	van	overheids-
kartografie	tot	stand:	de	Topografische 
en Militaire Kaarten van het Koninkrijk 
der Nederlanden. In	 deze	 vierdelige	
atlas	van	Nederland	vinden	we	 in	deel	
2 de oudste	topografische	kaarten	van	

Noord-Nederland.	 De	 verkenningen	
en	 metingen	 hiervoor	 vonden	 in	 onze	
streek	 plaats	 in	 de	 jaren	 1854-1855.	
Deze	 kaarten	 laten	 zich	 gemakkelijk	
vergelijken	 met	 de	 moderne	 topogra-
fische	 kaarten.	 Het	 verschil	 tussen	 de	
weergave	 van	 het	 vroeg	 19e-eeuw-
se	 landschap	 en	 het	 huidige	 intensief	
bebouwde	Nederland	is	opmerkelijk.

Op deze kaart van Marum en omgeving is De Linde met zijn drie heerden, evenals het grach-
tenstelsel om de Corpus de Linde, nog goed te onderscheiden. In de jaren 1854-1855,  was 
de  Oosterlinde dus nog in tact.
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zij	 dus	 niet	 ingeschreven	 in	 het	 doop-
boek	 en	 dat	 had	 de	 nodige	 gevolgen.	
Opname	in	het	doopboek	gold	namelijk	
als	 geboortebewijs;	 zoals	 de	 aanteke-
ningen	 in	 de	 kerkelijke	 trouw-	 enbe-
graafboeken	 het	 bewijs	 leverden	 dat	
iemand	getrouwd	of	overleden	was.	De	
geboorte	van	Jan	Randel	en	zijn	broers	
en	zussen	werd	dus	niet	vastgelegd.	Bij	
de	invoering	van	de	burgerlijke	stand	in	
1811	 werden	 de	 gegevens	 uit	 de	 ker-
kelijke	 registers	 overgenomen	 door	 de	
Rijksoverheid.	 Het	 ontbreken	 van	 een	
doopbewijs	betekende	voor	Jan	Randel	
en	zijn	broers	en	zussen	dan	ook,	dat	er	
geen	wettelijk	bewijs	van	hun	geboorte	
bestond.	
Een	 vreemde	 situatie,	 die	 hen	 bijvoor-
beeld	 parten	 speelde	 toen	 zij	 wilden	
trouwen.	 Geen	 van	 hen	 kon	 namelijk	
het	 vereiste	 bewijs	 overleggen	 dat	 hij	
of	zij	geboren	was.	Om	dit	probleem	op	
te	 lossen	moest	dan	een	zogenaamde	

akte van bekendheid	 	 worden	 opge-
maakt.	 Bij	 het	 opmaken	 van	 zo’n	 akte	
verklaarden	 een	 aantal	 oudere	 geloof-
waardige	 getuigen	 voor	 de	 rechtbank	
dat	 de	 familie	 bij	 hen	 bekend	 was	 en	
dat	het	kind	op	een	bepaald	tijdstip	was	
geboren.	Soms	was	de	exacte	geboor-
tedatum	bekend,	maar	in	andere	geval-
len	bleef	het	bij	een	maand	en	het	jaar.
De	familienaam	Randel	hebben	de	kin-
deren	 te	 danken	 aan	 het	 feit	 dat	 de	
herberg	 van	 hun	 ouders	 gelegen	 was	
aan	het	beekje	de	Randel .We	kunnen	
stellen	dat	die	herberg	De Randel,	ook	
wel	 Het Hoekje genaamd,	 tegenover	
de	 plaats	 stond	 waar	 nu	 Braam	 Piano	
gevestigd	 is,	 westelijk	 van	 de	 Randel	
en	herberg	De Koppelpaarden.	De	her-
berg	lag	aan	de	noordzijde	van	de	weg	
en	 bleek	 een	 obstakel	 te	 zijn	 toen	 de	
weg	 verlegd	 werd	 in	 1859.	 Het	 tracee	
loopt	diagonaal	door	het	Randel-bezit.	
Tijdens	 graafwerkzaamheden,	 uitge-

Muzikanten en dansende paren in een 19e-eeuwse herberg in de sfeer van Jan Randel en 
Anke Oost

Overlevering
In	het	boek	De gemeente Marum door 
de eeuwen heen	 schrijft	 	 W.T.	 Vleer:	
Volgens de overlevering ging De Linde 
tijdens de grote veenbrand in 1834 in 

vlammen op. Na de brand is de tegen-
woordige boerderij gebouwd en zijn de 
grachten geslecht.	
Zoals	gezegd	is	er	hier	sprake	van	een	
overlevering.	 Wordt	 deze	 overlevering	

Detail kadastrale legger uit het gemeente-archief Marum. Vermeld wordt: De Linde, perceel 
252 t/m 254,  1860 slooping

Detail kadastrale legger uit het gemeente-archief Marum. Uit de kolom Beknopte omschrijving 
der plaats gehad hebbende veranderingen blijkt dat de Corpus de Linde werd herbouwd in 1866.

Gemeentelijk archief 1860 en 1866
Als	de	huidige	boerderij	Corpus	de	Linde	
inderdaad	 is	opgetrokken	uit	bouwma-
teriaal	afkomstig	van	de	afbraak	van	de	
Oosterlinde, moet	 dit	 dus	 gebeurd	 zijn	
in	de	jaren	na	1855.	Notaris	Van	Royen	
was	toen	sinds	kort	de	eigenaar.
Deze	 conclusie	 biedt	 een	 goed	 uit-
gangspunt	 voor	 een	 onderzoekje	 in	
het	 archief	 van	 de	 gemeente	 Marum.	

Berend	Kingma	zocht	 in	de	kadastrale	
leggers	 naar	 gegevens	 over	 eventuele		
afbraak	en	herbouw	van	de	drie	heer-
den:	 Wester-	 Ooster-	 en	 Corpus	 de	
Linde	en	vond	inderdaad	de	ontbreken-
de	 informatie.	 De	 Westerlinde	 blijkt	 te	
zijn	gesloopt	en	herbouwd	in	1855.	Aan	
het	 bestaan	 van	 de	 heerd	 Oosterlinde	
kwam	voorgoed	een	einde	in1859.	

Over	 de	 Corpus	 de	 Linde	 wordt	 ver-
meld: herbouw op perceel 270-272 in 
1866.	 Het	 lijkt	 erop	 dat	 het	 gehele	
complex	 in	 vervallen	 staat	 was	 toen	
het	werd	gekocht	door	Van	Royen.	Kort	
na	 de	 aankoop	 heeft	 hij	 alle	 drie	 de	
heerden	 laten	 slopen	 en	 er	 twee	 weer	

opgebouwd.	 Waarschijnlijk	 is	 er	 mate-
riaal	van	de	Oosterlinde	gebruikt	bij	de	
herbouw	van	de	andere	twee	heerden.	
Het	onderzoekje	naar	het	bouwjaar	van	
Corpus	de	Linde	is	hiermee	beëindigd.	
We	 kunnen	 vaststellen	 dat	 dit	 1866	 is	
geweest.	
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ken. In de genoemde herberg konden 
wij genieten van spel en dans, omdat 
de muziek-dansmeester, naar ik meen 
Jan Randel genaamd, met zijn viool 
dansmuziek maakte en de danslusti-
gen onder anderen de “Zevenhuister 
dans” liet uitvoeren, onder het genot 
van de gebruikelijke consumpties. Het 
ging er lustig toe onder veel gestamp en 
gezang, begeleid door een viool en een 
tamboerijn. De laatste werd gehanteerd 
door de vrouw van de dans- en muziek-
meester. De dans werd mooi uitgevoerd 
door acht paren. De jongens hadden 
daarbij de jassen uit en voerden de 
dans met veel kabaal uit, wat zeker bij 
het dansen behoorde. Wanneer de dans 
was beëindigd werd met de tamboerijn 
rondgegaan en werd daarop door de 
bezoekers geld geworpen, dat voor de 
speelman en zijn vrouw bestemd was. 
De terugtocht werd na een genotvol 
feestvieren ter kermis aanvaard en bij 
lichte maan volbracht. Vrolijk kwamen 
wij thuis; wij hadden een mooi feest 
bijgewoond, waarover wij later nog vaak 
napraatten en dat lang in ons geheugen 
voortleefde.

Dit vrolijk reisverhaal werd door mijn 
90-jarige moeder gedaan, en door mij 
op schrift gesteld.

Uit	 deze	 jeugdherinnering	 van	 een	
Groningse	boerendochter	blijkt	wel	dat	
Jan	 Randel	 met	 zijn	 Zevenhuisterdans	
ook	 op	 haar	 een	 onvergetelijke	 indruk	
heeft	gemaakt.

W.T. Vleer.
De	derde	publicatie	over	Jan	Randel	en	
Anke	Oost	is	van	de	heer	W.T.	Vleer.	Hij	
schrijft	 in	1968	 in	de	Leekster	Courant	
onder	andere:	Dat deze man meer kon 
dan een ander, dankt hij wellicht aan de 
eigenschappen die hij van moeders-
kant meekreeg. Zijn oom Albert Eizes 

Palsma was iemand met een goed 
verstand en wat wij van Randel weten 
is dat hij dit ook gehad moet hebben. 
En	verder:	We mogen aannemen dat hij 
niet alleen met het maken van muziek 
zijn kost heeft verdiend. Deze	 laatste	
conclusie	wordt	bevestigd	door	diverse	
door	mij	bestudeerde	akten	waarin	Jan	
Randel	genoemd	wordt	als	arbeider	of	
veenwerker.	Verder	gaat	Vleer	er	vanuit	
dat	Jan	Randel	nimmer	in	Zevenhuizen	
heeft	 gewoond	 en	 dat	 er	 geen	 kin-
deren	 uit	 de	 relatie	 van	 Jan	 en	 Anke	
zijn	geboren.	Uit	mijn	archiefonderzoek	
bleek	 	 tot	 mijn	 verrassing	 dat	 dit	 niet	
klopt.	 De	 reden	 dat	 Vleer	 dit	 destijds	
niet	 kon	 aantonen	 ligt	 waarschijnlijk	 in	
het	feit	dat	hun	zoon	Roelf	11	jaar	voor	
hun	huwelijk	geboren	werd	en	de	naam	
Randel	 in	 zijn	 overlijdensakte	 foutief	
werd	gespeld	als	Rondel.

Jeugdjaren
Jan	 Randel	 was	 een	 Marumer	 in	 hart	
en	nieren.	Hij	werd	in	1797	geboren	als	
vierde	kind	in	het	grote	gezin	van	Roelf	
Jans	 Randel	 en	 Trientje	 Eizes	 Palsma,	
uitbaters	 van	 herberg	 De Randel	 	 Een	
bijzonder	gezin,	zeker	in	die	tijd,	omdat	
zijn	ouders	nooit	getrouwd	zijn	geweest.	
Mogelijk	is	standsverschil	er	de	oorzaak	
van	geweest	dat	het	niet	tot	een	huwe-
lijk	kwam.
Vervenersdochter	 Trientje	 was	 van	
betere	 afkomst	dan	haar	partner	Roelf	
Jans	 Randel,	 wiens	 ouders	 landbou-
wers	 waren.	 Waarom	 er	 ook	 later	 niet	
getrouwd	 werd,	 blijft	 een	 grote	 vraag;	
vooral	 omdat	 deze	 ongehuwde	 staat	
van	 de	 ouders	 consequenties	 voor	 de	
kinderen	met	zich	meebracht.	
De	 tien	 kinderen,	waaronder	 Jan,	wer-
den	allen	geboren	tussen	1790	en	1809,	
dus	voor	de	invoering	van	de	burgerlijke	
stand.	 Omdat	 zij	 werden	 beschouwd	
als	onecht	of	buitenechtelijk	 -	en	geen	
van	de	kinderen	gedoopt	was	-	werden	

bevestigd	door		de	tot	nu	toe	bekende	
feiten?	Om	een	antwoord	op	deze	vraag	
te	krijgen	zetten	we	even	wat	jaartallen	
en	feiten	op	een	rijtje:
-	1828:	de	heerden	Corpus	de	Linde,	
			Westerlinde	en	Oosterlinde	staan	alle		
			drie	op	de	kadastrale	kaart
-	1834:	grote	veenbrand
-	1853:	de	heerden	Corpus	de	Linde,	
			Westerlinde	en	Oosterlinde	worden	
			verkocht
-	1855:	de	drie	heerden	staan	op	de	
			topografische	kaart	van	Noord		
			Nederland
-	1866:	de	heerd	Corpus	de	Linde	
			wordt	herbouwd
Stel	dat	de	Corpus	de	Linde	inderdaad	
zou	zijn	afgebrand	in	1834.	Dan	moet	de	
herbouw	in	ieder	geval	zijn	geweest	vòòr	
1853,	want	toen	vond	de	verkoop	door	
Johannes	Hendrikus	de	Grijs	plaats.	In	
1866	werd	de	Corpus	de	Linde,	volgens	
stukken	uit	het	gemeentelijk	archief	her-
bouwd.	Het	is	heel	onwaarschijnlijk	dat	
in	zo’n	kort	tijdsbestek	tot	twee	keer	toe	
herbouw	plaatsvindt.	

Deze	conclusie	wordt	bevestigd	als	we	
over	 de	 grote	 veenbrand	 lezen	 in	 het	
boek	De Geschiedenis van Vredewold,	
van	J.	Sijbolts.	Sijbolts	schrijft	uitvoerig	
over	deze	dramatische	gebeurtenis.	Hij	
geeft	 nauwkeurig	 aan,	 het	 aantal	 en	
type	woningen	dat	 verloren	 is	gegaan,	
alsmede	de	kosten	van	de	herbouw.	De	
Linde	wordt	niet	genoemd.	 In	aanmer-
king	 genomen	 hoe	 gedetailleerd	 zijn	
informatie	 is,	 mogen	 we	 hieruit	 wel	
concluderen	 dat	 de	 veenbrand	 zich	
niet	 tot	het	Corpus	de	Linde	heeft	uit-
gestrekt.	 Bovendien	 lag	 De	 Linde	 ten	
noorden	 van	 de	 Leidijk	 en	 dus	 buiten	
het	 veengebied.	 Voor	 de	 overlevering	
dat	 de	 heerd	 Corpus	 de	 Linde	 tijdens	
de	veenbrand	verloren	is	gegaan,	heb-
ben	we	dus	geen	bewijs	kunnen	vinden.	

Verwarring over naam 
Het	 is	 opmerkelijk	 dat	 in	 het	 al	 eerder	
genoemde	 boek	 De gemeente Marum 
door de eeuwen heen, geschreven	
wordt:
De boerderij Oosterlinde aan de 
Lindsterlaan herinnert nog aan de oude 
situatie, vanwege de morenkop in de 
achtergevel. Ook de steensoort van de 
hoeve wijst op een niet gewone boer-
derij. In het begin van de vorige eeuw  
woonde daar de familie De Grijs. De 
boerderij was toen nog omringd met 
wallen, grachten en plantsoenen. 

Hier	wordt	de	huidige	boerderij,	met	de	
kop	 in	de	achtergevel,	dus	Oosterlinde	
genoemd.	 Er	 is	 blijkbaar	 verwarring	
over	 de	 naam.	 Misschien	 doordat	 de	
echte	 Oosterlinde	 al	 lang	 geleden	 is	
afgebroken	 en	 de	 Corpus	 de	 Linde	
nu	 de	 oostelijk	 gelegen	 heerd	 is.	 De	
beschrijving	 door	 Vleer	 duidt	 echter	
zonder	 twijfel	 op	 de	 Corpus	 de	 Linde.	
Het	 gebruik	 van	 de	 naam	 Oosterlinde	
voor	de	nog	bestaande	boerderij	berust	
ongetwijfeld	op	een	misverstand.	In	alle	
andere	bronnen	wordt	de	naam	Corpus	
de	 Linde	 genoemd	 en	 wij	 sluiten	 ons	
hierbij	aan.

i	 beklemming	 of	 beklemrecht:	 rechts-
vorm	 die	 lijkt	 op	 erfpacht.	 De	 Grijs	
verkocht	 dus	 het	 beklemrecht	 maar	
behield	zelf	het	blote	eigendom,	d.w.z.	
dat	 hij	 weliswaar	 eigenaar	 bleef,	 maar	
dat	een	ander	het	vruchtgebruik	had.	
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zijn oud-Hollands af. Van Caualier-seul, 
tour de main of dergelijke uitdrukkingen 
wilde hij niets weten, hij riep: jongens 
alleen, rondloopen, alle meisjes, enz. 
Met eenige flinke streken op de viool en 
een paar krachtige slagen op de tam-
boerijn eindigde de muziek. Jan-Oom 
riep: “rondo!” en sloeg daarbij met den 
strijkstok op de achterzijde van de viool. 
Dat wilde zeggen, dat ieder jonkman 5 
cent moest betalen aan den muzikant-
balletmeester. Men begrijpt dus wel, 
dat zoo’n Pinkstermaandag aan Jan-
Oom geene windeieren lei. Met den 
dood van Jan-Oom was de fleur weg. 
Na hem hebben wel enkelen beproefd 
zijn beroep op te vatten; maar het getal 
lui, die den Zevenhuisterdans op eene 
viool of eene harmonika kunnen spelen, 
is uiterst gering, nog geringer het getal 
van hen, die den dans goed kunnen 
leiden. Trouwens, zoo gaat het meer. 
De veldwinnende beschaving en het 
toenemende verkeer bedreigen alle van 
oudsher bestaande volkseigenaardig-
heden en trachten op alles een zooveel 
mogelijk stempel te drukken”.

In	 deze	 prachtige	 beschrijving	 noemt	
meester	Reijntjes	Jan	Randel	als	vader 
van	 de	 Zevenhuisterdans	 en	 legt	 hij	
tevens	het	verband	tussen	de	populari-
teit	van	deze	dans	en	de	inspanningen	
van	Jan	Randel.	Bovendien	schetst	hij	
een	sfeervol	beeld	van	de	manier	waar-
op	men	feestvierde	en	plezier	maakte	in	
voorbije	tijden.	
Voor	 de	 geschiedschrijving	 over	 dit	
onderwerp,	 is	de	publicatie	van	mees-
ter	 Reijntjes	 zoals	 gezegd	 een	 heel	
belangrijke	bron.	Vooral	omdat	deze	 in	
1957	als	het	ware	wordt	bevestigd	door	
Sijbolts 

Oud-gemeentesecretaris Sijbolts 
In	 zijn	 boek	 De geschiedenis van het 
Vredewold tekende	 hij het	 volgende	

op:Rodermarktviering voor ongeveer 
100 jaar; enkele fragmenten uit de 
reisbeschrijving van Barnwerd naar de 
Rodermarkt.

Een oude dame geboren in 1834 vroeg 
mij (J.S.) in 1922 of “Het Hoogehuis” 
te Nietap, in 1852 een herberg zijnde, 
nog bestond. Op mijn bevestigend ant-
woord vertelde de oude vrouw toen 
op humoristische wijze, dat haar zon-
nig leven meebracht, dat zij in 1852 
te Leek was geweest om aldaar in 
het laatst van september Rodermarkt-
kermis te vieren in de herberg “Het 
Hooge Huis” ,toen vermoedelijk 
bewoond door een zekere Cazemier. Zij 
bewoonde met haar familie de boerderij 
genaamd “Barnwerd” staande en gele-
gen aan de Provincialeweg van Aduard 
naar Roodehaan onder de gemeente 
Oldehove. 
Twee oudere broers en een zuster 
hadden toen het plan opgevat naar 
de Rodermarktkermis te gaan en ik 
mocht als 18-jarig meisje, de jongste 
van het gezin, mee, zo vertelde zij. De 
tocht werd ondernomen op een boe-
renwagen, bespannen met een paar 
flinke paarden. De tocht ging door het 
Humsterland op Noord- en Zuidhorn 
aan. Via Enumatil de Pasop, de pot-
kleilaan, dicht bij de Hondehoek onder 
Midwolde en dan was de weg naar 
Leek niet verder verhard, langs de lin-
deweg over Tolbert. Vrolijk en welge-
moed kwamen wij eindelijk op “Het 
Hoogehuis” te Nietap aan, waar de 
paarden werden uitgespannen en wij 
konden verlustigen op de kermis, die te 
Leek-Nietap werd gehouden ter gele-
genheid van de Rodermarktdag en was 
opgebouwd met tal van kramen en 
vermakelijkheid. Wij gingen niet door 
naar Roden; de weg naar dat dorp was 
slecht en niet verhard, want wij hadden 
de kermis bereikt die wij wilden bezoe-

Heemkundekring Vredewold-West verwelkomt 100e lid

De	heer	Halbe	Teake	van	der	Weij	ontvangt	uit	handen	van	Berend	Kingma	de	eerste	
vier	 nummers	 van	 ’t	 Olde	 Guet,	 omdat	 hij	 het	 100e	 lid	 is	 van	 de	 Heemkundekring	
Vredewold-West.	De	 familie	Van	der	Weij	bewoont	een	mooi	 verbouwd	boerderijtje	
uit	1910.	Toen	Van	der	Weij	het	28	jaar	geleden	kocht	zaten	de	bedsteden	er	nog	in,	
zo	vertelt	hij.	Het	boerderijtje	staat	op	een	bijzondere	plek	 in	de	gemeente	Marum,	
namelijk	 in	het	meest	zuidelijke	puntje.	Achter	het	huis,	op	een	steenworp	afstand,	
begint	 de	 gemeente	 Leek	 en	 aan	 de	 voorkant	 is	 de	 provinciegrens	 met	 Friesland	
slechts	een	paar	honderd	meter	ver.	De	ouders	van	Van	der	Weij	kwamen	uit	Marum,	
hijzelf	werd	geboren	in	Siegerswoude.	Hij	woont	dus	al	zijn	hele	leven	in	deze	streek,	
waarvan	de	geschiedenis	hem	erg	interesseert.	Sinds	hij	in	de	VUT	zit,	en	meer	vrije	
tijd	heeft,	leest	hij	graag	over	dit	onderwerp.	Om	die	reden	kocht	hij	ook	nummer	4	
van	’t	Olde	Guet.	Hij	vond	het	een	interessant	blad	en	besloot	daarom	lid	te	worden	
van	de	vereniging.	Namens	het	bestuur	en	de	redactie	en	natuurlijk	alle	leden	heten	
wij	de	heer	Van	der	Weij	van	harte	welkom.
Foto: Joke de Boer-Jager
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Een sociaal bewogen man
Bindert	 Kloosterman	 werd	 geboren	 in	
Drogeham	 in	 Friesland.	 Hij	 doorliep	
de	 lagere	 school	 en	 kreeg	 omdat	 hij	
een	 goed	 stel	 hersens	 had,	 van	 het	
hoofd	 der	 school	 aanvullende	 lessen	
in	 Nederlands	 en	 wiskunde.	 Mogelijk-
heden	 om	 door	 te	 studeren	 waren	 er	
niet	 en	 dus	 startte	 Bindert	 zijn	 loop-
baan	als	timmermansleerling.	Hij	werkte	
o.a.	 in	Twijzelerheide,	waar	zijn	sociale	
bewogenheid	 werd	 ontwikkeld,	 door	
de	 schrijnende	 armoede	 en	 slechte	
omstandigheden	voor	de	arbeiders	die	

hij	daar	zag.	Hij	werd	een	vurig	sociaal	
democraat,	 die	 Troelstra	 bij	 spreek-
beurten	 in	 Friese	 cafés	 de	 tegenstan-
ders	 soms	 van	 het	 lijf	 moest	 houden.	
Door	 zelfstudie	 werd	 hij	 opzichter	 bij	
de	 Maatschappij	 van	 Weldadigheid	 in	
Frederiksoord	 en	 bracht	 hij	 het	 later	
zelfs	 tot	 gemeentearchitect.	 Hij	 werd	
benoemd	in	de	gemeente	Marum	waar	
hij	wegen,	kanalen,	bruggen	en	zuivel-
fabrieken	bouwde.	Hij	 leerde	in	Marum	
West	 zijn	 vrouw	 	 kennen	 en	 bleef	 hier	
zijn	hele	verdere	leven	wonen.	

B.J. Kloosterman (1877-1956) schreef  Marums Volkslied

Sineke de Groot-Jager

Soms komen de onderwerpen voor een artikel gewoon uit een gesprekje voort. 
Zo ook dit onderwerp. Hoewel het tegenwoordig niet meer zo gebruikelijk is dit 
soort liederen te zingen, herkende iemand het Marums Volklied toen het werd 
gezongen bij een uitvaart. En de vraag was geboren: Wie heeft het geschreven 
en wanneer. Een zoektocht via diverse personen leverde eerst tekst en muziek 
op (zie foto) en uiteindelijk een bezoek aan de heer ds. J. Kloosterman - 86 jaar 
oud - in Emmen. Hij is de zoon van Bindert Jan Kloosterman en kon de informa-
tie geven waar wij naar op zoek waren.

Muziekblad van het Marums Volkslied in het handschrift van de componist en tekstschrijver 
B.J. Kloosterman

Falderalderire, falderaderare,
Falderaderire, fallala!”

of- “ En onze olle geitebok
vrat al zien zeuven jongen op.
Falderalderire, falderalderare
Falderalderire, fallala!”

De dans zelf is eenen soort quadrille. Er 
komen onderscheidene passen in voor- 
en zooals ik reeds heb opgemerkt- is hij 
nog zoo eenvoudig niet en op ’t eerste 
gezicht niet na te doen, zelfs niet door 
een geoefend danser. Wanneer alles 
eens heel mooi ging en de dansers en 
danseressen flink “geoefend” waren, 
knielden jongens en meisjes op een 
gegeven teeken vlak voor elkander op 
de rechter knie en zongen met daarbij 
passende gebaren:

“Zoo steek ik mijn na-del-tie (Beweging 
van draad in de naald steken.)
Zoo steek ik mijn dra-del-tje (beweging 
van naaien.)
Zoo sla ik de plug in ’t gat (beweging 
van kloppen op eene schoenzool.)

Waarna allen opsprongen en de dans 
werd voortgezet. Maar deze variatie 
kon lang niet ieder maken. Ook is het 
waarschijnlijk, dat zij oorspronkelijk niet 
bij den dans behoorde maar later er 
tusschen is gevoegd. De uitvinder van 
den Zevenhuisterdans is ontegenzeg-
gelijk geen Domoor geweest en ik waag 
de gissing, dat Jan Randel aan het 
vaderschap niet geheel onschuldig is, 
in allen gevalle heeft hij ter bevorde-
ring van deze dorpsdans wel zooveel 
gedaan en er zooveel voor geijverd, 
dat zijn naam er ten allen tijde door 
vereeuwigd blijft bij de danslustige jon-
gelui. Even als ieder ander geroutineerd 
dansmeester wist Jan-Oom zeer goed 
de orde te handhaven onder de dan-
sende paren. Hij deed alles maar op 

dige volksdans, even als zo vele andere 
volkseigenaardigheden, van het wereld 
tooneel ging verdwijnen. Daar is echter 
wel kans op” 

En	 verder,	 in	 het	 hoofdstuk:	 “De 
Zevenhuisterdans”:
Wij denken ons een 40-tal jaren terug. 
Wanneer wij ons dan op Pinkstermaan-
dag naar Het Hoogehuis begeven, zien 
wij daar te midden van tabaksrook en 
jenever een tafereel het penseel van Jan 
Steen of Ostade waardig. Aan de muur 
op eene verhevenheid zetelen de muzi-
kant-dansmeester met zijne viool, Jan 
Randel, en diens vrouw Anke met eene 
tamboerijn. Jan Randel, beter bekend 
onder den naam van Jan-Oom, is een 
persoon geheel eenig in zijn soort. Hij 
is in een woord een origineel. Zonder 
hem is er geen leven in de brouwerij en 
allelei grappen, gezegden en aardighe-
den van hem leven nog in den mond 
van het volk voort. Zoo betitelde hij de 
dansende paren steeds met “ronde 
kerels en bazen van vrouwluu!” De jon-
gelui scharen zich voor de danspartij op 
commando van Jan-Oom. Acht paren 
staan gereed; de jongens hebben de 
petten af en de jassen uit. De muziek 
begint. Sommigen, die heelemaal geen 
idee van muziek hadden, hebben Jan-
Oom wel eens valschelijk beschudigd 
met de opmerking, dat hij nooit anders 
speelde dan“Zeuven zieden spek is 
vierdehalf varken, Vierdehalf varken is 
zeuven zieden spek”
Maar wij mogen gerust aannemen, dat 
dit vuige laster is. Jan Randel wist de 
meeste mogelijke afwisseling in zijne 
dansmuziek te brengen, hij had eene 
goede viool, die nog in wezen is en hij 
speelde daarop verdienstelijk. Als hij 
recht in zijn schik was, zong hij erbij op 
deze manier: 
“En daar sprong een meid op krukken,
En zij brak haar been aan stukken,
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Muzikaal en belezen
Naast	 zijn	 leergierigheid	 en	 zijn	 al	 eer-
der	genoemde	socialistische	gedreven-
heid,	 beschikte	 Bindert	 Kloosterman	
over	 grote	 muzikaliteit.	 Deze	 kwali-
teiten	 leidden	 er	 toe	 dat	 hij	 dirigent	
werd	van	verschillende	koren,	zoals	het	
socialistische	 koor	 Kunst na Arbeid	 in	
Marum,	waar	de	bekende	strijdliederen	
op	het	repertoire	stonden.	Hij	was	ook	
een	 belezen	 man,	 met	 voorliefde	 voor	
gedichten.	 Hij	 vertaalde	 bijvoorbeeld	
Der Lindenbaum	 van	 Schubert	 in	 het	
Nederlands.	 De Lindeboom	 werd	 uit-
gegeven	 en	 door	 verschillende	 koren	
gezongen.	

Marums Volkslied
In	 die	 tijd	 -	 begin	 30er	 jaren	 van	 de	
vorige	 eeuw	 -	 werd	 ook	 het	 Marums	
Volkslied	 door	 Kloosterman	 geschre-
ven.	 Het	 volkslied	 vertelt	 het	 verhaal	
van	 Marum;	 van	 de	 Romeinse	 tijd	
tot	 ca.	 1930.	 Het	 was	 in	 die	 tijd	 wel	
gebruikelijk	een	lied	te	schrijven	op	het	
dorp,	 waarin	 de	 eigen	 omgeving	 werd	
geromantiseerd.	 In	 die	 sfeer	 schreef	
Kloosterman	 een	 mooi	 gedicht	 over	
Marum	 en	 componeerde	 hier	 zelf	 de	
muziek	 bij.	 De	 tekst	 is	 in	 zijn	 geheel	
opgenomen.	 Hij	 stelde	 zich	 voor	 dit	
lied	 door	 zijn	 koor	 te	 laten	 zingen.	 Zo	
wilde	hij	ook	de	keuze	aan	liederen	wat	
verbreden.	 Kunst na Arbeid	 wilde	 zich	
echter	 houden	 aan	 de	 strijdliederen	
en	 dit	 leidde	 ertoe	 dat	 Kloosterman	
stopte	 met	 het	 dirigeren	 van	 het	 koor.	
Kloosterman	had	echter	contacten	met	
mensen	van	allerlei	gezindten.	Hij	werd	
bijvoorbeeld	 jurylid	 van	 de	 Christelijke 
Bond van Zang- en Muziekverenigin-
gen,	 waar	 hij	 als	 objectieve	 anders-
denkende	 werd	 gewaardeerd.	 Muziek	
heeft	altijd	een	grote	rol	gespeeld	in	zijn	
leven.	

Ds. J. Kloosterman
Mijn	 gesprekspartner,	 	 Binderts	 zoon	
Jan,	 heeft	 gestudeerd.	 Zijn	 vader	 had	
die	 kans	 niet	 	 maar	 vond	 dat	 zijn	 kin-
deren	de	gelegenheid	wel	moesten	krij-
gen.	Zo	kon	het	gebeuren	dat	zoon	Jan	
op	een	dag	van	de	mulo	werd	gehaald	
om	 zijn	 middelbare	 schoolopleiding	
te	 vervolgen	 op	 de	 HBS	 in	 Drachten.	
Aangezien	de	familie	al	enige	predikan-
ten	 had	 voortgebracht	 werd	 ook	 voor	
Jan	de	studie	theologie	gekozen.	

Meester Reijntjes 
“Onze Volksvermakelijkheden”. 
“De grootste aantrekkingspunten voor 
de bewoners van Zevenhuizen zijn de 
jaarmarkten in Ons Dorp en in de omlig-
gende dorpen Roden, Tolbert, Marum, 
Norg en Nietap. Maar de kroon spant 
de Pinkstermarkt te Leek. In vroege-
ren tijd waren er tal van arbeiders, die 
bij hun veenbaas geregeld wekelijks 
enkele stuivers lieten staan, om zood-
oende op de Pinksterkermis voldoend 
of zelfs ruim zakgeld te hebben. Is de 
Zevenhuister veenarbeider uit den aard 
der zaak zuinig, op de Pinkstermarkt ziet 
hij niet op een dubbeltje. Dan haalt hij 
zijn hart op in de “hokken” en weet nog 
jaren later met enthusiasme te spreken 
van de kunsten, die hij zag vertonen, of 
van het “guchelspul” waarvan hij geen 
hoogte kan krijgen en staat verbaast 
over de velerlei wijzen, waarop de men-
schen aan de kost komen. Des middags 

en des avonds op Pinkstermaandag; 
want dat is de kermisdag bij uitnemend-
heid, werd er vroeger op het Hoogehuis 
duchtig geklonken en gedronken en 
tenslotte ook stellig gevochten; maar in 
den loop der jaren is dit laatste langza-
merhand van het programma verdwe-
nen. Er was vroeger echter eerst leven 
in de brouwerij; wanneer de paren voor 
de viool stonden en de Zevenhuister 
-dans gedanst werd. De Zevenhuister- 
dans is merkwaardig, hij kan alleen 
door echte oude Zevenhuisters gedanst 
worden en ik zet het den knapsten 
”professeur de danse” in zessen al de 
mogelijke passen op het eerste gezicht 
met den noodigen zwier na te doen. Het 
jongere geslacht kan die danspassen 
niet goed meer maken, daarbij deugt 
de muziek gewoonlijk niet, redenen, 
die den Zevenhuisterdans uit de mode 
doen geraken. Hij is evenwel merk-
waardig genoeg en het zou waarlijk 
jammer wezen, dat deze merkwaar-

De Herberg van Albert EIzes Palsma te Nuis. Nu In de Klaver.
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Marums volkslied

Waar voorheen Romeinse legers, Rusten in ons boschrijk oord;
Waar de Noorman buit ging halen, Steeds belust op roof en moord;
Koning Karel zonder dralen Hier te hulp kwam in den nood;
Friezen, Saksen bloedig streden, tot het bitt’re eind, den dood.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Waar ‘k van zing mijn liefdelied,
Marum, lieflijk dorpje Marum, U vergeten kan ik niet!

Waar Trimunt met trotsche duinen Steeds de Westerkim verguldt,
Als de zon met gouden stralen d’ Aard opnieuw met goud omhult;
Waar de eikenkruin langs wegen Schaduw wierp om ’s monniks pad.
En dit oord zoo afgelegen Eens voor hem een wijkplaats had.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft
Waar men rustig en tevreden Op den schralen bodem leeft.

Waar het water van ’t Old diepje Schuimt langs grijze toren voort
En door lage velden kronk’lend Vloeit naar lager liggend oord.
Waar eens groote plassen waren In den volksmond “Marums leeg”
Is nu weiland vele jaren, Wijl het water niet meer steeg.
Daar, daar ligt het vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft
Waar men nimmer werkens moede Naar een beter leven streeft.

Waar het kruispunt van twee wegen Ligt in Marums Oost’lijk oord,
Vindt ge huizen als kasteelen, Waar uw oog door wordt bekoord.
Waar de Kruisweg lief gelegen Noodigt: “Mensch toef hier, geniet!”
Levenslust wordt hier verkregen In dit oord is geen verdriet!”
Daar, daar ligt een deel van ‘t dorpje, Dat men Marum-Kruisweg noemt,
Deel van ’t lieflijk dorpje Marum, In dit lied zoo hoog geroemd.

Waar het Drentsche schaapje weidde Op de schrale Haarsterhei,
En de herder eenzaam doolde Is nu vruchtb’re bouw en wei.
Heel veel kan ik u nog noemen Wat mijn ned’rig dorpje biedt,
Waar een vreemd’ling op zou roemen, En vermelden in zijn lied.
Heil mijn dorpje, vriend’lijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft,
Waar men rustig en tevreden Oogst wat schrale bodem geeft.

In dat dorpje staat mijn woning Daar schuilt ook mijn ouderhuis,
‘k Voel me als een grooten koning Buiten ’t wereld’lijk gedruisch.
Marum, dierbaar dorpje Marum, waar ‘k mijn levenslicht ontving.
Daar wensch ‘k eenmaal ook te rusten Waar familie grafwaarts ging.
Heil mijn dorpje, lieflijk dorpje, Dat de plaatsnaam Marum heeft,
Waar men immer vlijtig werkend Tot het zalig einde streeft.

B. J. Kloosterman

Jan Randel en Anke Oost en de Zevenhuisterdans

Geert Braam

Zeer bijzondere Marumer volksvermakers in beeld

Over sommige kleurrijke personen uit de geschiedenis wordt nog generaties 
lang gesproken. In Marum en wijde omgeving is dit het geval bij Jan Randel, 
ook wel genoemd Jan-Oom. Deze geboren en getogen Marumer speelt dan ook 
de hoofdrol in dit stuk. Jan Randel (1797-1876) en zijn vrouw Anke Oost (1800-
1868) waren in de 19e eeuw als muzikanten zeer bekend en populair in deze 
streek. Zij traden vooral op in hun eigen café in De Wilp, bij jaarmarkten en op 
de Pinkstermarkt in Leek. Vanzelfsprekend speelden ze ook  in de herberg van 
zijn oom, kastelein Albert Eizes Palsma te Nuis en van zijn moeder Trientje Eizes 
Palsma in Marum. Niet alleen als muzikanten waren zij succesvol, maar ook als 
dansmeester maakte Jan Randel furore. Als mogelijk de geestelijk vader van de 
Zevenhuisterdans verwierf hij grote bekendheid. In de 19e eeuw werden gezel-
schapsdansen, zoals de Zevenhuisterdans, heel populair en veel uitgevoerd 
op jaarmarkten en kermissen. Het waren plaatsen waar veel mensen bij elkaar 
kwamen. Eerst alleen voor de handel, maar al vanaf de 10e eeuw ook voor het 
vermaak dat geboden werd door bijvoorbeeld acrobaten, dierentemmers, goo-
chelaars en muzikanten. Temidden van dit feestgedruis kunnen we ons Jan en 
Anke voorstellen. Hij spelend op zijn viool, door haar begeleid op de tamboerijn. 
Meesters in het brengen van stemming en sfeer!

Wat eerder werd gepubliceerd  
Door	 meester	 C.	 Reijntjes	 uit	
Zevenhuizen	 werden	 in	 zijn	 boekje	
Voorheen en thans,	 dat	 verscheen	 in	
1901,	 enkele	 hoofdstukken	 gewijd	 aan	
Jan	 Randel	 en	 de	 Zevenhuisterdans.	
Als	 meester	 Reijntjes	 er	 niet	 over	 zou	
hebben	 geschreven,	 zou	 dit	 stukje	
geschiedenis	 dan	 geheel	 verdwenen	
zijn	geweest?	Nee,	niet	helemaal,	want	
in	1957	schreef	J.	Sijbolts,	oud	gemeen-
tesecretaris	 van	 Leek	 er	 ook	 beknopt	
over	 in	 zijn	 boek	 De geschiedenis van 
Vredewold.	 Hij	 tekende	 het	 verhaal	 op	
dat	zijn	oude	moeder	hem	verteld	had.	
Sijbolts	 moeder,	 geboren	 in	 1834	 en	
Reijntjes,	 geboren	 rond	 1847	 waren	
tijdgenoten	 van	 Jan	 Randel.	 We	 horen	
de	 verhalen	 dus	 uit	 de	 eerste	 hand.	
In	 de	 60er	 jaren	 van	 de	 vorige	 eeuw	

publiceerde	W.	Vleer	een	artikel	over	dit	
fameuze	 paar	 in	 de	 Leekster	 Courant.	
Ook	 voor	 mij	 was	 er	 aanleiding	 om	
een	 gedegen	 onderzoek	 uit	 te	 voeren	
naar	 de	 geschiedenis	 van	 het	 bijzon-
dere	Marumer	paar	Jan	Randel	en	Anke	
Oost,	die	het	verdienen	niet	 te	worden	
vergeten.	Op	19	januari	1984	werd	naar	
aanleiding	 van	 mijn	 familieonderzoek	
hier	 uitvoerig	 aandacht	 aan	 besteed	
in	 de	 rubriek	 Noorder Rondblik	 in	 het	
Nieuwsblad	van	het	Noorden.

In	dit	artikel	leg	ik	u	eerst	het	stuk	voor	
uit	 het	 boekje	 van	 meester	 Reijntjes,	
daarna	 het	 verhaal	 van	 gemeentese-
cretaris	 Sijbolts	 en	 de	 publicatie	 van	
de	heer	Vleer.	Vervolgens	vertel	ik	u	het	
levensverhaal	van	Jan	Randel,	zoals	dit	
tijdens	 mijn	 onderzoek	 boven	 water	 is	
gekomen.
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behoord	hebben	 tot	de	 resten	van	het	
Frimasteenhuis	 en	 bij	 de	 afbraak	 ver-
spreid	 zijn	 geraakt	 over	 het	 veld.	 Een	
andere	optie	is	dat	het	materiaal	in	huis-
afval	heeft	gezeten	dat	over	de	akkers	
werd	 uitgereden.	 Organisch	 huisafval	
is	 tot	 halverwege	 de	 20e	 eeuw	 een	
gebruikelijke	 manier	 van	 bemesten	 en	
ophogen	van	de	akkers	geweest.	 	Alle	
vondsten	worden	bewaard	in	het	arche-
ologisch	depot	te	Nuis.

Vondst Sietze Klaassens
Het	is	opmerkelijk	dat	de	heer	Klaassens	
als	jongen	–	zo	rond	1940	-	niet	ver	van	
het	gebied	dat	nu	door	archeologen	 is	
onderzocht,	wèl	een	noemenswaardige	
vondst	deed.
Hij	stuurde	ons	het	volgende	verslag:

de	19e	eeuw	gebruikelijk.	Van	de	aan-
wezigheid	 van	 haardkuilen	 is	 in	 ieder	
geval	 geen	 enkel	 spoor	 aangetroffen.	
Behalve	 de	 bovengenoemde	 vondsten	
zijn	 3	 splinters	 vuursteen	 aangetroffen	
die	mogelijk	zijn	bewerkt	door	mensen-
handen,	 alsmede	 een	 mogelijk	 betim-
merde	vuursteen.	Zekerheid	hierover	is	
er	echter	niet.	De	splinters	konden	niet	
worden	gedateerd.

Baksteenpuin en aardewerk
Uit	 een	 geheel	 andere	 periode	 dateert	
de	 vondst	 van	 baksteenpuin	 en	 enige	
scherven	 geglazuurd	 aardewerk,	
te	 weten	 2	 roodbakkende	 oren,	 een	
roodbakkende	 bodem	 en	 een	 bruin	
geglazuurde	 rand.	 Dit	 materiaal,	 dat	
niet	 ouder	 is	 dan	 de	 19e	 eeuw,	 kan	

Oud en Nieuw

Joke de Boer-Jager

De monumentale boerderij De Linde wordt op dit moment geheel gerestaureerd 
in opdracht van de familie Gjaltema-Van der Laan. Voor ons een goede reden 
om dit historische pand te kiezen als onderwerp voor de rubriek Oud en Nieuw, 
die er ditmaal wat anders uitziet dan u gewend bent. Om te beginnen vergelijken 
we drie foto’s met elkaar in plaats van twee, zoals gewoonlijk. Bovendien is de 
tekst veel uitgebreider, hetgeen te danken is aan de medewerking van mevrouw 
A. Meijer-Straat, die van 1920 tot 1978 op deze boerderij woonde. Zij stelde de 
oudste foto beschikbaar en kon er heel veel over vertellen. Haar interessante 
verhaal wilden wij u niet onhouden.		

was	het	melktijd.	Links	van	hem	staan	
Joost	Straat	en	Jantje	Straat,	de	oudere	
broer	 en	 zus	 van	 mevrouw.	 Helemaal	
links	haar	vader,	de	heer	Berend	Straat,	
landbouwer.	De	boerderij	heeft	nog	het	
rieten	dak	en	is	in	goede	staat.	
Mevrouw	 Meijer-Straat	 woonde	 een	
heel	 groot	 deel	 van	 haar	 leven	 op	 De	
Linde. Eerst	 met	 haar	 ouders,	 vanaf	
haar	babytijd	 tot	aan	haar	huwelijk,	en	
later	met	haar	eigen	gezin.	In	1978	werd	

De	foto	werd	rond	1926	gemaakt	door	
een	 oom	 van	 mevrouw	 Meijer-Straat,	
die	 destijds	 al	 een	 fototoestel	 bezat.	
Zij	 is	 het	 kleine	 meisje	 rechts	 op	 de	
voorgrond.	 Ze	 houdt	 haar	 hand	 boven	
de	 ogen	 ter	 bescherming	 tegen	 het	
zonlicht.	 	 De	 foto	 is	 genomen	 vanuit	
noordwestelijke	 richting,	 waarschijnlijk	
aan	 het	 eind	 van	 de	 middag	 bij	 laag-
staande	zon.	Naast	haar,	met	hoed	en	
emmers,	 de	 knecht	 Van	 Dijk.	 Mogelijk	

Sietze Klaasssens
	
We	gaan	de	Lindsterlaan	op	en	stoppen	plm.	100	meter	voorbij	de	 laatste,	aan	de	
linkerzijde	 staande	 boerderij	 (huisnummer	 50).	 Kijken	 we	 in	 oostelijke	 richting	 dan	
is	 duidelijk	 zichtbaar,	 dat	 het	 land	 in	 de	 richting	 van	 het	 nog	 aanwezige	 bos	 sterk	
oploopt.	Dit	is	vooral	goed	zichtbaar	in	de	herfst	en	winter	wanneer	het	gras	kort	is	
en	de	bomen	kaal.	We	gaan	verder	en	stoppen	voor	de	aan	de	rechterzijde	staande	
boerderij.	 (Corpus	 de	 Linde,	 red.)	 Recht	 tegenover	 deze	 boerderij	 loopt	 een	 zand-
weg	in	oostelijke	richting.	In	de	eerste	woning	links	van	het	pad	woonde	vroeger	de	
familie	Reitsma,	met	wiens	zoon	ik	bevriend	was.	Achter	de	woning	lag	een	perceel	
bouwland,	ook	weer	sterk	oplopend	naar	het	genoemde	bos.	Nu	was	het	vroeger	de	
gewoonte,	dat	men	de	blootliggende	stenen	van	het	 land	verwijderde.	Dit	was	ook	
hier	gebeurd.	De	stenen	waren	op	een	hoop	gegooid	en	lagen	achter	de	woning.	In	
deze	hoop	stenen	vonden	wij	een	prachtig	stenen	beiteltje,	gitzwart	van	kleur.	Het	
bewijs,	 dat	 er	 in	 het	 stenen	 tijdperk	 hier	 bewoning	 was.	 Het	 land	 lag	 opmerkelijk	
hoog,	men	hield	dus	droge	voeten.	In	het	oosten	liep	een	stroompje	(ligt	er	nog)	met	
kraakhelder	water.	

Sietze Klaassens verkocht het beiteltje destijds voor 5 cent aan zijn schoolmeester. 
Dat leverde hem toen een grote zak snoepgoed op, maar later heeft hij hiervan begrij-
pelijkerwijs veel spijt gekregen. Hij zou het beiteltje nu graag terug hebben. Wij hopen 
dat dit hem nog eens lukt. Red.

Een prachtig stenen beiteltje 
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karnhuis	 -	 dat	 zich	 aan	 de	 noordzijde	
van	 het	 voorhuis	 bevond	 -	 werd	 afge-
broken.	 Het	 karnen	 werd	 gedaan	 met	
behulp	van	een	tredmolen,	die	door	een	
paard	 werd	 aangedreven.	 Zij	 herinnert	
zich	deze	molen	nog.	

de	boerderij	met	bijna	23	ha	grond	ver-
kocht	aan	de	heer	H.	Hulshoff.
Mevrouw	 Meijer-Straat	 heeft	 vanzelf-
sprekend	 vele	 herinneringen	 aan	 de	
boerderij.	 In	 haar	 vroege	 jeugd	 vond	
een	verbouwing	plaats,	waarbij	ook	het	

Vuursteen en houtskool
De	resultaten	van	het	onderzoek	waren	
helaas	teleurstellend.	Op	de	locatie	zijn	
geen	 oude	 	 bewonings-	 of	 gebruiks-
sporen	aangetroffen.	Het	materiaal	dat	
werd	 gevonden	 bestond	 voornamelijk	
uit	 verbrand,	 onbewerkt	 vuursteen	 en	
houtskool,	waarvan	een	opvallend	grote	
hoeveelheid	 werd	 aangetroffen.	 Het	 is	

aannemelijk	 dat	 grote	 veldbranden	 in	
het	verleden	hier	debet	aan	zijn.	De	kei-
leemlaag	en	dus	het	van	nature	daarin	
aanwezige	 vuursteen	 ligt	 ter	 plaatse	
dicht	aan	het	oppervlak.	Waarschijnlijk	
heeft	 op	 het	 terrein	 veen	 gelegen	 en	
is	 dat	 in	 het	 verleden	 in	 brand	 gesto-
ken	 om	 er	 gewassen	 op	 te	 kunnen	
verbouwen.	 Deze	 methode	 was	 tot	 in	

Resultaat van het archeologisch onderzoek bij Marum

Joke de Boer-Jager

De resultaten van het archeologisch onderzoek, op de locatie van de toekomsti-
ge woonwijk Alberdaheerd, zijn bekend. Er is onderzocht of er in het gebied nog 
archeologisch grondsporen en structuren aanwezig zijn die de moeite van het 
bewaren waard zijn, zoals bijvoorbeeld restanten van haardkuilen. De gemeente 
Marum gaf hiervoor opdracht omdat graafwerkzaamheden voor de toekomstige 
bouw de mogelijk aanwezige culturele resten zouden verstoren. Het archeolo-
gisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef voerde het onderzoek uit. In 
het weiland werden 2 proefsleuven van resp. 600 en 110 m lang gegraven in de 
vorm van een kruis. Tevens verrichte men een groot aantal grondboringen.

Deze luchtfoto toont de locatie van het archeologisch onderzoek, dat rood omlijnd is aangege-
ven en de plaats waar de heer Klaassens het beiteltje vond, dat met een X is gemarkeerd.

Deze foto is  beschikbaar gesteld door Mw. R. Gjaltema-Van der Laan

Foto: Joke de Boer-Jager
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zich	 inzet	 om	 dergelijk	 materiaal	 op	
verantwoorde	wijze	en	op	een	centrale	
en	 toegankelijke	 plaats	 te	 bewaren.	
Een	project	om	het	archief	ook	digitaal	
toegankelijk	te	maken	staat	in	de	start-
blokken.

menten	zijn	bijzonder	waardevol	als	we	
proberen	ons	een	beeld	te	vormen	van	
onze	voorouders	of	van	gebeurtenissen	
in	een	ver	verleden.	Het	is	dan	ook	van	
groot	 belang	 dat	 de	 heemkundekring	

Een greep uit het archief van de Heemkundekring: merklappen, kranten, schriftje met aanteke-
ningen, akte, bijbeltje en poëziealbums. Foto: Boeke Boekema 

Vrijwilligers van de heemkundekring zijn iedere 2e dinsdagmiddag van de maand 
in het archief aanwezig. Voor informatie of een bezoek aan het archief kunt u 
contact opnemen met Mw. F. Boekema-van der Wier of  Dhr. B. Kingma,

Van	 een	 metselaar	 hoorde	 de	 familie	
eens,	dat	de	steentjes	 in	de	muur	van	
de	schuur	heel	oud	waren	en	bijzonder	
afgewerkt	met	een	klein	naadje	erover.	
Het	kopje	 in	de	achtergevel	werd	–	bij	
wijze	van	grap	-		ooit	door	een	schilder	
versierd	met	een	snorretje.	
De	 deuren	 in	 het	 huis	 waren	 heel	 oud	
en	dik	van	zwaar	grenen	hout.	
Ook	 moet	 er	 in	 het	 begin	 van	 de	 20e	
eeuw	 nog	 een	 grote	 houten	 schuur	
gestaan	 hebben	 ten	 zuiden	 van	 de	
boerderij,	pal	naast	de	zuidelijke	gracht.	
De	 gracht	 rondom	 het	 huis	 was	 toen	
nog	 grotendeels	 in	 takt.	 Tegelijkertijd	
met	 werkzaamheden	 ter	 verbetering	
van	de	Lindsterlaan	werd	de	noordelijke	
gracht	 dichtgegooid.	 De	 ree	 naar	 de	
Westerlinde	die	eerder	ten	noorden	van	
het	perceel	liep	werd	verplaatst	naar	de	
zuidzijde.	
Verder	lag	er	aan	de	zuidkant		een	stuk	
bos.	
Mevrouw	 Meijer	 weet	 nog	 dat	 er	 tij-
dens	 een	 zandafgraving	 sporen	 van	
een	 eerder	 gedempte	 gracht	 werden	
aangetroffen.	
Aan	 de	 overkant	 van	 de	 Lindsterlaan,	
ten	 noorden	 van	 de	 ree	 lag	 een	 stuk	
land	 dat	 Het Oude Heem genoemd	
werd	 (op	 deze	 plek	 stond	 vroeger	 de 
heerd	 Oosterlinde, red.)	 en	 daarnaast	
een	stuk	land	dat	Poortkamp	genoemd	
werd.	
(De redactie is mevrouw Meijer-Straat 
zeer erkentelijk voor haar medewerking 
aan dit artikel.) 

Zoals	 gezegd	 kocht	 de	 heer	 Hulshoff	
de	 Corpus	 de	 Linde	 van	 de	 familie	
Meijer.	Na	Hulshoff,	werd	de	familie	Van	
de	 Weetering	 eigenaar.	 De	 middelste	
foto	 is	 gemaakt	 korte	 tijd	 voordat	 de	
familie	 Van	 de	 Weetering	 de	 boerderij	

verkocht	 aan	 de	 familie	 Gjaltema-Van	
der	 Laan.	 Het	 voorhuis	 is	 gemoderni-
seerd	en	het	rietdak	is	vervangen	door	
golfplaten.	De	oude	glorie	is	een	beetje	
verdwenen.
De	 laatste	 foto	 is	gemaakt	op	20	sep-
tember	2006.	De	boerderij	wordt	gron-
dig	 gerestaureerd	 en	 teruggebracht	 in	
de	 stijl	 van	 ongeveer	 een	 eeuw	 gele-
den.	 De	 aanpassingen	 die	 nodig	 zijn,	
worden	 verricht	 met	 respect	 voor	 het	
monumentale	geheel.	Wat	vooral	in	het	
oog	 springt,	 is	 het	 	 prachtige	 nieuwe	
rieten	 dak	 dat	 wordt	 aangebracht.	 De	
sfeer	 van	 het	 verleden	 komt	 terug	 op	
het	Corpus	De	Linde.
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we	 in	 doos	 18b,	 met	 code	 940,	 het	
Archief familie Geert de Vries.	Geert	de	
Vries	had	vele	jaren	een	manufacturen-	
en	kledingzaak	aan	de	Wendtsteinweg,	
in	 het	 pand	 waarin	 nu	 het	 Chinese	
restaurant	gevestigd	 is.	Bij	het	openen	
van	 de	 doos	 worden	 we	 aangenaam	
verrast	door	de	inhoud.	We	vinden	een	
bundeltje	 paperassen:	 notariële	 akten,	
notities	 en	 begrotingen	 betreffende	 de	
vertimmering van	 de	 winkel	 en	 fraaie	
oude	 krantenpagina’s	 met	 belangrijk	
nieuws,	 zoals	 bijvoorbeeld	 de Nieuwe 
Provinciale Groninger Courant	 van	
zaterdag	 5	 mei	 1945	 met	 het	 nieuws	
van	de	capitulatie	van	de	Duitse	legers.	
Verder	 een	 in	 leer	 gebonden	 bijbeltje	
uit	 1845	 en	 een	 blikken	 sigarendoosje	
met	daarin	een	merklap	gemaakt	door	
A.	Holtrop	in	1812.	Tenslotte	dan	nog	2	
poëzie	 albums,	 behoord	 hebbend	 aan	
Jantje	 de	 Vries	 en	 haar	 moeder	 Antje	
Holtrop.	 Het	 album	 van	 Antje	 Holtrop	
is	 gebonden	 in	 helderblauw	 fluweel	
en	 is	 aan	 de	 voorzijde	 versierd	 met	
een	 goudkleurig	 ornamentje.	 Werkelijk	
prachtig!
Een	tweede	greep	in	doos	18b	levert	op,	
een	enveloppe	met	papieren	afkomstig	
van	 de	 familie	 Hoekstra	 van	 Trimunt.	
Meteen	 wordt	 al	 duidelijk,	 dat	 deze	
familie	meer	agrarisch	georiënteerd	was	
dan	de	vorige.	We	vinden	het	leverings-
bewijs	van	de	huid	van	een	kalf	aan	de	
NTF	te	Bergum,	een	vervoersvergunning	
voor	 zaaizaden,	 een	 ontvangstbewijs	
voor	kunstmestbonnen	uit	1943	en	een	
document	 genaamd	 Regeling aardap-
peloogst 1942, met	 instructie	 hierover	
van	de	Provinciale	Voedselcommissaris	
Groningen.
Ogenschijnlijk	 wat	 doodgewone	 oude	
spulletjes,	 maar	 denk	 u	 eens	 in	 wat	
eens	schat	aan	informatie	deze	kunnen	
bieden	bij	allerlei	naspeuringen	naar	het	
verleden.	Juist	deze	persoonlijke	docu-

2	grote	dozen	gevuld.	
Na	deze	technische	uitleg	over	de	opzet	
van	het	archief,	wordt	het	natuurlijk	pas	
echt	 interessant	 als	 we	 daadwerkelijk	
iets	 gaan	 opzoeken,	 aan	 de	 hand	 van	
de	inventarislijst.	

Boerakker
In	 de	 inventarislijst	 bij	 de	 onderafde-
ling	 Boeken	 zien	 we	 dat	 er	 in	 Box	 3,	
twee	 publicaties	 aanwezig	 zijn	 over	
Boerakker,	met	als	code	B	001	en	B	002	
(B	staat	voor	Boerakker).
Eén	 hiervan	 is	 het	 Jubileumboek	 van	
de	 OLS	 Boerakker,	 dat	 in	 1985	 werd	
uitgegeven	 naar	 aanleiding	 van	 het	 75	
jarig	 bestaan	 van	 deze	 school.	 Wat	
meteen	 opvalt	 is,	 dat	 de	 technische	
–	 en	 digitale	 –	 mogelijkheden	 20	 jaar	
geleden	 een	 stuk	 minder	 waren	 dan	
tegenwoordig.	Toch	zijn	de	samenstel-
lers	er	 in	geslaagd	een	waardevol	stuk	
geschiedenis	 vast	 te	 leggen.	 Feiten,	
afgewisseld	 met	 verhalen	 en	 anekdo-
tes,	 maar	 ook	 vele	 foto’s	 geven	 een	
goed	beeld	 van	het	 school-	 en	dorps-
leven	 in	 75	 jaar.	 Het	 boekwerkje	 kan	
een	 goede	 bron	 vormen	 bij	 dorps-	 of	
familieonderzoek.
De	andere	publicatie	over	Boerakker	is	
het	door	Egge	Wieringa	samengestelde	
boek	 Boerakker, eens een dorp vol 
bedrijvigheid. Meer	 dan	 100	 prachtige	
oude	 foto’s	 en	 illustraties,	 verzameld	
door	Allardus	van	der	Velde,	vormen	er	
de	basis	van.	 	Er	wordt	een	periode	 in	
beeld	 gebracht,	 waarin	 Boerakker	 kon	
bogen	op	een	uitgebreide	middenstand	
en	 op	 velerlei	 gebied	 zelfvoorzienend	
was.	Een	boek	waarin	 veel	belangrijke	
historische	 informatie	 is	 vastgelegd,	
waardoor	 wordt	 voorkomen	 dat	 deze	
verloren	 gaat.	 Een	 waardevol	 naslag-
werk.	

Familiearchieven
In	 de	 rubriek	 familiearchieven	 vinden	

In	dit	nummer	van	‘t Olde Guet	besteden	
we	 aandacht	 aan	 drie	 nog	 niet	 zo	 lang	
geleden	verschenen	publicaties.	Alle	drie	
zijn	 het	 herdenkingsboeken,	 maar	 met	
zeer	verschillende	onderwerpen.

15.	 Egge	 Wieringa:	 Boerakker: eens een 
dorp vol bedrijvigheid.Uitgave:	 Banga	
Book	Productions,	Groningen,	2003.	21	x	
30	cm,	78	blz.	ISBN	90-76840-14-8.[Voor	
zover	mij	bekend:	niet	in	openbare	collec-
ties	aanwezig.]

Dit	 zeer	 rijk	 geïllustreerde	 boek	 heeft	 als	
thema	de	winkels	en	kleine	bedrijven	die	
ooit	 in	 Boerakker	 bestonden.	 Per	 straat	
worden	de	daar	ooit	gevestigde	bedrijven	
getoond,	 met	 verrassende	 foto’s	 van	 de	
panden	en	van	oude	advertenties.	Vrijwel	
alle	 afgebeelde	 personen	 zijn	 geïdentifi-
ceerd,	wat	een	enorme	hoeveelheid	werk	
moet	 zijn	 geweest.	 Het	 laatste	 deel	 van	
het	boek	bevat	onder	de	titel	‘Weet	u	nog	
wel…’	foto’s	die	met	het	thema	niet	direct	
te	maken	hebben,	maar	die	te	leuk	waren	
om	niet	op	te	nemen.
	
16.	 Sonja	 Sekewael,	 Bani	 da	 Lima,	 Eli	
Lesilolo,	 Simon	 van	 der	 Goot:	 Kamp 
Nuis 1951-1964. Uitgave:	 Werkgroep	
Herdenkingsboek	Kamp	Nuis,	2005.	Druk:	
Drukkerij	Marwo,	Marum.	22	x	22	cm,	76	
blz.	Aanwezig	in	de	Openbare	bibliotheek	
te	Marum	en	Groningen.

Marum	kent	een	hechte	Molukse	gemeen-
schap.	 Die	 gemeenschap	 is	 ontstaan	 in	
1951,	 toen	 -	 na	 de	 onafhankelijkheids-
verklaring	 van	 Indonesië	 -	 een	 groep	
KNIL-militairen	 met	 hun	 gezinnen	 door	
de	Nederlandse	overheid	gehuisvest	werd	
in	 Nuis,	 waar	 een	 barakkenkamp	 was	
opgezet.	 Daar	 hebben	 de	 bewoners	 tot	
ongeveer	 1964	 gewoond.Het	 boek	 geeft	
een	 helder	 beeld	 van	 het	 dagelijks	 leven	
in	het	kamp,	aan	de	hand	van	 interviews	
en	vele	foto’s.	

17.	 Betsy	 ten	 Wolde-Jakobs,	 Yvonne	
van	 Kammen-Beimers:	 100 jaar Chr. 
Muziekvereniging Harmonie  Marum 1904-
2004.	 Uitgave:	 Chr.	 Muziekvereniging	
Harmonie,	Marum,	2006.	Druk:	Multicopy,	
Drachten.	21	x	30	cm,	101	blz.	Aanwezig	
in	 de	 Universiteitsbibliotheek	 Groningen	
en	Tresoar	Leeuwarden.

De	Muziekvereniging	Harmonie uit	Marum	
geniet	 landelijke	bekendheid.	Als	 ik	men-
sen	 ‘in	 het	 westen’	 tegenkom	 die	 wel	
eens	 van	 Marum	 hebben	 gehoord,	 dan	
is	 dat	 steevast	 dankzij	 de	 Harmonie.	 Dit	
gedenkboek	 behandelt	 de	 honderdjarige	
geschiedenis	van	deze	vereniging,	met	al	
zijn	ups	en	downs.	Met	vele	foto’s	-	uit	de	
recente	tijd	ook	in	kleur	-	wordt	een	leven-
dig	beeld	geschetst	 van	de	 rijke	historie.	
Alle	dirigenten,	en	vele	illustere	leden	wor-
den	uitvoerig	besproken.

Publicaties over Marum en omgeving
N.J.I. Mars

In deze rubriek wordt telkens een aantal publicaties die iets over het werkter-
rein van de historische vereniging Heemkundekring Vredewold-West vertellen, 
kort besproken. Dat zullen meestal boeken zijn, maar ook tijdschriftartikelen 
zullen soms worden genoemd. De meeste boeken zijn alleen nog antiquarisch 
verkrijgbaar; sla uw slag op een van de vele boekenmarkten die in onze omge-
ving worden gehouden. Bij de boeken die niet meer in de gewone boekhandel 
verkrijgbaar zijn,  wordt aangegeven in welke bibliotheek in onze omgeving een 
exemplaar aanwezig is. De publicaties zijn doorlopend genummerd sinds de 
start van deze rubriek. Aanvullingen en suggesties zijn altijd welkom.
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Froukje	 Boekema	 en	 Cobi	 Olijve,	
archiefmedewerksters	 van	 het	 eerste	
uur,	hebben	vele	uren	gewerkt	aan	het	
inventariseren,	 coderen	 en	 rubriceren	
van	 de	 indrukwekkende	 hoeveelheid	
materiaal	die	de	schenking	van	de	heer	
Boerema	 behelst.	 Bovendien	 hebben	
daarna	velen	het	goede	voorbeeld	van	
Boerema	 gevolgd.	 Stapels	 materiaal	
zijn	 intussen	 aan	 de	 heemkundekring	
geschonken.	 Het	 gaat	 daarbij	 onder	
andere	 om	 oude	 familiepapieren,	 ver-
enigings-	 of	 schoolarchieven,	 oude	
akten	 en	 notulen,	 foto’s,	 enzovoorts.	
Om	 hiervan	 een	 bruikbaar	 en	 toegan-
kelijk	 archief	 te	 maken	 zijn	 Froukje	 en	
Cobi	 	 op	 professionele	 wijze	 te	 werk	
gegaan,	met	als	resultaat	een	overzich-
telijke	 inventarislijst, die	 inmiddels	 15	
pagina’s	 omvat.	 Uit	 bestudering	 van	
deze	 inventarislijst	 blijkt,	 dat	 al	 het	
materiaal	 is	 ingedeeld	 naar	 rubrieken	
en	vervolgens	gecodeerd.	Zo	 is	er	bij-
voorbeeld	 een	 rubriek	 1940-1945, een	
rubriek	verenigingen, een	 rubriek	 land- 
en volkenkunde	en	een	rubriek	 familie-
archieven. In	 totaal	 zijn	 er	 22	 verschil-
lende	 rubrieken,	waarbij	het	opvalt	dat	
met	 name	 in	 de	 rubriek	 verenigingen	
veel	materiaal	aanwezig	is.	Verder	geeft	
de	 inventarislijst	 een	 korte	 omschrij-
ving	 en	 wordt	 de	 schenker	 vermeld.	
Ten-	slotte	wordt	aangegeven	 in	welke	
genummerde	 doos	 of	 box	 de	 betref-
fende	stukken	zijn	opgeborgen.	Tot	nu	
toe	zijn	er	29	archiefdozen,	7	boxen	en	

Locatie
Ons	 archief	 bevindt	 zich	 in	 de	 ruimte	
onder	 het	 gemeentehuis	 van	 Marum,	
waarin	 ook	 de	 gemeentelijke	 archief-
stukken	worden	bewaard.	Via	de	afde-
ling	bevolking	is	deze	ruimte	te	bereiken.	
Na	het	begroeten	van	gemeenteambte-
naar	 Havinga	 passeren	 we	 een	 zware	
ijzeren	deur	en	dalen	de	trap	af	naar	een	
grote	 ruimte,	 vol	 met	 archiefstellingen.	
Het	 is	 weliswaar	 een	 kelder,	 maar	 de	
atmosfeer	 doet	 daar	 niet	 aan	 denken.	
Het	 is	 er	 koel	 en	droog	en	 je	 ruikt	 het	
oude	papier.	De	bijzondere	geur	van	het	
verleden	komt	je	als	het	ware	tegemoet.	
Helemaal	 achterin,	 om	 de	 hoek,	 is	 de	
afdeling	 van	 de	 Heemkundekring.	 Om	
u	een	indruk	te	geven	van	de	omvang:	
zo’n	 6	 meter	 archiefdozen	 en	 –boxen,	
waarin	ons	waardevolle	bezit	zorgvuldig	
wordt	bewaard.

Inventaris
Kort	 na	 de	 oprichting	 werd	 de	 ver-
eniging	 vereerd	 met	 een	 belangrijke	
schenking.	 De	 heer	 J.	 Boerema	 uit	
Marum,	 amateur-historicus	 en	 o.a.	
schrijver/samensteller	 van	 de	 boeken	
Vlijtige armoede en tonnen Gouds en	
Gemeente Marum in Beeld, stelde	 zijn	
complete	 privé-archief	 beschikbaar.	
Een	 schat	 aan	 historische	 informatie	
over	vele	onderwerpen	kwam	daarmee	
eensklaps	in	ons	bezit.	Deze	Boerema-
collectie	 vormt	 in	 feite	 de	 basis	 van	
het	 archief	 van	 de	 heemkundekring.	

Voor	dag	en	dauw	vertrekt	de	circa	30	
jarige	Marumer	Klaas	de	Boer	naar	de	
veemarkt	 te	 Groningen.	 Van	 zijn	 vee-
bestand	moet	wat	weg,	dus	op	naar	de	
stad,	 daar	 worden	 betere	 prijzen	 voor	
het	 vee	 betaald	 dan	 bij	 de	 plaatselijke	
veekooplui,	denkt	hij.	
Klaas	 boert	 met	 zijn	 gezin	 halverwege	
de	 Lindsterlaan	 te	 Marum.	 Hij	 gaat,	 in	
gezelschap	 van	 zijn	 koe,	 lopend	 over	
de	provinciale	weg	naar	Leek.	Ook	zijn	
zwartbonte	foxhond	heeft	hier		reuk	van	

gekregen	 en	 volgt	 wat	 later	 het	 spoor	
van	 zijn	 baasje	 en	 de	 koe.	 Het	 is	 een	
bijzonder	pienter	hondje,	dat	niet	is	weg	
te	slaan	bij	zijn	baasje.	Fox	haalt	Klaas	
en	de	koe	in	voorbij	de	Kruisweg	-	nabij	
Nuis	-	en	wat	de	baas	ook	probeert,	het	
hondje	 is	 niet	 van	 plan	 om	 rechtsom-
keert	 te	 maken.	 Ze	 vervolgen	 de	 weg	
naar	Leek	dus	met	z’n	drieën.	De	jonge	
boer	troost	zich	met	de	gedachte	dat	hij	
nu	op	de	terugweg	gezelschap	zal	heb-
ben	 van	 zijn	 hondje,	 waarmee	 hij	 een	

Bericht uit het archief

Joke de Boer-Jager

Vrijwilligers en bestuursleden van de Heemkundekring Vredewold-West hebben 
in de afgelopen jaren hard gewerkt aan het archief van de vereniging. Hoog tijd 
voor de redactie om er een bezoek te brengen en er aandacht aan te besteden 
in ’t Olde Guet. De heer Boeke Boekema verzorgt de rondleiding. 

Naar de Groninger Veemarkt

Sietze Klaassens en Geert Braam

Een zeer bijzonder voorval, dat plaatsvond rond 1922, verteld door Sietze 
Klaassens en opgetekend door Geert Braam. 

De boerderij waar Klaas de Boer in 1922 woonde en die nu bewoond wordt door de heer K. 
van Dijk, Lindsterlaan 41. Foto: Dine Klaassens-de Boer.
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Brandstofhandel Sjoerd de Vries

Geert Braam

In ons vorige nummer plaatsten wij de oude foto van het boerderijtje van brand-
stofhandel S. de Vries, op de hoek van de Wendtsteinweg en de Raadhuisstraat. 
Voor Geert Braam was dit aanleiding om in de geschiedenis van dit gezin te dui-
ken. Hij kwam in contact met Sietze de Vries, nu wonend te Tolbert; het jongetje 
op de foto. De naspeuringen van Geert leverden heel wat informatie op: 

Kwispelend	 loopt	hij	het	erf	op	van	de	
familie	De	Boer.	Wat	een	verbazing	en	
blijdschap	 veroorzaakt	 zijn	 thuiskomst	
daar.	 Het	 hondje	 wordt	 binnengehaald	
als	ware	hij	 een	verloren	zoon;	dit	 kan	
toch	niet	waar	zijn!	Gelukkig	 is	het	wèl	
waar.
Een	 halfuurtje	 na	 de	 thuiskomst	 van	
Fox,	 men	 is	 nog	 nauwelijks	 van	 de	
schrik	 bekomen,	 meldt	 zich	 een	 gast.	
Het	is	een	lapkekoopman	uit	Groningen.	
Hij	is	met	de	snik	in	Leek	aangekomen	
en	 naar	 Marum	 gelopen.	 Deze	 koop-
man	 komt	 traditiegetrouw	 met	 koffer	
en	 pak	 langs	 de	 huizen.	 De	 mensen	
die	hij	bezoekt	zoeken	een	lap	stof	uit,	
de	 maten	 worden	 genomen	 en	 dan	
wordt	 er	 in	 Groningen	 een	 maatpak	
of	 een	 ander	 kledingstuk	 gemaakt	 dat	
een	 week	 later	 wordt	 afgeleverd.	 Bij	
de	 familie	 De	 Boer	 is	 deze	 man	 als	
het	ware	een	huisvriend	geworden.	Hij	
komt	even	bijpraten	en	een	kopje	koffie	
drinken.	Het	is	altijd	gezellig	en	huiselijk	
bij	 deze	 familie.	 Het	 verkopen	 is	 hier	
maar	bijzaak.
De	 lapkekoopman	 ziet	 het	 hondje	 en	
vraagt	 verbaasd	 aan	 de	 familie	 of	 dat	
hondje	 van	 hen	 is.	 Klaas	 beantwoordt	
de	 vraag	 bevestigend,	 maar	 begrijpt	
niet	waarom	de	koopman	deze	stelt.	De	
koopman	vertelt	dan,	dat	het	hondje	die	
morgen	 op	 de	 snik	 zat	 van	 Groningen	
naar	Leek,	waarmee	ook	hij	reisde.	
De	familie	De	Boer	begrijpt	dan	dat	het	
slimme	 foxje	de	boot	waarmee	hij	 een	
week	 eerder	 aangekomen	 was	 aan	 de	
Trompkade,	weer	terug	heeft	gevonden.	
Hij	moet	erop	gesprongen	zijn	en	is	mee	
teruggevaren	naar	Leek.	
Bij	het	eindpunt	 in	Leek	sprong	hij	van	
de	boot	en		was	weer	op	bekend	terrein.	
Hij	liep	vandaar	snel	terug	naar	Marum,	
met	 in	 zijn	 spoor	 	 de	 lapkekoopman,	
die	door	deze	toevallige	samenloop	de	
gang	van	zaken	dus	aan	de	familie	kon	
uitleggen.

heel	goede	band	heeft.
In	Leek	ligt	de	snik	al	klaar	voor	de	afvaart	
naar	Groningen.	De	reis	gaat	voorspoe-
dig	via	het	Leeksterhoofddiep,	over	het	
Leekstermeer,	 door	 het	 Hoendiep	 en	
zo	naar	de	stad.	De	snik	legt	aan	bij	de	
Trompkade,	 niet	 ver	 van	 de	 Veemarkt.	
-De	 boer	 stapt	 bedachtzaam	 van	 de	
snik	 en	 het	 hondje	 huppelt	 er	 achter-
aan.	 Zelfs	 op	 de	 drukke	 markt,	 in	 de	
menigte	van	kooplui	en	koeien	volgt	hij	
trouw	zijn	baasje.	
Na	 stevig	 handelen	 verkoopt	 Klaas	 de	
koe.	 Maar	 dan	 mist	 hij	 plotseling	 zijn	
hondje.	 Hij	 kijkt	 zoekend	 in	 het	 rond	
en	herinnert	zich	dan	dat	er	zojuist	een	
loops	 teefje	 in	 de	 buurt	 was,	 waarin	
Fox	 wel	 interesse	 had.	 Klaas	 gaat	 op	
zoek.	Net	waren	ze	nog	met	hun	drieën	
en	nu	 loopt	hij	daar	moederziel	alleen.	
Wat	 nu…	 hij	 zal	 toch	 terug	 moeten	
naar	Marum.	Het	valt	hem	zwaar,	maar	
met	pijn	 in	zijn	hart	gaat	hij	uiteindelijk	
alleen	 terug	 met	 de	 schuit	 naar	 Leek.	
Het	 foxhondje	 maalt	 de	 hele	 reis	 door	
zijn	hoofd.	
Bij	 thuiskomst	 op	 de	 boerderij	 aan	 de	
Lindsterlaan	vertelt	Klaas	het	vervelen-
de	nieuws	aan	zijn	vrouw	Antje	en	hun	
dochters.	 Ook	 zij	 hebben	 veel	 verdriet	
om	het	verlies	van	het	hondje.	Het	was	
zo’n	 trouw	 en	 verstandig	 diertje,	 dat	
alles	begreep.	Zo	eentje	hadden	ze	nog	
nooit	 gehad!	 Maar	 al	 was	 het	 beestje	
nog	zo	intelligent;	de	Lindsterlaan	weer	
terugvinden	dat	zal	hem	zeker	niet	luk-
ken,	zo	redeneert	de	verdrietige	familie.	
Ze	 troosten	 zich	 met	 de	 gedachte	 dat	
hij	 in	 een	 ander	 gezin	 liefdevol	 wordt	
opgevangen.	Het	is	stil	op	de	boerderij,	
zonder	 Fox.	 Voor	 een	 nieuw	 hondje	 is	
het	 nu	 nog	 te	 vroeg,	 misschien	 later,	
over	een	paar	maanden…	Of	zouden	er	
toch	nog	wonderen	bestaan?
Een	 week	 later	 dribbelt	 een	 zwartbont	
foxhondje	vrolijk	langs	de	Lindsterlaan.	

gevestigd	 van	 Piet	 de	 Vries,	 bij	 veel	
oudere	Marumers	nog	wel	bekend.	Piet	
de	 Vries	 is	 overigens	 geen	 familie	 van	
Sjoerd	 de	 Vries.	 Als	 gevolg	 van	 rug-
klachten	 moet	 Sjoerd	 omstreeks	 1948	
stoppen	 met	 de	 brandstofhandel	 en	
stapt	 over	 van	 zwart op wit; hij	 koopt	
een	 melkloop	 in	 Niezijl,	 gemeente	
Grijpskerk.	Als	hij	65	jaar	wordt	verhui-
zen	Anne	en	hij	naar	de	Midwolderweg	
in	Leek.	Sjoerd	de	Vries	is	overleden	op	
15	juli	1983	en	Antje	Boringa	op	24	juni	
1995.	 Hun	 dochter	 Wietske	 overleed	
op	23	december	2001	en	zoals	gezegd	
woont	 de	 zoon,	 Sietze,	 nu	 in	 Tolbert.	
Hij	 kijkt	 met	 veel	 plezier	 terug	 op	 de	
Marumse	periode.

Na	de	 familie	de	Vries	komt	de	 familie	
Willem	 van	 Dellen	 in	 het	 boerderijtje	
wonen	en	in	1952	komt-	Luitje	Zeeman,	
geboren	1906	te	De	Wilp,	op	die	plaats	
terecht.	 Veel	 oudere	 Marumers	 ken-
nen	de	zoon	als	Luut	Zeeman.	Daarna	
wordt	het	huis	nog	bewoond	door	een	
aantal	andere	gezinnen.	

Sjoerd	 de	 Vries,	 geboren	 op	 10	 juni	
1904	te	Zevenhuizen,	op	de	bok	van	de	
wagen	met	 ingespannen	paard,	en	zijn	
vrouw	Antje	(Anne)	Boringa	geboren	op	
5	oktober	1910	 te	Opsterland,	met	op	
de	 arm	 hun	 in	 1937	 geboren	 zoontje	
Sietze.	 Dochtertje	 Wietske,	 geboren	 in	
1932,	staat	niet	op	de	foto;	zij	is	op	dat	
moment	waarschijnlijk	naar	school.	Het	
jongetje	Sietze	is	op	de	foto	2	of	3	jaar	
oud.	Hieruit	valt	af	te	leiden	dat	de	foto	
gemaakt	moet	zijn	rond	1939-1940.

Sjoerd	de	Vries	en	Anne	Boringa	 trou-
wen	 op	 27	 juni	 1931.	 Hij	 is	 dan	 turf-
schipper	 en	 turfhandelaar.	 Hun	 thuis-
haven	is	de	Pierswijk	in	Marum.-	In	mei	
1939	 gaan	 ze	 aan	 de	 wal	 wonen.	 Ze	
huren	 het	 boerderijtje	 op	 de	 foto	 van	
vrouw	 Boerema, en	 voeren	 vanuit	 dit	
huis	hun	brandstofhandel:	 turf	en	bag-
gel	 en	 de	 zwarte	 brandstof	 in	 licentie	
met	Fokke	Praamstra	aan	de	Kruisweg.		
Verhuurster	Boerema	woont	zelf	schuin	
tegenover	de	familie	De	Vries.	Later	is	in	
deze		woning	de	meubelmakerij	
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Van de Redactie

Geachte	lezers,

De	4e	uitgave	van	‘t  Olde Guet	is	goed	ontvangen.	De	donkere	wolken	die	wij	in	het	
vorige	nummer	voorzagen,	bleven	uit.	Het	werd	een	interessant	blad,	dat	er	door	de	
vele	(kleuren)foto’s	extra	aantrekkelijk	uitzag.	

Inmiddels	 is	de	redactie	ook	weer	geheel	op	sterkte.	Na	het	vertrek	van	Trees	Mars	
heeft	Cobi	Vos-Olijve	binnen	het	bestuur	haar	functie	overgenomen.	Dit	houdt	in	dat	
Cobi	ook	namens	het	bestuur	deel	uitmaakt	van	de	redactie.	Omdat	ons	blad	-	na	een	
voorzichtig	begin	–	steeds	maar	groeiend	is	en	we	voldoende	kwaliteit	willen	blijven	
bieden	 is	Sineke	de	Groot-Jager	benaderd	om	de	redactie	 te	komen	versterken.	Zij	
stelt	zich	even	aan	u	voor:

Mijn	naam	 is	Sineke	de	Groot-Jager	 (geen	 familie	van)	en	 ik	woon	sinds	december	
2002	in	De	Wilp.	Wel	van	Groningse	afkomst,	zij	het	van	de	andere	kant	van	de	stad,	
maar	na	omzwervingen	van	30	jaar	buiten	de	provincie	weer	terug	op	’t	olde	stee.	Ik	
hoop	door	mijn	hulp	bij	het	maken	van	’t Olde Guet	een	bijdrage	te	kunnen	leveren	aan	
het	beschrijven	van	de	geschiedenis	van	ons	deel	van	het	Westerkwartier,	een	in	mijn	
ogen	bijzonder	interessant	deel	van	de	provincie	Groningen.	

Het	is	de	bedoeling	vanaf	nummer	5	elke	keer	aandacht	te	besteden	aan	een	specifiek	
heemkundig onderwerp.	 Jan	 van	 der	 Veen	 leidt	 deze	 nieuwe	 rubriek	 in	 en	 licht	 het	
begrip	heemkunde toe,	aangezien	dat	soms	wat	verwarrend	blijkt	te	zijn.	Verder	dit-
maal	een	bijzonder	artikel	over	de	componist	van	het	volkslied	van	Marum	dat		vroeger	
bij	bepaalde	gelegenheden	in	het	dorp	werd	gezongen.	Gelukkig	verleende	ook	Geert	
Braam	weer	zijn	medewerking	aan	ons	blad.	U	zult	zeker	genieten	van	zijn	prachtige	
bijdragen.	

U	kunt	als	lezer	een	bijdrage	leveren	door	te	reageren	op	de	artikelen	in	dit	blad.	Ook	
als	u	een	vraag	hebt	over	iets	wat	u	bezig	houdt	uit	de	geschiedenis	van	onze	regio	
horen	wij	dit	graag.	Mogelijk	is	één	en	ander	de	moeite	waard	om	onderzoek	naar	te	
doen	en	er	over	te	publiceren.	

Wij	 hopen	dat	u	weer	plezier	mag	beleven	aan	 	 ’t Olde Guet,	 het	 tijdschrift	 van	de	
Vereniging	Heemkundekring	Vredewold-West.

Met	vriendelijke	groet,
Joke	de	Boer-Jager
Sineke	de	Groot-Jager
Cobi	Vos-Olijve

Dit verhaal hoorde ik (Geert Braam) 
tijdens een interview met de familie 
Klaassens-de Boer in Marum. Het lijkt 
een fantasieverhaal, maar het is waar 
gebeurd. Klaas de Boer (geboren in 
1892) vertelde dit aan zijn schoonzoon 
Sietze Klaassens, met wie hij de belang-
stelling voor de boerderij deelde en waar 
hij een heel fijne band mee had. Klaas de 
Boer verhuisde later nog twee keer naar 
een boerderij elders in Marum, maar in 
1946 is de familie weer gaan boeren 
aan het begin van de Lindsterlaan de 
eeuwenoude weg naar de Ooster- en 
Westerlinde te Marum, waar ik als kind 
vele jaren naast hen woonde.

De trouwfoto van Klaas en Antje de Boer. Deze 
foto, eigendom van hun dochter, mevrouw 

Klaassens-de Boer, is weliswaar enige jaren eer-
der gemaakt, maar geeft u een goed beeld van 

het uiterlijk van de hoofdpersoon uit dit verhaal.

Het	voornemen	om	 in	2007	 in	museum	‘t	Rieuw	te	Nuis	een	thema-expositie	 te	houden	
over	de	zuivelindustrie	in	het	Zuidelijk	Westerkwartier	heeft	al	zoveel	materiaal	opgeleverd,	
dat	we	het	onderwerp	hebben	moeten	beperken	tot:	

Het ontstaan van de zuivelindustrie in de gemeente Marum.

Foto’s,	correspondentie,	verslagen	van	vergaderingen	enz.	over	deze	beginperiode	kunnen	
we	nog	heel	goed	gebruiken.	Van	de	oprichters	en	deelnemers	van	destijds	 is	niemand	
meer	in	leven,	maar	wellicht	zijn	er	nog	familieleden	die	materiaal	uit	deze	periode	hebben	
bewaard.	Ook	verhalen	en	anekdotes	zijn	van	harte	welkom.	Hoe	groter	de	variatie,	des	te	
leuker	kunnen	we	het	maken!	U	kunt	uw	bijdrage	aanmelden	bij	de	heer	B.	Kingma.

Het	jaar	2007	is	voor	het	museum	een	bijzonder	jaar,	want-20	jaar	geleden,	op	9	mei	1987,	
opende	 het	 museum	 voor	 het	 eerst	 haar	 deuren.-Twintig	 jaar	 toegewijd	 vrijwilligerswerk	
heeft	duizenden	mensen	de	kans	gegeven	om	terug	te	kijken	op	hun-verleden.	Zij	hebben	
hiermee	velen	een	groot	plezier	gedaan.	Redenen	genoeg	dus	om	van	2007	iets	bijzonders	
te	maken.

Namen	museum	‘t	Rieuw	en	Heemkundekring	Vredewold-West
Jan	van	der	Veen



Voorwoord

Beste	lezers,

De	 zomer	 is	 voorbij!	 	 Al	 heeft	 de	 mooie	 septembermaand	 het	 zomergevoel	 lang	 vast-
gehouden,	 de	 herfst	 is	 reeds	 begonnen	 en	 de	 activiteiten	 worden	 intensiever.	 Voor	 de	
Heemkundekring Vredewold-West geldt	dit	maar	ten	dele,	omdat	er	in	de	zomer	veel	werk	
verzet	moest	worden	om	‘t  Olde Guet op	tijd	bij	u	in	de	bus	te	krijgen.	

Het	vorige	nummer	was	een	schot	in	de	roos.	Er	was	veel	belangstelling	voor	en	in	een	
korte	tijd	was	de	hele	oplage	uitverkocht.	Bovendien	neemt	de	vraag	naar	oude	nummers	
toe.	Ook	daarvan	is	de	voorraad	beperkt.	U	zult	begrijpen	dat	het	lidmaatschap	van	onze	
vereniging	u	verzekert	van	het	verkrijgen	van	‘t Olde Guet.	Overigens	is	besloten	de	ver-
koopprijs	van	losse	nummers	te	verhogen	tot	€	4,50.	Het	blad	is	sterk	in	omvang	gegroeid	
en	dat	heeft	consequenties	voor	de	kostprijs.	Een	positief	bijeffect	is,	dat	een	flink	aantal	
nieuwe	leden	zich	heeft	aangemeld,	zodat	we	nu	ruim	boven	de	100	zitten.	De	inschrijving	
van	het	100e	 lid	hebben	we	niet	ongemerkt	voorbij	willen	 laten	gaan.	Elders	 in	dit	blad	
vindt	u	een	verslag	hiervan.	Ledengroei	is	van	het	grootste	belang	om	de	doelstelling	van	
onze	vereniging	–	het	vastleggen	van	het	verleden	van	de	gemeente	Marum	in	woord	en	
beeld	-	te	realiseren.	

In	de	afgelopen	maanden	is	een	behoorlijke	hoeveelheid	boeken,	verenigingsarchieven	en	
fotomateriaal	aan	ons	archief	toegevoegd.	Wij	willen	in	dit	blad	meer	aandacht		besteden	
aan	de	archivering.	Onder	de	titel	Bericht uit het archief		wordt	er	voortaan	in	elk	nummer	
een	artikel	gewijd	aan	interessante	stukken	die	in	ons	bezit	zijn	en	wordt	u	geïnformeerd 
over		bijzondere	nieuwe	aanwinsten.	Zo	houden	wij	u	op	de	hoogte	van	onze	vorderingen	
op	dit	gebied	en	krijgt	u	een	beeld	van	de	zeer	uiteenlopende	zaken	die	voor	ons	waar-
devol	zijn!	Het	is	de	bedoeling	dat	ons	archief	in	de	toekomst	een	bron	zal	vormen	voor	
onderzoek	naar	historische	ontwikkelingen	in	het	westelijk	Vredewold.

Ik	hoop	dat	dit	nummer	u	weer	veel	leesplezier	verschaft.	Mochten	er	herinneringen	bij	u	
boven	komen,	deelt	u	ze	dan	met	ons!

Namens	het	bestuur,
Berend	Kingma,	voorzitter.

P.S.
Vlak	voor	het	ter	perse	gaan	van	dit	nummer,	bleek	dat	er	vanwege	het	verplaatsen	van	
het	colofon,	éénmalig	ruimte	beschikbaar	kwam	voor	een	illustratie	op	de	binnenzijde	van	
het	voorblad.	Om	enigszins	aan	te	sluiten	bij	de	actualiteit	leek	het	ons	passend	hier	een	
pagina	uit	het	procesverbaal	der	gemeenteraadsverkiezingen	van	Marum	in	het	jaar	1901	
te	plaatsen.	Er	was	destijds	sprake	van	censuskiesrecht.	Dit	houdt	 in	dat	het	stemrecht	
was	voorbehouden	aan	mannen	die	vermogend	genoeg	waren	om	minimaal	een	bepaald	
bedrag	 aan	 belasting	 te	 betalen.	 De	 stemmen	 werden	 uitgebracht	 op	 de	 heren	 L.P.	 de	
With,	 landbouwer	te	Marum,	J.	Stuivinga,	 landbouwer	te	De	Wilp,	H.K.	Wiersema,	 land-
bouwer	 te	Niebert,	G.	de	Vries,	manufacturier	 te	Marum	en	W.	Postmus,	 landbouwer	 te	
Lucaswolde.
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kenissen	ook	maar	een	kern	van	waarheid	
zit,	dan	moeten	we	er	gebruik	van	maken.

We	roepen	u	op	ons	te	helpen	een	zo	vol-
ledig	mogelijk	beeld	te	verkrijgen	van	wat	
er	in	de	gemeente	Marum	in	het	verleden	
gebeurd	is	en	ook	van	wat	er	nu	gebeurt.	
Een	ieder	die	zich	betrokken	voelt	bij	een	
van	 de	 boven	 genoemde	 onderwerpen	
vragen	 we	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	
deze	 nieuw	 op	 te	 zetten	 rubriek.	 Ook	
overleveringen	van	dorpsfiguren	en	anek-
dotes	horen	in	deze	rubriek	thuis.	Bent	u,	
om	wat	voor	reden	dan	ook,	niet	 in	staat	
uw	verhaal	op	te	schrijven?	Wij	zijn	bereid	
om	 langs	 te	 komen	 en	 uw	 verhaal	 op	 te	
nemen	en	verder	uit	te	werken.	De	lengte	
van	het	verhaal	is	niet	belangrijk.	
Om	het	spits	af	 te	bijten	zal	 ik	 in	de	vol-
gende	aflevering	een	artikel	schrijven	om	
een	 voorbeeld	 geven	 van	 hoe	 het	 kan,	
niet	hoe	het	moet.	Door	meer	mensen	bij	
deze	 rubriek	 te	betrekken	doen	we	 recht	
aan	het	begrip	heemkunde	en	kunnen	we	
wellicht	 veel	 ontbrekende	 en	 onbeken-
de	 gegevens	 over	 de	 gemeente	 Marum	
boven	tafel	krijgen.

Wilt u een bijdrage leveren aan de 
rubriek Heemkunde dan kunt u contact 
opnemen met de redactie of met de 
heer Jan van der Veen. 

De	 term	 heemkunde	 omvat	 alles	 wat	 te	
maken	 heeft	 met	 het	 gewest,	 de	 streek,	
het	dorp	en	het	gehucht	waar	we	geboren	
zijn	of	waar	we	wonen.	Alles	wat	er	 leeft	
of	 leefde,	 gebeurt	 of	 gebeurde	 en	 wat	
het	 heem	 karakteriseert,	 valt	 er	 onder.	
Dus	 behalve	 historische	 gebeurtenissen	
ook	religie,	dialect,	volksleven,	landschap,	
familie,	ambachten	en	beroepen,	genealo-
gie,	 gebouwen,	 voorwerpen,	 instellingen,	
verenigingen,	 gebeurtenissen,	 personen	
en	 natuur;	 dit	 alles	 in	 willekeurige	 volg-
orde.	De	bron	is	onuitputtelijk.

In	 allerlei	 onderzoek	 en	 literatuur	 wordt	
gesteld	 dat	 in	 deze	 tijd	 van	 globalise-
ring	 de	 belangstelling	 voor	 eigen	 streek	
en	 afkomst	 toeneemt.	 Globalisering	 zou	
verlies	betekenen	van	de	 locale	structuur	
en	 cultuur.	 Daardoor	 ontstaan	 gevoelens	
van	 ontheemd	 zijn	 en	 om	 die	 gevoelens	
te	 compenseren	 gaan	 mensen	 op	 zoek	
naar	 hun	 wortels.	 Zo	 is	 stamboomon-
derzoek	 tegenwoordig	 erg	 populair.	 Had	
Vondel	dan	toch	gelijk	toen	hij	dichtte:	De 
liefde tot zijn land is een ieder aangeboren.	
Misschien	geldt	dat	nog	wel	meer	voor	de	
eigen	streek!

Een	 andere	 definitie	 van	 heem	 is:	 een	
sociaal-culturele	 ruimte,	waar	we	voldoe-
ning	kunnen	vinden	en	waar	we	graag	zijn.	
We	moeten	die	ruimte	koesteren,	verken-
nen	en	beschermen.	Als	er	in	beide	bete-

Heemkunde      

Jan van der Veen

Tijdens de bijeenkomsten die moesten leiden tot de oprichting van een histori-
sche vereniging in de gemeente Marum is destijds stevig gediscussieerd over 
de naam. Historische vereniging werd al gauw terzijde geschoven, want we 
vonden dat het doel meer moest omvatten. En dan kom je al gauw uit op het 
begrip heemkunde. Maar heemkundige vereniging of heemkundekring Marum 
gaf het beperkte idee dat alleen het dorp Marum in beeld was, terwijl de op te 
richten vereniging juist de hele gemeente wilde bestrijken. Het is tenslotte de 
historische naam Vredewold-West geworden, met de nadruk op West. Alleen 
Vredewold zou meer associaties oproepen met het Leekse. Heemkundekring 
Vredewold-West dus.
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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.

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

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

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

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

Bestuursleden van	de	vereniging	Heemkundekring Vredewold-West:
-	De	heer	B.	(Berend)	Kingma,	voorzitter
		Malijksepad	19;	9363	AT	Marum.	Tel.	0594	641976.
-	Mevrouw	J.	(Cobi)	Vos-Olijve,	secretaris
		Willemstad	5;	9363	XE		Marum.	Tel.	0594	643543.
-	Mevrouw	F.	(Froukje)	Boekema-van	der	Wier,		penningmeester
		Thorbeckestraat	4;	9363	CA		Marum.	Tel.	0594	648000
-	De	heer	J.	(Jan)	Helder,	lid
		Noorderweg	57;	9361	TC		Boerakker.	Tel.	0594	549797.
-	De	heer	J.A.	(Jan)	van	der	Veen,	lid
		Mellemaweg	2A;	9364	PV		Nuis.		

Redactie: 
-	Mevrouw	J.	(Joke)	de	Boer-Jager
		Kamperfoelielaan	6;	9363	EV		Marum.	Tel.	0594	528502.
-	Mevrouw	S.	(Sineke)	de	Groot-Jager
		De	Jutte	25;	9367	RN		De	Wilp.	Tel.	0594	510058
-	Mevrouw	J.	(Cobi)	Vos-Olijve
		Willemstad	5;	9363	XE		Marum.	Tel.	0594	643543

Redactiesecretariaat: 
Kamperfoelielaan	6;	9363	EV		Marum.	Tel.	0594	528502;	fax	0594	646220;	
e-mail:	deboer@marum.knb.nl.	

Bankrekening	postbank	nummer	9557208	t	n.v.	Heemkundekring	Vredewold-West

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€ 4,50

Ontwerp:	H.	Dullink	


