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Het logo van Heemkundekring Vredewold-West, naar ontwerp van H. Dullink, 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.


Voorwoord
De dagen van de voorzitter van de Heemkundekring zitten vol verrassingen. Zo kreeg ik een
telefoontje van een mevrouw uit De Wilp, dat zij nog wat papieren had; het zou wel niet veel
waard zijn, maar of ik even wilde kijken. Wij maakten een afspraak om koffietijd. De deur stond
open en ik kon zo binnenlopen. Het eerste wat opviel in de kamer was een schilderij van de
openbare school bij de brug in De Wilp. Mijn gastvrouw was blijkbaar een betrokken vrouw, die de
gemeenschap van De Wilp een warm hart toedroeg. Na enkele koppen koffie kwamen de spullen
op tafel. Papieren met een verhaal…. weggooien is zonde! Papieren met een verhaal - hoe klein
ook - zijn puzzelstukjes van het verleden. Dat had haar dochter ook al gezegd en er daarom bij
moeder op aangedrongen met mij contact op te nemen.
“O ja, ik heb nòg wat” en na wat zoeken in een la, komt een doos met interessante inhoud
tevoorschijn. Een verhaal van een oud-Wilpster, Harm Varwijk, over De Wilp en omgeving. Het is
een verhaal met een tijdsbeeld; verhalen waar de Heemkundekring het van moet hebben. Ons
gesprek duurt lang, alle ontwikkelingen van oud-De Wilp komen aan bod. Ik moet naar huis,
neem afscheid en kijk nogmaals waarderend naar het schilderij van de school, dat een prachtige
blik biedt op een voorbije tijd. “Vind je hem mooi? Hij is gemaakt door mijn zoon!”.
Ik fiets veel en dan kom je nog eens ergens. Op een zaterdag fiets ik door Den Horn. De kerk
is open, toch maar even binnen kijken. Er is een boekenmarkt; kerkbanken vol met boeken. De
bezoekers schuifelen tussen de banken door op zoek naar dat ene boek dat ze nog missen en
altijd al hadden willen bezitten. Voor mij was er niets van mijn gading, tot mijn oog viel op een paar
bladen beplakt met krantenfoto’s. Tot mijn verbazing zag ik een drietal foto’s van schoolfeesten in
933, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de scholen van De Wilp en Nuis.
Kopen! Vast wel bruikbaar voor ’t Olde Guet.
Berend Kingma.

Krantenfoto van 22 juli 1933, gevonden op een boekenbeurs te Den Horn. Links de boerderij waar
nu de ‘Vrijborg’ is gevestigd. (De foto’s van De Wilp staan afgedrukt bij het artikel ‘Een dagloner
vertelt’)
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Van de Redactie
Bij het samenstellen van ‘t Olde Guet, lopen wij vaak tegen hetzelfde probleem aan; een
luxeprobleem eigenlijk, maar wel eentje die ons heel wat hoofdbrekens bezorgt. Kort samengevat
komt het hier op neer: “te veel tekst, te weinig ruimte”. Een professionele redactie maakt
waarschijnlijk snel korte metten met zo’n situatie, maar wij - amateurs - zijn zelf zo enthousiast
over al het materiaal dat op ons pad komt, dat we bijna geen keuze kunnen maken. Ook in de
afgelopen periode kregen we weer een heel aantal bijdragen aangeboden, die we werkelijk om
van te ‘smullen’ vonden. Zoals bijvoorbeeld het verslag dat Koos Vos maakte van zijn onderzoek
naar ‘De Bult van Marum’. Er is in het verleden al veel gezegd en geschreven over deze ‘Bult’,
maar het geheim werd nooit werkelijk ontrafeld. Is Koos Vos daar nu in geslaagd?
Ook van de hand van Geert Braam weer twee prachtige artikelen. Hij vond in oude gerechtelijke
archieven de veroordeling van een ‘crimineel’ die ongeveer 200 jaar geleden onze streek teisterde.
Verder schrijft Geert over de familie Praamstra uit Marum. Met zijn gevoel voor ogenschijnlijk
kleine historische feiten en voor opmerkelijke details heeft hij over deze ondernemersfamilie van
de Kruisweg weer een boeiend verhaal geschreven.
Een heel boeiende ontdekking deden we eveneens, bij de familie Varwijk in De Wilp. Wat daar
boven tafel – of eigenlijk van de zolder – kwam, tart elke beschrijving. Koffers vol interessant
historisch materiaal, geschreven, bewaard of verzameld door wijlen de heer Harm Varwijk. In dit
nummer publiceren we er alvast iets over. Later meer!
De rubriek ‘Heemkunde’, een gewaardeerde bijdrage van Jan van der Veen, had u deze keer
bijna moeten missen. Tijdens de lange aanloopperiode voor ieder ‘Olde Guet’ wordt een enorme
hoeveelheid mailtjes verstuurd, naar - en door - de redactie. Ik meen me te herinneren dat daar
toch echt ook een berichtje van Jan bij was; maar later was het verdwenen. Waarschijnlijk per
ongeluk weggegooid, samen met alle ‘spam’. Nu is het even spannend, maar waarschijnlijk is de
schrijver nog net op tijd terug van zijn vakantie om het nogmaals te mailen. Excuses Jan!
Tenslotte nog een tweetal rectificaties.
- In nummer 4, schreven we over de lotgevallen van turfschipper Roelf Eizes Palsma en
publiceerden zijn foto. Nu blijkt achteraf dat de persoon op deze foto niet Palsma is, maar Ebele
Wierds Veenstra, een andere voorvader van Onne Palsma uit Bakkeveen, die de foto beschikbaar
stelde. Van Roelf Eizes Palsma blijkt helemaal geen foto te bestaan, omdat deze er pertinent op
tegen was gefotografeerd te worden.
- In nummer 7, is een onjuistheid geslopen in het artikel ‘Jongensjaren bij de zuivelfabriek’. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog stond er op de zuivelfabriek afweergeschut. Dit was echter niet in de
watertoren geplaatst maar stond op één van de gebouwen midden in het complex.
Wij hopen dat u dit nummer van ’t Olde Guet met plezier zult lezen.
Namens de redactie,
Joke de Boer-Jager
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Wat Harm Varwijk schreef en bewaarde
Joke de Boer-Jager
In 1979 beschreef Harm Varwijk onder de titel ‘Een dagloner vertelt’ op pakkende wijze de
geschiedenis van zijn geboorteplaats De Wilp in de eerste helft van de 20e eeuw. Het volledige,
authentieke artikel publiceren wij elders in dit nummer van ’t Olde Guet. Varwijk was toen
59 jaar oud en opgenomen geweest in een verpleegtehuis vanwege een hersenbloeding.
Zelf vermeldde hij over deze periode: “Ik kan nu thuis verder opknappen en ga mij weer met
mijn hobby ‘schrijven’ bezighouden, want ik ben nog lang niet uitgeschreven”.
Harm Varwijk werd in 920 geboren aan de
Boelewijk, in De Wilp. Zijn ouders waren
Hendrik Varwijk en Antje Linstra. Harm was
de jongste zoon uit het gezin, een nakomertje.
Hij had één zus, Swopkje en drie broers Jan,
Sale en Emko, die allemaal een stuk ouder
waren. Harm bezocht de Christelijke school
in De Wilp en daarna waarschijnlijk nog
enkele jaren de land- en tuinbouwschool in
Marum. Echt doorleren zat er voor hem niet
in, hoewel uit zijn schoolschriftjes blijkt dat hij
een bijzonder goede leerling was.
Heel zijn leven heeft hij zwaar werk gedaan
als dagloner en arbeider, zoals zoveel jongens
van zijn leeftijd en afkomst.

Wat Harm Varwijk onderscheidt van vele
anderen, is dat hij schreef en bewaarde!
Zo hield hij zijn hele volwassen leven
nauwgezet zijn persoonlijke boekhouding bij;
één schrift voor de inkomsten en één voor
de uitgaven. Deze bijzondere documenten
zijn bewaard en bieden een indrukwekkend
inzicht in het verloop van zijn leven. Op
latere leeftijd schreef Varwijk een groot aantal
verhalen – zoals hij het noemde – over De
Wilp. Hij schreef over zijn kinderjaren in de
crisistijd, over de oorlog en hij beschreef
wie waar woonde in De Wilp en onder welke
omstandigheden. Maar ook vloeiden uit zijn
pen anekdotes over markante dorpsfiguren
of een schimpschrift over iemand waarmee

In dit huis aan de Boelewijk te De Wilp - dat er nu niet meer staat - werd Harm Varwijk geboren.
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hij ruzie had. Blijkbaar onderkende hij er het
belang van om ogenschijnlijk heel gewone
feiten en gebeurtenissen op te schrijven,
zodat ze niet vergeten zouden worden. Veel
van zijn geschriften werden uitgetypt door de
bekende Wilpster, Wim de Boer. Ook in de
geschiedenis van zijn voorouders was Harm
Varwijk geïnteresseerd. De stamboom legde
hij vast in een ‘familieboek’.
Toch zouden het leven en de talenten van
Harm Varwijk ons nooit opgevallen zijn, als

een foto van de schrijver te kunnen plaatsen
bij het artikel ‘Een dagloner vertelt’, leverde
een buitengewoon aangename verrassing op.
Zorgvuldig opgeborgen op de zolder van de
woning aan de Verlengde Oosterweg, stonden
twee oude koffers boordevol paperassen
en een grote doos met fotoalbums. Diverse
manuscripten, brieven, notities, oude akten,
verslagen, schoolschriften, krantenartikelen,
programmaboekjes, familiefoto’s, foto’s van
De Wilp kwamen er tevoorschijn; en nog veel
meer…. Een leven lang verzameld
en bewaard door Harm Varwijk en
zijn vrouw Liena Varwijk-Pieterman
en na hun overlijden gelukkig
ook bewaard door hun zoon en
schoondochter, Hendrik en Hielkje
Varwijk-Hoeksema.
Gelukkig bleek de familie Varwijk,
aangestoken door de enthousiaste
reactie, bereid het materiaal
in bruikleen te geven aan de
Heemkundekring
VredewoldWest. In de komende tijd zullen wij
het zorgvuldig inventariseren en
bekijken op welke manier er verder
aandacht aan zal worden besteed.
Harm Varwijk en zijn vrouw Liena Varwijk-Pieterman
Deze
bijzondere
nalatenschap
met hun zoontje Hendrik, die nu met zijn gezin aan de
van Harm Varwijk is beslist zeer
Oosterweg te De Wilp woont.
interessant voor iedereen die
belangstelling heeft voor de nabije
hij niet nòg een bijzondere eigenschap had
geschiedenis van deze streek, maar vooral
gehad: zijn bewaarzin. Een bezoekje aan één
voor hen die het oude De Wilp nog kennen of
van zijn zoons, eigenlijk alleen bedoeld om
een warm hart toedragen.

Harm Varwijk hield zijn leven lang nauwgezet zijn inkomsten en uitgaven bij. In oktober 1949 nam
hij vrij in verband met de geboorte van zijn zoontje.
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Criminaliteit rond Marum in de Franse tijd
Geert Braam
We gaan 200 jaar terug, naar de tijd waarin de Fransen het voor het zeggen hadden in ons
land. Ook toen al was criminaliteit vaak een bron van zorg in het Gronings/Fries/Drentse
grensgebied. Het is opmerkelijk dat er destijds – naar onze begrippen – zeer zwaar gestraft
werd. Langdurige opsluiting, lijfstraffen en verbanning moesten dienen als afschrikmiddel.
In de ‘Criminele Protocollen van het Westerkwartier’ vond ik een aantal zeer lezenswaardige
voorvallen, die u zeker moet zien in het licht van die tijd.
Eerst een staaltje van diefstal uit de oude
middeleeuwse kerk te Marum-West. Op
donderdag 24 november 808 wordt er bij
het gerecht Westerkwartier melding gemaakt
van een inbraak in de kerk te Marum. Deze
luidt: “gedeelte van een der glasramen zijn
weggebroken en uit deselve kerk gestolen
een koperen kroon met ses armen boven en
ses armen beneden”.
We weten dat er na die diefstal een nieuwe
kroonluchter is aangekocht, maar of die oude
ooit achterhaald is niet bekend.

In datzelfde boek van de criminele protocollen
vond ik de strafzaak tegen Willem Jans Vegten,
die een zware veroordeling kreeg voor een,in
onze ogen, tamelijk klein vergrijp.
Het stuk begint als volgt:
“Vrijdag den 9e in de sprokkelmaand 80.
Op heden is door de Rechter in de Jurisdictie
afgegeven, en aan den Procureur Generaal des
Konings versonden het navolgende vonnis:
In naam des Konings. Alzo uit ingewonnene
informatiën beëdigde verklaringen van
getuigen en gehoudene examina, der rechten,

Zo kan het er ook rond 1810 uitgezien hebben. In gedachten zien wij Willem Jans van Vegten over
de onverharde weg door Marum struinen. Deze foto is van omstreeks 1900. Het huis (met schuur)
op de kruising was de smederij van Wijger Hendriks Smit, nu de locatie van ‘Uitgaanscentum
de Kruisweg’. Gelijk links staat het café de Jachtweide. Jan Hendriks Bakker was er lange tijd
caféhouder en bakker; tevens was hij een groot aantal jaren wethouder. De weg leidt naar het
afgebroken tolhuis. In het huis rechts van het tolhuis woonde manufacturier Pieter Oostra.
(Foto: ‘Gemeente Marum door de eeuwen heen’, door W.T. Vleer)
1
9 februari 1810
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Ebbel Wilts, smid te Tolbert, was in 80
ongeveer 30 jaar. Na 8 voerde hij
de naam Veenstra. Hij was geboren te
Surhuisterveen en overleed in 857 te
Hoogkerk als weduwnaar van Sieuwke
Jans Poelma.
Willem Jans Vegten verklaart dat hij die
partijen ijzer van een ‘onbekende jood’
te Tolbert heeft gekocht. Tevens verklaart
hij, een zware ijzeren bout van een voor
hem onbekend persoon op de Hereweg
te Marum te hebben gekocht. Eveneens
heeft hij, volgens eigen zeggen, ‘zware
huisankers’ aangekocht van enen Geert
Wijgers woonachtig in de Knijpster
Compagnie in Friesland. Die had hem het
ijzer “aangebracht op de heide agter Marum
niet ver van Trimunt en al daar verkocht”.
Vandaar heeft Willem het ijzerwerk naar
Marum overgebracht, in het stro verborgen
en vandaar uit successievelijk verkocht.
Deze verklaringen zijn volgens het gerecht
leugenachtig.
Ook heeft hij enkele zware ijzeren pennen, die
gebruikt worden voor een draaibrug over de
wijken in de veenkoloniën, verkocht aan een
hem onbekend persoon op de weg in Nuis,
maar die werden hier niet vermist. Ook nu kon
hij weer geen ‘aankomst brief’ tonen en de
persoon kon hij ook niet beschrijven. Hij is het
vergeten en kan er zich niets van herinneren.
Het gerecht oordeelt dat:
“De
gedetineerde
overtuigend
doet
voorkomen als na eens wegens diefstal op
het schavot te zijn gestraft, zich opnieuw te
hebben schuldig gemaakt aan herhaalde
diefstallen, en dus als een allergevaarlijkst lid
der burgermaatschappij is”.
“In naam des Konings” wordt Willens Jans
Vegten zwaar gestraft. Hij wordt publiek aan
de kaak gesteld, en door “den scherpregter
met roeden strengelijk gegeseld, om voorts
voor de tijd van vijftien agtereenvolgende
jaren in het tuchthuis van het departement te
worden geconfineerd, ten einde aldaar met
zijne handen arbeid de kost te verdienen en
wijders om na ommekomst van dien tijd voor
altoos uit dit koninkrijk te zijn gebannen,
zonder ooit daar weder binnen te mogen
komen, bij poena van zwaardere straffe”.
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Wat gebeurde er verder met Willem
Jans Vegten; hoe lang heeft hij gezeten?
Uit het voorgaande blijkt dat hij 5 jaar
gevangenisstraf kreeg voor zijn vergrijp. Dat
zou betekenen dat hij in 825 weer vrij zou
komen. Bij nader onderzoek blijkt dat hij
eerder vrijkwam en dat ook de eeuwig durende
verbanning uit Friesland moet zijn opgeheven.
Volgens aantekeningen in het ‘Register van
Gedetineerden’, aanwezig bij het Regionaal
Historisch Centrum Groninger Archieven zit hij
in 88 in het huis van arrest en daarna in het
‘Provisioneel Huis van Correctie: het Pontje’,
dat hij verlaat op 6 maart 88. Aangetekend
staat: “Vervoerd naar het Hogezand en verder
buiten het Rijk ingevolge zijn vonnis”. Toch
blijkt Vegten tijdens het huwelijk van zijn zoon
in december 88 al weer op vrije voeten
te zijn. Tevens blijkt uit de overlijdensakte
van zijn vrouw, Aaltje Pieters Boltjes, die in
823 overleed te Opsterland, dat zij toen
samen in Drachten woonden, waar Vegten
timmerman was. Na het overlijden van zijn
vrouw ontbreken verdere gegevens omtrent
Willem Jans Vegten.
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Praamstra’s: van beurtschipper tot fouragehandelaar
Geert Braam
Ondernemingen gerelateerd aan het boerenbedrijf verdwijnen langzamerhand allemaal
uit ons dorpsbeeld. Daarom wil ik dergelijke bedrijven onder de aandacht brengen. In dit
artikel staat centraal de meelhandel/het fouragebedrijf van Jacob Fokke Praamstra en zijn
zoon Klaas, maar ook andere familieleden Praamstra speelden een belangrijke rol in de
‘zakenwereld’ op de Kruisweg. Het bedrijf van Klaas Praamstra is jarenlang een begrip
geweest. Helaas kon ik hem niet meer interviewen, omdat hij een aantal jaren geleden
overleden is. Samen met zijn weduwe mevrouw Praamstra-Kalfsbeek en haar schoonzoon
Itse van der Donk uit Tolbert heb ik tijdens een interview toch het één en ander kunnen
achterhalen. Daarnaast werd, om een totaalbeeld te krijgen van 150 jaar familie Praamstra
te Marum, veel informatie gehaald uit archieven.
Stamouders
De geschiedenis van de familie Praamstra
in de gemeente Marum gaat terug tot 858.
Fokke Kornelis Praamstra en Tietje van der
Wei vestigen zich dan in De Wilp, komende
van Jelsum bij Leeuwarden. Ze zijn resp.
in 822 en 82 geboren te Drogeham en
Stiens. Fokke Kornelis staat te boek als
arbeider, later is hij landbouwer. Blijkens de
notariële archieven uit Friesland handelt hij in
onroerende goederen. Het echtpaar krijgt een
aantal zonen en dochters. Hun zoon Jacob
Praamstra, geboren in 853 te Leeuwarden
en zijn vrouw Grietje de Groot, geboren te De
Wilp in 856 vestigen zich als beurtschippers
te Marum. Jacob doet zijn achternaam eer
aan door het water op te gaan. Het is mogelijk
dat zijn voorvader rond 8 praamschipper
was en daarom voor die naam koos.
Jacobs thuishaven is de haven van de Pier

Jacob Praamstra
*1853-1926

Holtropswijk/Pierswijk op de Kruisweg. Hij is
de stamvader van de Marumer Praamstra’s.
Jacob was klein van stuk, te klein om
goedgekeurd te worden voor de Nationale
militie. Hij was n.l.  meter en 49,2 cm en hij
had minimaal  meter en 55 cm moeten zijn.
Hij had, blijkens zijn signalement, een hoog
voorhoofd, bruine ogen en bruin haar.
Van beurtschipper tot fouragehandelaar
te Marum
Jacob, dat parmantige kereltje, voer met
zijn boot als beurt- en marktschipper op
Groningen, maar ook kwam hij op vele andere
plaatsen in en buiten de provincie. Hij voer met
alle vracht die er maar voor handen was; zo
bracht hij vee naar de wekelijkse veemarkt in
Groningen en kwam hij vaak terug met varkens
voor de slachterij Abraham van Dam te Leek.

Grietje de Groot
*1856-1929
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Hij was de voorloper van de boderijders. Toen
hun zonen Fokke, Olfert en Jacob Fokke naar
school moesten, kochten Jacob Praamstra
en zijn vrouw in 896 voor f 350,-- een oud
pand aan de Kruisweg. (In 830 stond hier het
bedrijf van de schoenmaker/leerlooijer Jan
Jelles Klok).
Het oude gebouw werd in 900 afgebroken
en er verrees een nieuw pand. De vrouw
van de beurtschipper begon daar een
tabakswinkeltje (nu elektro-vakman Mulder).
Voor de werknemers van de nabije melkfabriek
was dit een uitkomst voor hun rook- en
kauwgenot.
Het beurtschip van Jacob werd van
Marum naar Leek v.v. getrokken door een
scheepsjager met paard en dat was vaak
zijn eigen zoon Fokke. In Leek werden de
zeilen opgetrokken en verdween de boot
geruisloos op windkracht naar Groningen;
en Fokke ging weer terug naar Marum. In de
avonduren stond de scheepsjager met paard
al weer klaar om het beurtschip naar Marum
te trekken. Behalve op de bewuste dag in
907 dat de familie van Panhuijs tijdens
zeer dichte mist met koets en al in het koude
Hoendiep belandde (onder de stad Groningen)
en verdronk! Zoon Fokke stond in Leek te
wachten om zijn vader weer naar Marum te
trekken, maar de wereld zat ook daar potdicht
van de mist. De beurtschipper besloot om
voor anker te blijven liggen in Leek. Tegen zijn
zoon, die nu alleen huiswaarts moest keren
zei hij: “Het paard weet de weg en hij brengt
jou weer veilig terug naar Marum”.
Het was voor beurtschipper Jacob een stuk
stiller aan boord, zonder zijn gezin. Hij voer
nu alleen met schippersknechtje Marcus
van Vliet, die zich ook vaak wat eenzaam
voelde. Wellicht is Jacob Praamstra rond
deze tijd gestopt met varen. In 908 komen
we Marcus als zelfstandig schipper tegen, hij
voer ook samen met zijn vrouw en kinderen.
(Vele wat oudere Marumers kennen hem nog;
hij woonde jaren later een paar honderd meter
achteruit, aan de Lindsterlaan).
De Kruisweg, waar de familie Praamstra
woonde, was in de eerste helft van de
vorige eeuw de economische spil van het
1
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dorp. Het melkfabriekje stond daar en (later
ook de Timmerfabriek ‘De Volharding’)
en er woonden veel middenstanders.
Van bakker tot slager, van schoenmaker
tot textiel- en brandstofhandelaar, een
garagehouder,
een
meubelhandel,
een boekhandel, het postkantoor, het
gemeentehuis, het arbeidsbureau en niet te
vergeten een uitgaanscentrum bij uitstek.
De drie zonen Fokke, Olfert en Jacob Fokke
Praamstra blijven wonen en werken aan de
Kruisweg, waar Fokke en Jacob Fokke later
elk een nieuw pand laten bouwen en Olfert
de ouderlijke stee betrekt. Het moet gezegd
worden dat de zakenbroeders bij de bouw van
hun huizen financieel ondersteund werden
door hun vader en moeder, Jacob Praamstra
en Grietje de Groot. Blijkens de ‘memorie van
successie’ uit 926, hadden ze alle drie een
aardige lening afgesloten bij hun ouders, die
bovendien bij hun overlijden nog een klein
kapitaaltje nalieten.
Fokke Praamstra, Kruisweg 9
Zoon Fokke, geboren te Hoogezand in 885,
trad in de voetsporen van zijn vader; hij werd
eveneens beurtschipper. Fokke trouwde
in 9 te Marum met Fenje Dijk. Ook
deze schipper bleef varen zonder vrouw en
kinderen. Zij gingen aan de wal wonen, waar
Fokke tevens zijn handel in kunstmest en
brandstof had. Zijn vrouw overleed in 98.
De weduwnaar trouwde in 92 met Trijntje
Koster. Ze was weduwe van Sijpko Panjer
en nam twee zonen mee. Zij bouwden gelijk
een nieuw huis, Kruisweg 9, nu het eerste
huis naast de ‘Welkoop’. Een gevelsteentje
in het portaaltje bij de voordeur vermeldt:
(F.P.-T.K. okt. 92). Een interessante
bijkomstigheid is, dat op deze locatie vóór
de nieuwbouw van Fokke Praamstra een
grutter woonde (830), dat was Derk Derks
de Groot. Verwar een grutter in die tijd niet
met onze ‘groot’grutters, want deze grutter
had een graanpellerij. De maalstenen werden
in een grutterij aangedreven door paarden- of
menskracht.
Een van de stiefzonen van Fokke Praamstra,
Hendrik Panjer, had vanaf 950 een
brandstofzaak nabij de plek waar hij met zijn
moeder en stiefvader woonde. De andere
zoon, Jan Panjer, emigreerde in 952 naar

Canada.
Fokke verhuisde in 95 naar een nieuw huis
even ten oosten van de kerk op de Kruisweg.
Zijn huis en schuren kwamen in handen van
Robert ’t Hart, tot 953. Hij handelt o.a.
in stro. Van 953 tot 955 hebben we als
bewoner en eigenaar Albertus Kolkman; van
956 tot 969 woont Siemen Veenstra er,
vervolgens Jan Dijk en daarna, tot heden,
diens broer Iko Dijk. De grote schuren achter
het huis kwamen ongeveer halverwege de 50er jaren in het bezit van de Aankoop Centrale.
Na allerlei fusies heet dit bedrijf sinds 200
Welkoop-Agrifirm. De oude schuren staan er
nog en herinneren ons aan de gouden tijden
van het bedrijf. Een bekend Marums bedrijf,
van waaruit veel veevoer, kunstmest en
brandstof werd verhandeld en uitgevent.
Olfert Praamstra, Kruisweg 10
De tweede zoon, Okke (officieel Olfert),
geboren in 890, komt in het pand van zijn
ouders, aan de Kruisweg 0. Hij is koopman
en winkelier. Hij trouwt in 97 te Adorp met
Epke Land. Het is bekend dat Okke van
alles te koop had. Op de grote zolder waren
een aantal slaapvertrekken afgetimmerd,
maar het grootste gedeelte werd gebruikt

als klompenopslag voor de verkoop. Menig
Marumer paste en kocht klompen op die
zolder. Ook werd er meel opgeslagen van
buurman en broer Jacob. Het was er droog
en mogelijk was het voor Jacob een welkome
aanvulling op zijn eigen ruimte. Okke vertrekt
in 95 naar Zutphen.
De volgende personen waren sindsdien
eigenaren van het zakenpand waar geruime
tijd een kruidenierszaak en later een
zelfbediening in gevestigd was. Vanaf 95
was het in bezit van P. Wesselius, vanaf 958
van de familie Sikke Oosterhof, vanaf 965
van de familie Sietse Oosterhof en tenslotte,
sinds 973 is de zaak van Electro-vakman Iko
Mulder er gevestigd.
Jacob Fokke Praamstra, Kruisweg 8
De derde zoon Jacob Fokke Praamstra
(geboren in 896) was nog vrijgezel toen hij in
98 zijn huis met grote schuur liet bouwen,
ten westen van het pand van z’n broer Okke.
Zo woonden drie Praamstra’s jaren op een
kluitje als een onafscheidelijk trio. De drie
zakenpanden werden ontworpen en gebouwd
door het toenmalige bouwbedrijf van Hielke
Gjaltema, de latere stichter van Gjaltema’s
timmerfabriek ‘De Volharding’. Er was

Naast het pand Kruisweg 8 staat de zwaar beladen wagen klaar voor vertrek, met op de bok
Eeuwe (Eef) Veen. Hij was knecht en tevens voerman van meelhandelaar Jacob Fokke Praamstra,
die bij de muur staat


aan ieder huis íets herkenbaars, zoals de
geglazuurde vensterbankstenen en het
gekleurde glas-in-lood in de bovenramen.
Veel van die eenheid is nu verdwenen. Jacob
Fokke trouwde in 923 te Marum met Japke
Grondsma. Hij was toen graanhandelaar en
commissionair. Hij verhandelde graan voor
diverse graanboeren uit de wijde omgeving en
nam graanmonsters mee van de boeren naar
de korenbeurs in Groningen. Naast zijn handel
in granen verwerkte hij granen voor veevoer
en in de oorlog maalde hij graan voor de
bakkers uit de wijde omgeving. De bezorging
geschiedde vanaf het eerste uur met paard
en wagen. Als vaste medewerker hadden ze
Eeuwe (Eef) Veen uit De Wilp; hij was ook de
koetsier van arts en buurman Deves. Ook
werkte er ene Jan Postmus. Het gebeurde
eens dat de dienstmeid van Praamstra,
vanuit de schuur via een koeglaasje, sjanste
met de dienstknecht van het naast gelegen
huis, waar de arts Theunis Klaas Grashuis
Deves woonde. Deze liet de raampjes van zijn
koetshuis wit kalken om te voorkomen dat
er op die wijze nog meer tijd verspild werd.
Hij overleed in 927 en werd 73 jaar oud.
Het oude doktershuis met het koetshuis en
de prachtige tuin, herkennen we nu als een
parel van de Kruisweg waar tegenwoordig de
familie Van der Veen-Homan woont. Het huis
dat Jacob Fokke eens liet bouwen, wordt nu
bewoond door de familie Lakerveld.
Na de oorlog ruilden de Praamstra’s hun paard
en wagen in voor een oude legerjeep met een
klein aanhangwagentje om de bezorging wat
vlotter te doen verlopen. Er werd krachtvoer
voor de koeien ingekocht en uitgevent en
daarnaast kippenvoer, zowel meng- als
ochtendvoer. In 953 nam Klaas Praamstra
de zaak over van zijn vader en betrok samen
met zijn vrouw het pand. De ouders verkasten
naar een burgerhuisje naast de verderop
gelegen dokterswoning. De oude baas bleef
de steun en toeverlaat van het fouragebedrijf;
hij overleed in 97.
Klaas Praamstra zette het bedrijf alleen voort.
Er werden nieuwe machines aangeschaft, de
oude legerjeep werd aan de kant gezet en er
kwam een vrachtwagen voor in de plaats.
Mevrouw Praamstra vertelde een prachtige
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anekdote uit deze tijd: Toen zij nog maar net
getrouwd was, werd ze ook meteen ingezet
voor hand- en spandiensten. De boeren uit de
omgeving waren bij Klaas en zijn vader goed
bekend, maar zij kwam uit Leek en kende
nog niet alle klanten die langs kwamen.
Toen een zekere boer iets kwam halen, dat
opgeschreven moest worden, vroeg zij hem
om zijn naam. Het antwoord was: “Dat wiet
joe man wel” en de boer verdween uit haar
gezichtsveld. Ze voelde zich niet zo lekker,
want als ze niet zou achterhalen wie het was,
dan waren die inkomsten weg. Snel maakte
ze, zo goed en zo kwaad als dat ging, een
tekeningetje van die boer met bril en inclusief
zijn fiets. Ze deed bij thuiskomst van haar
man het verhaal en liet de tekening zien. Haar
man wist direct over wie ze had en zo kwam
het toch op zijn pootjes terecht.
Midden jaren ‘70 werd het Klaas Praamstra
allemaal te zwaar. Zijn lichaam had het
erg te verduren gehad, als gevolg van het
tillen van de vaak wel 00 kg. zware meelen graanzakken. Hij stopte met het bedrijf
en kreeg werk in Groningen. De grote schuur
werd daarna voor verschillende doeleinden
gebruikt. Zo lagen er op de zolder vele
spullen van de drumband ‘Harmonie’ en vele
honderden boeken en andere spullen die
bestemd waren voor de jaarlijkse rommelmarkt
achter de gereformeerde kerk te Marum.
Klaas Praamstra, de laatste van generaties
meelhandelaren, overleed in december 2004.
Tot zover dit stukje historie van de eertijds
toonaangevende middenstanders Praamstra
van de Kruisweg. Door hun ondernemerszin
en de bouw van de drie beeldbepalende
panden hebben zij het dorp Marum een
prachtig stukje cultureel erfgoed nagelaten.
Met dank aan mevrouw Praamstra-Kalfsbeek,
Itse van der Donk, Iko Mulder en Jan Dijk en
zijn vrouw.

Zo zien de panden aan de Kruisweg 8 en 10, aan het begin van de 20e eeuw gebouwd door de
Praamstra’s, er nu uit. Nummer 8 is in vergelijking met de oude foto, weinig veranderd.
Op de onderste foto nummer 9, met de huidige eigenaar, Dhr. Dijk.
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Het ravijn van Boerakker
Wim Boetze en Ben Westerink

Met toestemming overgenomen uit Noorderbreedte nr. 5 jaargang 3.

Hoogtekaart waarop het smalle kronkelende dalletje dat ‘ravijn’ van Boerakker genoemd wordt
- gelegen ten noorden van de Rijksweg A7- zich prachtig aftekent (kaart: Anke van der Helm).
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Op de hoogtekaart zijn de randen van het Drents Plateau van een bijzondere schoonheid.
We zien insnijdingen en uitspoelingen die alles te maken hebben met hoe de waterstromen
tijdens de laatste fase van de laatste ijstijd ons landschap hebben vormgegeven. Het
afstromende water veroorzaakte brede erosiedalen waarin ook tegenwoordig nog dikwijls
een stroompje of diepje kronkelt. In het fragment van de hoogtekaart hiernaast zien we een
uitzondering daarop.
Opvallend smal dalletje
In het Groninger Westerkwartier, tussen Tolbert
en Boerakker, ligt een stroomdalletje dat water
in noordoostelijke richting afvoert. Het dalletje
is opvallend smal en diep in vergelijking met
de drie omringende ‘stroomdalen’ die op de
hoogtekaart zichtbaar zijn. Bij ingewijden
staat het stroompje bekend als het ‘ravijn van
Boerakker’. De verklaring voor de afwijkende
vorm van het dalletje ligt in de aanwezigheid
van een potkleilaag. De potklei in de bodem
van het dalletje bemoeilijkte het verspoelen
van de bodem door het afstromende water.
Het resultaat was een diep ingesneden geul.
Zo ontstond een ‘diepje’ in de letterlijke zin
van het woord. Een officiële naam heeft het
diepje nooit gehad. Op oude topografische
kaarten wordt het als Stroompje of Bruggen
aangeduid.
Het diepje is een zijtak van de Oude Riet die
ooit nabij Noordhorn in de kwelders stroomde.
Bij de driesprong Schilligepad-Haanweg
doorsnijdt het diepje de weg en krijgt men een
goed beeld van het stroomdalletje. Het beeld
heeft hier veel weg van een Limburgs beekje.
et stroompje wordt door lokaal kwelwater
gevoed, en op diverse plaatsen borrelt het
water uit de oevers. De omgeving vormt een
bekoorlijk en besloten houtwallenstruweel dat
in noordelijke richting afhelt richting het open
landschap van de Tolberter petten.
Archeologische schatkamer
Het duidelijke reliëf en de constante aanvoer
van beekwater is de vroege mens niet
ontgaan. Op de zandkoppen langs het
ravijntje en op de Hoge Traan bij de Blinksloot
zijn veel archeologische vondsten gedaan,
uit het Mesolithicum, het Laat-Neolithicum
en de Bronstijd. De amateur-archeologen
Geert Venema en Bernard Versloot hebben
de afgelopen jaren een indrukwekkende
verzameling opgebouwd. De oudste vondsten
betreffen vuursteenafslagen afkomstig van de
Tjongercultuur (0.000 v. Chr.). Rendierjagers
zullen hier ooit een kampement hebben

opgeslagen. We spreken dan over 0.000 v.
Chr., toen het diepje zojuist gevormd was.
Er zijn vondsten uit de Trechterbekercultuur
(de Hunebedbouwers), de Klokbekercultuur
en de Enkelgrafcultuur. De verzameling
bestuur uit stekers, krabbers, bijlen en
pijlpunten,
verkoolde
hazelnootdoppen,
etc. Tijdens graafwerkzaamheden ten
behoeve van woningbouw kwamen recent
vijftig haardkuilen te voorschijn. Ook de
Middeleeuwen zijn rijk vertegenwoordigd in
de vorm van kogelpotscherven. Het dalletje
is, kortom, een archeologische schatkamer

Wat er nog over is van het ravijntje
Rechttrekken en wegwezen
Tienduizend jaar kon het stroompje ongestoord
kronkelen en mooi zijn. Toen onderging
het diepje het lot van vrijwel elke bochtige
waterloop. In 2000 ontdekte het waterschap
het minieme stroompje. Rechttrekken en
wegwezen, was het advies. Uiteindelijk
mocht het diepje toch blijven kronkelen, maar
beschadigd werd het wel. Een ravijntje is het
niet meer. Maar de afdeling Leek van het IVN
geeft de moed niet op. Men heeft een plan
gemaakt om het diepje landschappelijk en
ecologisch te verbeteren.
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Een dagloner vertelt
Harm Varwijk (1920 - 1993), geschreven in 1979
Het dorp de Wilp in de dertiger jaren
De Wilp in de Dertiger jaren: een klein en
armoedig dorpje met een melkfabriek en
een mooie korenmolen van Inse en Sjibbe
Reindersma (welke in de vijftiger jaren is
verloren gegaan). De scheepvaart in het
dorp was toen nog vrij behoorlijk. Een
bekende Wilpster schipper was Andries
Tienstra die veel met turf en baggel voer. ‘s
Winters lag hij veel voor de wal bij Mint R.
Veenstra, timmeman/aannemer (waar thans
J.Ploeg woont). Dan was er Ybe Ybema
die bijna elk huis baggel en turf bezorgde
en zijn broer Ytse Ybema die veel zand en
grind vervoerde. En niet te vergeten Klaas
Stobbe met zijn scheepje “Ziet op U zelf”,
groot dertien ton. Stobbe vervoerde hiermee
voornamelijk turfjes die hij dan uit Veenhuizen
ophaalde. Ook Euwe Ausma, eigenaar van
een grote praam, haalde turf uit Veenhuizen
en omgeving. Jitze Ybema had ook nog
een schip, de “Cornelia”, maar die lag veel
bij Jan Fokkema aan de Boelewijk voor de
wal. De oude schipper Siebe en zoon Boele
Haarsma gingen met hun prachtige schip van

33 ton, elke week over het Leekstermeer naar
Groningen, met stukgoederen. Dit waren de
nog vanouds bekende beurtschippers.
Veelvuldig aanwezig was ook schipper T.
Zuidema. ‘s Winters lag hij meestal met
Ype en Ytse Ybema bij Jan Ybema aan wal.
De familie Niterd van der Molen, aan de
Oosterweg woont er nu. Deze vaart is later
vanaf Douwe Adema langs de melkfabriek tot
aan de Boelewijk gedempt. Verder huisden
er nog een paar woonschepen van Gerke
en Klaske Veenstra, die later naar Groningen
vertrokken. Gerke Veenstra was chauffeur
bij de gebroeders Haarsma en reed met een
grote wagen naar Dortmund. Ook de oude
Oostganger Wouda heeft lange tijd met een
woonscheepje in de vaart gelegen.
Een bekende figuur in de Wilpster samenleving
was ook Reinder de Haan. Hij voer altijd met
een potschip en voorzag de mensen van
potten en pannen, kop en schotels en borden.
De vrouwen gingen dan mee naar het schip en
konden hun eigen spullen uitzoeken. Verder

De Wilp in 1922. Een turfschip in de Wilpstervaart, nu het Plantsoen. Aan de Oostkant van de wijk
rijdt al een auto.
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waren er nog enkelen die ijzeren pramen
hadden, welke ze dan gingen verhuren.
Op de melkfabriek werkten ongeveer dertig
mensen, plus enkele melkrijders, zoals Jan
Renkema uit Frieschepalen, Jenne Kasje
uit De Wilp, Rensje Nouta van achter de
Tippe, Jan Nicolaï Sr uit Siegerswoude en
Johannes Ploeg van de Keuningsweg. Ook de
melkvaarders ontbraken niet bij het personeel
van de melkfabriek. Te weten Geert Visser,
Mint Veenstra, Hendrik Varwijk en Johannes
Ploeg en zonen.
Omgeving zuivelfabriek
Naast de melkfabriek aan de noordzijde
woonde vroeger Tjalma die handelde in veevoer, zaai- en pootgoed. Daarnaast Jan Nicolaï, die een vrachtwagen had en als boderijder
elke dag op weg was naar Groningen, om
onder andere tuinbouwproducten naar de
veiling te brengen. Naast Nicolaï woonde
Herman de Groot, die een houten winkel had
en ondermeer drogisterijartikelen, tabak en
tuinzaden verkocht. Een paar huizen verder
woonde Willem Berghuis, een wagen- en
stelmaker. Maar bovendien dreef hij tevens
een postkantoor.
Aan de zuidzijde van de Wilpster melkfabriek
woonde in de dertiger jaren Willem Nonkes.
Caféhouder was Roel Kamminga met als
opvolger zoon Geert. De houten doorrit die
naast het café stond, is later door de familie
E. Helmholt afgebroken. Een eindje verder
woonde de familie Haarsma, die naast
beurtschipper ook nog enige vrachtwagens
bezat. Weer iets verderop stond de grote
korenmolen “De Tulp” van de familie
Reindersma. Tevens werden hier veevoeders
verkocht. Vaak zag men de knecht met een
afgeladen wagen, getrokken door twee
paarden door de Houtwal zwoegen op weg
naar Lu Ausma, op de Linde. Scheef tegenover
Reindersma woonde Jitse Floris eveneens een
handelaar in veevoeder. Hij had bovendien
een maalderij en een brandstoffenhandel. Ook
Jan Jansma handelde in veevoeders, evenals
Albert Turksma, Jannes Dijkstra, Ate Dijkstra
en Jelle Pruim (over concurrentie gesproken).
Het dorp de Wilp bezat ook nog 4 slagers.

Oege Huisman, Hans Jansma, Piet Komrij
en Gerrit Wijkstra aan de Jonkersvaart
en Jan Lammerts (later kassier van de
boerenleenbank) en de noodslager Eeuwe
Duursma. Aan kruidenierswinkeltjes eveneens
geen gebrek: Wed. H. Helmholt, Johannes
Floris, Pop Snip, Ynse de Vries, Elze Meyer
en Bonne Veenhuizen. In drie winkeltjes was
galanterie en speelgoed te koop. Dit kon
zowel bij Egbert en Sara (thans garagebedrijf
van der Heide), Mint en Roelfke Tellinga (later
geschenkenhuis G. Klooster) als Hendrik
en Sjoukje Smit (waar vandaag de dag nog
kapper Jonkman woont). Het ambacht
van pompmaker en wagenbouwer werd
uitgeoefend door Minno Strikwerda en Willem
Berghuis. Ook was de Wilp twee smederijen
rijk. Jacob Haak, tevens paardenhoefbeslag
en zwaar smeedwerk en Pieter Kamminga
(laatst genoemde had een zaak waar thans
Westerhof’s Supermarkt is gevestigd).
Veekooplieden waren in de dertiger jaren
Renze Jansma, Hendrik de Roos, Taeye
Renkema, Klaas Lammerts, Jacob Dopstra
en Jurjen Lammerts. De heer Steensma heeft
jaren de Wilpsters van klompen voorzien. Hij
maakte prachtige klompen. Kooplieden van
kleinvee waren ondermeer: Eldert Wijkstra,
wonende aan de Jonkersvaart, later Drie
Roe, Klaas van Veen van de Boelewijk en Jan
van Houten van de Skiepedrift in het Friese
gedeelte van de Wilp. De schilders in het
dorp waren Auke de Vries en Albertus Friso.
Verder waren de timmerman-aannemers er
ook: Adrianus Dijkmans, Mint Veenstra en
Johannes de Jong. Een moeilijk vak, n.l. het
rietdekken, werd gehanteerd door Jochem
Wijkstra van de Keuningswijk, Joost Wijkstra
van de Tippe, die ook nog timmerman was en
dan de gebroeders Dijkstra, Markus en Jacob
wonende aan de Koppelweg, Verlengde
Oosterweg.
Sietse Meier dreef een textielwinkel.
Vervolgens kwam er in die zelfde winkel een
J. v.d. Mei. Ook Hoogeveen dreef er zijn
zaak (thans Gatsonides) en Tjeerd van der
Brug, (thans Zandstra) en Jan Boerema die
aan het Plantsoen woont. De lapjeskooplui
waren eveneens aanwezig, Bart Ploeg, die
altijd op pad ging met een poede op zijn
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rug met lappen en hoeden en noem maar
op. Wij vonden het als kinderen altijd fijn
als Bart kwam. Hij was verschrikkelijk doof.
Verder was er nog lapjeskoopman Keuning uit
Drachten die getrouw twee maal per jaar zijn
klanten bezocht.
Er was nog een tweede café en bakkerij
genaamd
”De
Twa
Wilpen”,
waar
achtereenvolgens hebben gewoond Gouwke
Bruinsma, Fennema, Lok en Nijhof en voordien
nog Tjerk Helmholt. Het café dient de laatste
jaren als pakhuis voor het transportbedrijf
van de fa. Nicolai, die hier al jarenlang een
veetransport bedrijf heeft. Ook bakkers
waren er in voorraad: Roel Westerhof, Willem
Nonkes, Pieter Nieman, Vennema, J.Blom,
Johannes Folmer en Hendrik Stobbe.
Drie kerken waren er ook, met enige zeer
bekende predikanten: Van Aken, Scheepel
en Noest en nog twee grote scholen. De
openbare school in het midden van de Wilp
en de gereformeerde school aan de Drie Roe,
waar nu van Breden woont. Een paar bekende
schoolmeesters waren meester Zuiderbaan
van de openbare school en meester Zijp van
de christelijke school. Zijp was een zeer actief
man in de ondergrondse beweging tijdens de
oorlog 40 - 45. Waarschuwde ook ons, als
onderduiker, als er gevaar dreigde en hielp
ook velen aan een adresje voor onderduikers,
tot op zekere dag zich weer een vreemde
onderduiker bij Zijp meldde. Deze zond hem
door naar Johannes Floris en later naar Jannes
Dijkstra aan de Boelewijk. Na een poosje
verzon de onderduiker een boodschap, maar
fietste vlot naar de Kruisweg in Marum, waar
zich enkele Duitsers bevonden. Een poosje
later verscheen er een Duitse overvalwagen
en meteen werden Zijp, Floris en Dijkstra
opgepakt. Zijp hebben ze doorgezonden
naar een concentratiekamp. Na veel leed
kwam hij na de bevrijding weer terug. Bij zijn
thuiskomst zongen wij het Wilhelmus op zijn
verzoek. Zijn vrouw en kinderen waren blij
hem levend terug te ontvangen.
Je vond geen dorp waar ze zo eensgezind
waren in de oorlogstijd, als in de Wilp.
Midden op de dag kwam er een Engelse
parachutist naar beneden op de Otterspol.
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Popke Venema ging gauw met hem naar Jan
en Jitske Varwijk. Daar werden vlug de kleren
verwisseld met een broek van Jan Varwijk, die
hem veel te kort was. Toen heeft Piet Plas deze
Engelsman met de fiets meegenomen door
de Houtwal naar het huis van meester Zijp,
waar hij werd doorgevoerd en opgeborgen
door Pieter Dijkhuis. De Duitsers kregen er
geen vinger achter. Meester Zijp heeft zelf ook
veel in de Leekster Courant geschreven over
de oorlogsjaren van 940 - 945. Wij mogen
hem met eerbied gedenken.
In de dertiger jaren was het een droevige
en armoedige tijd. De arbeiders hadden
de grootste moeite om rond te komen. Ze
waren op de werkverschaffing aangewezen,
waar ze hard moesten werken voor een klein
loon. En als het regende moesten ze maar
schuilen achter een schot met twee stokken,
dat scheef naar de windkant werd gezet. Zo
moesten ze ook in de winter hun boterham
opeten. Een van de werkprojecten hier in
de omgeving was het dempen van de oude
Keuningswijk. Met kipkarren vol zand moest
deze wijk worden gedempt. Dit was zeer
zwaar werk.
Boerenbedrijfjes
Kleine boerenbedrijfjes met enkele koeien
en een stukje grond, waarop de mensen
hun eigen aardappelen en groenten konden
verbouwen, was in de dertiger jaren ook in de
Wilp en wijde omgeving voor velen de enige
bron van inkomsten. Ook was het mogelijk
een stukje land te huren ondermeer van de
“Vlijtige Armoe”, een vereniging die tot op de
dag van vandaag nog bestaat. Deze voor die
jaren zeer hulpvaardige vereniging bezit enige
akkers groenland op de Vlijt bij Hendrik en
Dijne Dijkstra en op de Commissieweg bij het
zogeheten Jannes Brons Wijkje, waar thans
Mint Cruiming woont. Tevens in de omgeving
van het Otterswijkje, het gedeelte wat thans
gedempt is. Toen lagen er echter drie houten
batten over, nog geen drie meter breed. Bij het
ophalen van de melkbussen is Hendrik Smit
hier met zijn vrachtauto eens doorgezakt.
Het zogenaamde “Antje Smitsland” dat
allemaal in kleine perceeltjes werd verhuurd,
was bekend om zijn beste aardappelen. Dit

perceel was gelegen naast het bedrijf van
Taede Jansma, tot aan het land van Jan Veen.
Naast Jan Veen woonde Popke Bekkema
met kleinzoon Albert Floris en bij hem diende
jarenlang de doofstomme Harmke Stoker.
Naast de woning van Bekkema lag de oude
draai, welke de verbinding in stand hield met
de Houtwal. Veel mensen kwamen van het
achterwijkje over de Drie Roe via de Houtwal
naar Marum (dokter Sijbrandy) en de winkel
van Van Houten en warenhuis en houthandel
F. Posthumus. De Wilp had toen nog geen
eigen dokter.
Aan de Boelewijk Oostzijde woonde toen
Jan Fokkema, die daar een heel mooi
tuinbouwbedrijf had. ‘s Morgens om vijf uur
was Fokkema al druk bezig in zijn tuin. ‘s
Winters was hij veel in het bos te vinden om
takkenbossen te binden. Deze bossen werden
dan veelal aan de bakkers weer verkocht.
Pronkerstokken was ook een veel gevraagd
artikel. Er was toen nogal wat tuinbouw in
de Wilp. Bezemrijs werd veel door boeren
gebruikt, ondermeer om de stallen schoon te
vegen. Naast Fokkema woonden Johannes
en Diene van Veen, daarnaast Roel en Griet,
in de volksmond “Roeldikje” genoemd,

Inse en Jantje van der Ploeg. Deze mensen
hielden drie koeien. Klaas Jantje van Veen,
koopman in kippen en konijnen. In het laatste
huisje naast het gezin van Veen woonde eerst
Willem Otter en later Grietje Koekkoek.
Bij Willem Otter was om Sint Nicolaastijd altijd
sjoelen. Dit werd dan bekend gemaakt door
een briefje op een lantaarnpaal te plakken.
Dit meestal tot ongenoegen van de oude
gemeenteveldwachter, de heer Boelens.
Veldwachter Boelens was altijd zeer actief.
Ook voor het innen van de hondenbelasting.
Een bekende anekdote uit die jaren is altijd
nog dat, toen Boelens weer eens in aantocht
was, Anke (de vrouw van Willem) Folkert
toeriep: “Met de hond op bêdde, Boelens
komt eraan!”.
Op het eind Boelewljk lag toen een ijzeren
klapbrug, welke werd bediend door Riekele
Duursma. Riekele en Matsje Duursma
woonden toen waar nu de woning van Ale
Ausma staat . Duursma hield ook nog een
paar melkkoeien, hij was tevens bijenhouder.
Aan de Oostzijde van de brug woonden
Wisse en Griet Bron, die waren voor die tijd,
wat je noemt, behoorlijk boer. In de herfst

Schoolfeest met optocht in De Wilp, 1933.
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had hij vaak een ram om schapen te dekken.
Menig arbeider ging er toen met zijn schaap
heen. Tevens bezat de familie Bron ook nog
een stier. Naast de brug aan de Westzijde
woonden Hendrik en Matsje Bron, een broer
van Wisse, eveneens flink boer. Terug langs
de Westzijde Boelewijk woonden Albert en
Brechtje Turksma, die in fouragehandel deed,
evenals de iets verderop wonende Jannes
en Siene Dijkstra. Daarnaast stond het huisje
van Sietse en Atsje Stobbe. Als Sietse op een
winteravond ergens naar toe moest, nam hij
altijd zijn stormlantaarn mee. Aldert van der
Vliet, een oude vrijgezel, hield, zoals zo velen,
een paar koeien en verhuurde een kamertje
aan Tije Renkema, die daar ook zijn laatste
levensjaren gewoond heeft. In ditzelfde
rijtje stond ook een boerderijtje van Geert
en Durkje Tienstra en vervolgens een klein
winkeltje van Johannes Veenstra. Bovendien
hield hij er een mooie tuinderij op na. In de
wintermaanden kon men deze man meestal
in het bos vinden. Zijn jongste zoon, Jitse, is
in 940 bij de Duitse inval nabij Coevorden
gesneuveld en is later in de Wilp herbegraven.
Naast Veenstra woonde Wopke de Vegt en
later Harm Veldhuis, met daarnaast Anke
Tienstra. In de bocht woonden Kornelis en
Griet de Groot (Kees), die boer was maar ook
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een stukje grond aan tuinbouw besteedde.
Pronkers, dubbele witten en doperwten
was zijn beste handel. Door de verbouwer
moesten van iedere tien zakjes met bonen, er
vijf zakjes gepunt worden afgeleverd. Menige
buur is toen bij dit soort werk behulpzaam
geweest. De boerderij is in de dertiger jaren
ook al eens afgebrand. Oorzaak: hooibroei.
Otterswijk/Houtwal
De bewoners aan de Otterswijk waren lebele
en Gepke Dopstra. Zoon Hendrik heeft hier
ook nog jarenlang gewoond, Gerke en Hiltje
Boerema met hun zoon Jan. Daarnaast
woonde Ale Bolt en later Jan en Coba Varwijk.
Over het batsje (bruggetje) bestaande uit 2
balken met planken ter breedte van zo’n 80 cm
en voorzien van een staande petroleumlamp,
woonden Germ en Lamke Lap met zoon
Wopke die lang voerman is geweest. Volgens
de overleveringen is hij, na dertig jaar
verkering te hebben gehad, getrouwd met
Batsje van der Brug. Ten zuiden van Germ
Lap woonden Teake en Froukje Renkema (de
ouders van Teije). Hun huisje is nog voor de
tweede wereldoorlog afgebroken.
Terug naar de Jonkersvaart/Commissieweg.
Aan de westzijde van de Houtwal woonden

Wietse en Renskje Boerma, waar ook nog
een klein manufacturenwinkeltje is geweest,
de ouders van Jan Boerma, nu manufacturier
in de Wilp en voorheen ook postbode.
Vervolgens Ate en Renskje de Vries. Voor hun
huis was een vrij diepe waterput. Hun dochter
is later getrouwd met Hendrik Huiting. Voorbij
de Houtwal aan de Oostzijde stonden twee
huisjes. Het eerste was een heel oud huis, wat
door Wierd en Hinke Veenstra werd bewoond.
Wierd was op een gegeven moment aan het
aardappelrooien, toen Hinke riep, omdat ze
even weg moest: “Wierd wil jij even op de
deur passen”. Natuurlijk wilde Wierd dat wel.
Maar toen Hinke weg was haalde Wierd de
deur uit zijn hengsels en nam hem mee naar
het aardappelland om er op te passen. Naast
Wierd en Hinke Veenstra, honderd meter
oostelijk het land in woonden Lucas en Engel
Renkema, die hadden zo’n 2 hectare land
en waren eigenaar van beide huisjes. Later
hebben ze de beide huisjes verkocht aan Lu
Ausma, waarna ze werden afgebroken. De
familie Renkema is kort daarna verhuisd naar
de Paulus Lamanstraat in Groningen.
Even verderop in de Houtwal woonden Wolter
en Willemke van der Velde die daar een heel
groot appelhof hadden en wat kippen hielden.
Wolter was zwaar invalide, maar had altijd
een zeer opgeruimde natuur. Hij kon mooi
en smakelijk vertellen. Menig fietser die door
de Houtwal kwam, werd voor een praatje
door Wolter opgewacht. Naast Hendrik en
Antje Varwijk woonden Fokke en Berendiene
Luiting. Eerst hebben deze mensen ruim
honderd meter het land in gewoond, maar
hun huis werd door de bliksem getroffen en is
toen afgebrand. Een nieuw huis is toen later
bij de vaart weer gebouwd, waar de jongste
zoon Anne is gaan wonen met zijn vrouw
Femke. Verder achteruit woonden Klaas en
Antje Nieuwenhuis in een aardig oud huisje.
Ze hielden lang twee koeien en hadden een
grote koppel kippen. Antje was bijna blind. Ze
is op zeer hoge leeftijd van negen en negentig
jaar overleden. Overdwars naar het “Jannes
Bron’s wijkje” woonden Itse en Matsje
Jagersma. Een paar hoogbejaarde mensen.
Met aan de andere kant Jannes en Geeltje
Bron. Nog weer later R. Haze en Fedde
Zandstra. Na de oorlog zijn deze mensen
geëmigreerd naar Canada.

Omgeving Commissieweg
De bewoners aan de Commissieweg waren
o.a. aan de vaart: Bart Ploeg, thans Ale
Lap. Wat verder achteruit stond het huisje
van Hendrik en Jitse de Roos met hun zoon
Hendrik, de veekoopman, tevens jager. Daar
hij in Duitsland op school was geweest, zong
hij bij gelegenheden altijd enkele Duitse
liedjes. Na op ruim 50 jarige leeftijd te zijn
getrouwd, heeft De Roos De Wilp verlaten om
zich in Leek te vestigen. Verderop woonden
Teun en Martsje van den Brug met zoon
Durk. Op een wat latere leeftijd is Durk (in de
oorlogsjaren) getrouwd met Grietje Dijkstra.
Het gezin van den Brug woont er nu nog.
Teun hield wat koeien en verkocht kunstmest
voor de landbouw. Hij was een actieve
vertegenwoordiger voor Wouda’s zaden. De
meeste grote en kleine boeren verbouwden
naast aardappelen ook veelal een perceel
voederbieten. Deze werden dan doorgaans
door zoon Durk met een speciaal machientje
gebouwd.
Naast van der Brug, Anne en Hiltje de Vries,
waar thans de negentigjarige mevrouw de
Vries met zoon Willem nog steeds wonen.
Daarnaast staat de boerderij van Hendrik
en Antje Postma, thans bewoond door de
weduwe van Hedde Notenbomer, Matsje
Notenbomer-Postma en kinderen. Scheef
hier tegenover, aan de andere kant van de
vaart woonden Wierd en Minke Veenstra,
daarnaast Johannes en Tiene Veenstra,
beiden boer van beroep. Johannes hield altijd
twee van die prachtige Belgische paarden
voor zijn werk. Bij hem heeft vriend Klaas een
paar jaar als inwonend knecht gediend. Klaas
was een oersterke jongen voor zijn leeftijd
en kon paardrijden als een cowboy, wat ons
eens mooi van pas kwam. Want wat was het
geval?
Ik kwam eens uit de Wilp fietsen en toen kwam
Wimpie mij achterop rijden. Wimpie was een
jongen van stand. Zijn broer had een zaak
in De Wilp en Wimpie bezorgde dagelijks de
boodschappen bij de klanten. Zo gebeurde
het eens dat Wimpie een praatje maakte bij
de weg met een oude zakenman en toen
kwam er een lotenhandelaar en na lang praten
kochten zij samen een lot voor een gulden. Na
een poosje bleek dat zij samen de hoofdprijs
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van duizend gulden gewonnen hadden. De
zakenman had vaak ruzie met zijn vrouw,
omdat hij teveel geld onder de mensen had
zitten, die niet konden betalen. De zakenman
heeft toen zijn vrouw nu en dan maar wat geld
gegeven, net zo lang tot alle klanten betaald
hadden. Toen hadden ze daar geen ruzie
meer om. Wimpie heeft met behulp van zijn
vele vrienden en vriendinnetjes de vijfhonderd
gulden verpierewaaid en verfeestvierd.
Wimpie was thuis wat verwend en liep altijd
heel netjes gekleed en kon aan iedere vinger
wel een meisje krijgen. Zo had Wimpie eens
verkering met een meisje uit JonkersvaartZevenhuizen. Het was ons al een paar keer
opgevallen, dat ze zaterdagsavonds, als
Wimpie zijn meisje, dat in De Wilp bij een
zakenman werkte, naar huis bracht, altijd
een poos zaten te vrijen halfweg de laan van
Folmer naar de brug, waar toen nog allemaal
dikke populieren stonden. Zo fietste ik eens
uit De Wilp en Wimpie, die mij achterop kwam,
praatte honderd uit en legde zijn hand in mijn
nek. Maar na een poosje stond mijn nek in
de brand, want Wimpie had mij een partijtje
jeukpoeder in de nek gesmeerd. Een paar
dagen later vertelde ik Klaas wat Wimpie mij
had gefikst. “Nou,” zei Klaas, “die krijgen wij
zaterdagavond nog wel”. Het was in de herfst
en vroeg donker. De zaterdagavond daarop
ontmoetten wij elkaar bij de brug. Klaas ging
stilletjes het land in en haalde een van de
Belgpaarden op. Klaas er op gezeten en ik
gaf hem een hand vol koeiestront. Klaas laat
het paard heel kalm bij de wal langs lopen tot
hij bij Wimpie en zijn meisje is, dan gooit hij de
koeiestront in hun richting en drukt het paard
de klompen in de zij en die vliegt als een gek
het land in. Wij waren al met twee vrienden
in de buurt geslopen en hoorden Wimpie nog
schelden: “Die verrotte paarden, ik zit onder
de stront”. Hij had niet door dat er iemand op
dat paard zat. Zo had Wimpie iets terug voor
zijn jeukpoeder.
Tegenover Johannes Veenstra woonden Eef
en Femke Veen. Momenteel is er nog maar
weinig meer over van al deze oude families in
deze omgeving.
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Autovervoer
Een oude bekende busondernemer was
Jan Sissing. Er kwamen toen drie bussen
door De Wilp. Sissing reed meestal over
de Jonkersvaart. Dan was Sietze Mulder
er nog en een ondernemer uit Donkerbroek
(Ariën Koster). Een bekende figuur in het
Wilpster dorpsleven was Hendrik Wijkstra,
van de Tippe. Hij had ondermeer in Limburg,
Duitsland en in de Wieringermeer gewerkt.
Hier vervoerde hij alles wat maar vervoerd
kon worden in dienst van de gemeente
Marum. Vanuit Medemblik kwam hij met een
groot model auto De Wilp binnenrijden, waar
hij uiteraard zeer veel bekijks en bewondering
had. Een aantal jaren geleden heeft Wijkstra
De Wilp verlaten en zich in Gaarkeuken
gevestigd, waar ik nog vaak een praatje met
hem maak. Omdat hij een verwoed visser is,
komt hij daar goed aan zijn trekken.
In die jaren hebben wij ook voor het eerst
een luchtschip gezien, nu, dat was een hele
belevenis. Dagenlang werd hier toen nog over
gesproken.
Drankstokerij
In de Wilp omgeving Keuningswijk/Heineburen
werd in die jaren ook veel drank gestookt.
Dit was dan ook wel algemeen bekend. Op
een keer deed de politie een inval bij een
paar bejaarde mensen, die ook wel drank uit
huis verkochten. Zij hadden altijd een tienliterse kruik in de bedstee staan, van waaruit
de kruikjes werden gevuld. De oude vrouw
zag echter nog kans de kruik op de stoof te
plaatsen, ging hiervoor op een stoel zitten
met haar extra lange rokken er over heen,
vervolgens bracht zij snel haar hoofdhaar in de
war en riep de agenten binnen. “Jullie zullen
zelf moeten zoeken” zei ze, “want ik ben ziek
en kan moeilijk opstaan”. De mannen vonden
natuurlijk niets.
De schooltijd
Als schooljeugd gingen we altijd lopende naar
school. Fietsen waren er bijna niet onder de
schooljongens. Een enkeling had een oude
afgedankte fiets thuis, waar hij het fietsen
dan op mocht leren. Op het schoolplein
werd veel geknikkerd. Bijvoorbeeld klompje
stuiten en potje knikkeren. Hoepelen met

De jubilerende openbare school te De Wilp in 1933.
een oud fietsenvelg was ook een geliefde
bezigheid voor de jeugd. Maar ook vissen
en vooral ook zwemmen in vaart of sloot
op warme zomerdagen. Bij de draai aan de
Jonkersvaart kon je geregeld uit school de
volgende jongens zien zwemmen: Albert
Floris, gebroeders Luiting en de gebroeders
Varwijk.
In de winter was het een feest als het ijs
wilde houden. Dan werden er in vele plaatsen
hardrijderijen gehouden. Tegenwoordig heet
dit wedstrijden. Dinsdags- en vrijdagsmiddags
waren in hoofdzaak de hardrijdagen. Dan
waren de boerenknechten en dienstmeiden
ook vrij. Toen zag je ook nog veel het
zogenaamde stokrijden, vijf of zes personen
achter elkaar, met gezamenlijk een stok vast
onder de arm. Ook het paartjes-rijden was
toen erg geliefd, evenals het priksleeën. De
kleine Bram Hollemans was hier goed in.
In de wintermaanden wanneer het vroeg
donker was, had de jeugd als kattekwaad ruitje
tikken. Aan elke kant van een kozijn zette men

met een punaise een touwtje vast. En in het
midden twee spijkers en daaraan een rolletje
bindtouw. Op een afstand, weggescholen
achter de een of andere struik, trok men
dan met kleine rukjes aan het touw en dan
sloegen de spijkers tegen de ruit. Het duurde
in de regel dan niet zo lang of de bewoners
kwamen naar buiten om te zien wat er aan
de hand was. Ze zagen natuurlijk niemand
en gingen onverrichterzake maar weer naar
binnen. Maar waren ze goed en wel in huis,
dan begon het getik opnieuw. Dit gebeurde
ook eens bij Wierd en Minke Veenstra. Wierd
was wel een keer of vier naar buiten en weer
naar binnen gegaan, zonder de belhamels te
ontdekken. Teneinde bleef hij in het donker
op wacht staan om de knapen alsnog in hun
kraag te kunnen pakken. Maar wat wilde het
geval, gootstenen waren er toen nog niet, dus
als Minke ‘s avonds de borden en de tafel had
afgewassen, gooide zij altijd het afwaswater
buiten de deur. Ook op die bewuste avond en
precies op de plaats waar Wierd in het donker
op de loer stond.
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Bekende figuren
Een bekende verschijning in de Wilpster
samenleving was Willem de Vries met zijn
kleine dorsmachine, die bij de boeren rogge
en haver kwam dorsen. Er was in die tijd
altijd wel wat te beleven. De meeste boeren
kwamen doorgaans niet veel met de overige
mensen in contact. Zo gebeurde het eens dat
de koopman Teije Renkema bij een boer kwam
die veel dochters in huis had. De vrouw had
net de was aan de lijn gehangen, waaronder
een zevental dames-onderbroeken. Teije, de
waslijn passerend, nam prompt zijn pet af,
voor zo iets moois. Maar de boer, die dat zag,
wilde geen handel meer met Renkema doen.
Bekend is ook het gebeuren op een smal
zandpaadje, dat Jacob Dopstra, die nog
al een forse neus had, bij het naderen van
Anne, die ook een forse neus had, altijd zei:
“Anne, kun je passeren?” Anne reageerde
dan doorgaans met een scheldpartij. Een hele
mooie herinnering is, dat toen de zanger met
de meeste medailles van Nederland op de
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borst, Jan de Roos, voor het eerst in De Wilp
kwam zingen. Wat een sensatie. Jan kwam
ook eens bij tante Jits aan de Vaart. Jits had
net een grote pan reuzel gesmolten. Ze zette
een flinke kom met kaantjes op tafel en vroeg
Jan of hij hier ook wel trek in had. De Roos
had doorgaans een gezonde eetlust.
Het was een armoedige tijd, maar toch ook
wel gezellig. Het krioelde van jong volk.
Om de veertien dagen was er dansen in de
dorpscafé’s. Dan waren deze etablissementen
stampvol. Vooral met jeugd uit Bakkeveen en
Frieschepalen, die toen veelal in De Wilp hun
vertier zochten. Zo hebben wij heel wat oude
herinneringen opgehaald, geheel volledig zijn
we uiteraard niet geweest en er zal zo hier en
daar ook wel een foutje schuilen. Het is een
gedachtengang van vijftig jaar geleden op
papier gezet.
Groetend,
Een oud Wilpster,
Harm Varwijk

Deur spraok verroaden?
t Waigie aan t Winschoterdaip in Zuudbrouk
elkain het t er over ’n bouk, houk, koffie met kouk.
t Verderleern mos in Winschoot gebeuren
t is mien sproak uut t Oldamt dei ze doar heuren.
Dou kwam‘k in Anloo in Dreente terecht
t was doar mooi Dreents, dat main ik oprecht.
Ik paasde mien woorden wel een klein ‘beetie’ aan
Maor ‘je bint ’n Grunnigse, t is gienain ontgaan’.
Joarn loater in ‘t westen in Monnickendam…
Mensen proaten doar net as in Amsterdam;
“Zeg ik doar: “van tevoren bij de toren”…
Hé, je komt uit het noorden, zo te horen.
En dou noar Canada, t mag duudlek wezen:
Alles dou je in d’Engelse toal: proaten, schrieven en lezen.
But when I asked: “What is this or that, my dear?”
They always said: “How nice, you’re from Holland, I hear”
In t Westerketier, woar ik nou woon,
Doar praoten we allemoal plat, hail gewoon.
Nou ja gewoon: “Mien Grunnens is uut ’n andere houk”,
Want hier kom‘k vanzulf weer uut Zuudbrouk.
Wat ik hiermit zeggen wil,
t moakt nait uut….holt joe nait stil
Joen sproak opent altied neie deuren,
Ze willen altied over joen herkomst heuren.
Sineke
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Publicaties over Marum en omgeving (6)
Samengesteld door N.J.I. Mars
In deze rubriek wordt telkens een aantal publicaties die iets over het werkterrein 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 omgeving 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, liefst per e-mail aan nmars@xs4all.nl
Het laatste boek waaraan we in deze reeks
aandacht besteden handelt over de medische
zorg. We sluiten af met een suggestie voor
een ieder die zelf nog eens de pen ter hand
wil nemen.

is voldoende informatie opgenomen om
opname in deze rubriek te rechtvaardigen.
Er staan vele interessante ‘weetjes’ in,
bijvoorbeeld over het vóórkomen van malaria
in onze streken.

20. W.E.C. Wind, P.T. Wind-Zeilstra: Dokters
in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier:
kronieken en verhalen 850-994. Uitgave:
Profiel, Bedum, 994. 22 x 29 cm, 83 blz.
ISBN 90-5294-095-9.
Aanwezig in de Openbare bibliotheek
te Grootegast en Groningen en de
Universiteitsbibliotheek Groningen.

2. E.J. Brink: Inventaris van de archieven van
de gemeente Marum 8-987. Uitgave:
Gemeente Marum, 2000.
[Voor zover mij bekend: niet in openbare
collecties aanwezig.]

Ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum
van de huisartsenorganisatie van Hunsingo,
Fivelingo en Westerkwartier verscheen dit
gedenkboek. Het geeft een boeiend beeld
van de eerstelijns gezondheidszorg, vanaf
ongeveer 850. Zoals de titel aangeeft,
behandelt het een veel groter gebied dan
alleen de gemeente Marum, maar van Marum
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Als u, na het lezen van de voorgaande twintig
boekbesprekingen van mening bent dat
een boekje over uw favoriete onderwerp uit
Marum node ontbreekt, wat let u dan om
zelf in die leemte te voorzien? Het archief
van de gemeente Marum, net als dat van de
Vereniging Heemkundekring Vredewold-West,
biedt u een rijke collectie gegevens. De eerste
stap is dan om inzicht te krijgen in de wijze
waarop dit archief is georganiseerd. Daarbij is
de Inventaris onmisbaar.

De ‘Bult’ van Marum
Koos Vos
Ten zuidwesten van de Romaanse kerk te Marum, ligt sinds mensenheugenis een ‘Bult’;
een kleine heuvel, met daarop een boom, in een perceeltje weiland. Dit artikel gaat over het
ontstaan en de betekenis van deze heuvel, in de volksmond ‘de Bult van Marum’ genoemd.
Gesteld mag worden, dat het hier niet gaat om een natuurlijk ontstane verhoging in het
landschap, zoals een donk, holm, stuifduin of oeverwal1 . Vanwege z’n steile en hoge vorm
moet de ‘Bult’ door mensenhanden zijn gemaakt. De grote vraag is echter, wanneer en
waarvoor!
Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorsprong van de ‘Bult’, hetgeen heel veel
materiaal en voorlopig een achttal mogelijkheden heeft opgeleverd. In dit artikel beschrijf
ik elk alternatief en geef hierover mijn oordeel. Hierbij moet ik mij wat de omvang betreft
beperken. Op de website van de ‘Heemkundekring’ zal ik later uitgebreider publiceren over
dit onderwerp. Het onderzoek bestrijkt de periode van ongeveer 3000 v.C. tot de periode
1811/1832, wanneer de eerste kadastrale gegevens omtrent de omgeving van de Romaanse
Kerk in Marum bekend raken.

De ‘Bult’ van Marum, met Linde, in zijn tegenwoordige gedaante.
Een donk of holm is een zandheuvel of rivierduin die boven klei- of veenvlakten uitstak, ontstaan
in de laatste ijstijd. Latere verstuivingen veroorzaakten stuifduinen. Oeverwallen ontstonden aan
kreken en prielen door eb en vloed. Hoewel Marum al deze (in)werkingen in het landschap heeft
gekend, kan de ‘Bult’ daar in de huidige vorm niet door zijn ontstaan.

1
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De onderstaande alternatieven worden in
chronologische volgorde beschreven:
. Grafheuvel
(3000 v.C. tot 700 n.C.).
2. Weide- of vergaderplaats
(Terpenperiode)
3. Veenterp (700 n.C. tot 300 n.C.)
4. Kapelkerk met losse toren (50 n.C.
tot 225 n.C.)
5. Spieker
(3000 v.C. tot ongeveer 586 n.C.)
6. Stinswier of Hege Wier
(00 tot ongeveer 600)
7. Duivenslagpoort (672 tot 800)
8. Grond tot vermaak
(8/832 tot heden)
1. Grafheuvel
Na de IJstijd, ongeveer 0.000 jaar v.C.
trokken in onze streek rendierjagers rond,
die kort in jachtkampen verbleven. In die
tijd lag de zeespiegel meer dan 50 m. lager
dan nu. Dit gebied was toen een droog
dal, een rietvlakte. Duizenden jaren later,

rond 3000 v.C., leefden hier voor het eerst
boeren. Dit was het Trechterbekervolk (de
hunebedbouwers). Hierna, in de Bronstijd,
de volken die in grafheuvels hun doden
bijzetten. Toen het klimaat zachter en natter
werd, kwam er in het dal steeds meer water te
staan. Er ontstond veengroei, die uiteindelijk
alles overwoekerde. De bewoners vertrokken
daarom naar de kust of de drogere gebieden
van Friesland en Drenthe. Vredewold was
een onbegaanbaar veen- en moerasgebied
geworden en zou lange tijd onbewoonbaar
blijven.
Grafheuvels treffen we dan ook voornamelijk
aan op de hogere zandgronden en niet
in de veengebieden. Ze zijn over het
algemeen tussen de 2000 en 5000 jaar oud.
Veel grafheuvels werden oorspronkelijk
opgeworpen op markante punten in een
open landschap, maar in de loop der eeuwen
zijn ze vaak overwoekerd en beschadigd. In
onze nabije omgeving zijn er ondermeer drie
grafheuvels gevonden op De Haar, tussen
Marum en Frieschepalen. Verder nog vier bij
Allardsoog op het Mandeveld.

Grafheuvel in Evessen in de Harz, Duitsland. De overeenkomst qua vorm en afmeting met de
Marumer ‘Bult’ is opmerkelijk.
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In latere eeuwen vonden
veel
grafheuvels
een
nieuwe bestemming. Het
christendom, dat in Marum
omstreeks het jaar 800 werd
ingevoerd, verbood immers
het cremeren. De heuvels
werden in gebruik genomen
als galgenberg of molenberg
en deden soms dienst om het
paasvuur op aan te leggen.
Ook werden ze vaak in een
kwaad
daglicht
gesteld
als ‘witte wievenbult’. Een
dergelijke ‘witte wievenbult’
schijnt te hebben bestaan in
de buurt van het steenhuis ‘de
Linne’ aan de Lindsterlaan2.
Dominees lieten dergelijke
bulten wel slechten, om
voor eens en voor altijd af te
rekenen met deze verdachte
bijgelovige spokerijen.

Oudste afbeelding van de Opstalboom of Upstalesbame bij
Aurich.

Een grafheuvel in Marum?
Zou de ‘Bult’ een grafheuvel kunnen zijn? Qua
afmetingen is dit mogelijk. Aan de andere kant,
zijn de meest noordelijke grafheuvels in onze
gemeente aangetroffen op het Haarsterveld
en ligt de ‘Bult’ wat noordelijker. Bovendien
is bij onderzoek puin en aardewerk in de
‘Bult’ aangetroffen, wat de mogelijkheid van
een grafheuvel tegenspreekt. Alles op een
rij zettend is de ‘Bult’ door zijn geïsoleerde
noordelijke ligging én door aanwezigheid van
puin en aardewerkresten mijns inziens geen
grafheuvel, om van een galgenberg of iets
dergelijks maar niet te spreken. Dit neemt
niet weg, dat archeologisch onderzoek in de
diepste lagen toch iets in deze richting zou
kunnen aantonen.
2. Weide- of vergaderplaats
Pas in de vroege Middeleeuwen begonnen
nieuwe bewoners vanuit het terpengebied
richting het Zuidelijk Westerkwartier te
trekken. In het begin alleen voor hout- en
turfwinning, later vestigden zij zich er blijvend.
2
3
4

Deze kolonisten hebben zich waarschijnlijk
eerst langs de stroom de ‘Oude Riet’
gevestigd, tussen Langewold en Vredewold.
Zij ontwaterden het veen ten behoeve van
de turfgraverij en vestigden boerenbedrijfjes.
Steeds meer veen werd ontwaterd en zo
kwam de zandrug Vredewold van De Haar
tot Oostwold steeds meer tevoorschijn uit het
veen. Op de zandrug werden verschillende
woonplaatsen gesticht, met daarbij Marum
als één van de oudste.
In het gehele Friese kustgebied - van Zeeland
tot Denemarken - waren in de Bronstijd3, naast
de terpen, heuvels opgeworpen, soms van
grote omvang. De meeste waren grafheuvels,
maar vooral in latere tijden werden deze ook
gebruikt als vluchtplaats bij overstromingen
of als vergaderplaats. De reeds bestaande
heuveltjes vormden als het ware een natuurlijk
amfitheater. Rond het jaar 000 n.C. hadden de
‘Zeven Friese Zeelanden’4 óók een dergelijke
vergaderplaats; de Opstalboom bij Aurich in
Oost Friesland. In het Oud-Fries heette deze
plaats ‘Upstalesbeam’ of ‘-bame’. Het woord
‘Upstall’ betekent omheind weidegebied of
verhoogde oeverwal voor gemeenschappelijk
gebruik. Het Friese woord ‘bame’ of ‘beam’

Materiaal hierover ben ik reeds aan het verzamelen (K.V.)
De tijd na de hunebedbouwers, ongeveer 1500 v.C.
Historische benaming voor de gebieden die door de Friezen werden bewoond
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- vgl. het Engelse woord ‘beam’ - betekent
boom en kan betrekking hebben op afsluiting
of grensboom.
Bij Aurich zélf kan het ook betrekking
hebben op de zeven eiken die er volgens de
overlevering stonden. De eerste vermelding
van de Opstalboom vinden we in de ‘Kroniek’
van het Klooster Bloemhof uit 26. De abt
Emo van Huizinge schreef er toen al bij,
dat de Opstalboom ‘oeroud’ was, zodat we
rustig kunnen aannemen dat deze Friese
ontmoetingsheuvel al uit ongeveer 900 n.C.
dateert.
Een ‘Opstalboom’ bij Marum?
De ‘Bult’ bij Marum kan in oude tijden op
dezelfde wijze zijn ontstaan en later op kleinere
schaal als vlucht- of vergaderplaats gebruikt
zijn, als Opstalboom. De vorm komt in ieder
geval overeen met de grafheuvels in het
nabije Friesland en Drenthe; de inhoud echter
niet. Nogmaals, deskundig archeologisch
onderzoek omtrent de oorsprong van de ‘Bult’
kan hier beslist meer uitkomst brengen.
3. Veenterp
Bijzondere - primitieve - vormen van
opgeworpen hoogten in een veenlandschap
zijn de zogenaamde ‘veenterpen’. Dit
zijn kleine, door mensen opgeworpen
woonheuvels in drassig veengebied, voor
één boerenbehuizing. Deze ‘veenterpen’
komen hier op sommige plaatsen nog veel
voor, bijvoorbeeld in de Peizermaden en
in het Leekstermeergebied, maar ook in
Friesland. Onderzoek heeft uitgewezen dat
de ‘veenterpen’ stammen uit 700 à 800 n.C.
Waarschijnlijk zijn ze het eerst gebruikt als
zomerse schuilplaats voor herders, terwijl
het vee in de omgeving, de Mienscheer,
graasde.
Bij onderzoek rond Peize bleek dat daar nog
tweehonderd terpjes voorkomen, deels in
clusters, deels verspreid in het landschap.
De kleine terpjes hebben een doorsnede
van 0 à 5 m en zijn ca. 0,3 à 0,4 m hoog.
De grotere zijn 30 à 40 m in doorsnede met
een hoogte van maximaal  m. De nu nog
aanwezige ‘veenterpen’, zijn nog nauwelijks
in het landschap te herkennen, omdat ze in de
loop van de tijd in de omringende landerijen
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zijn weggezakt. Verder bleek dat op alle nu
nog aanwezige ‘veenterpen’ een huis heeft
gestaan. De bebouwing wordt gedateerd
op 000 tot 200 n.C. De aanwezigheid van
meerdere vloerniveaus wijst er op dat de
huizen langere tijd bewoond zijn geweest. Er
werden botresten gevonden van rund, geit
en schaap. In de huizen zijn geen mestresten
gevonden, wat er op wijst dat de ruimte
niet werd gebruikt voor winterstalling van
het vee. De omgeving werd mogelijk alleen
gebruikt als zomerweiding. De aanwezigheid
van mosveen wijst er op dat het landschap
destijds zeer nat en enigszins verzilt moet
zijn geweest, echter zonder open water. Het
nabijgelegen Leekstermeer kende in deze
periode nog invloed van eb en vloed.
Een ‘veenterp’ in Marum?
Voor ‘de Bult van Marum’ gaat op basis van
bovenstaande beschrijvingen mijns inziens
de optie voor een ‘veenterp’ niet op. Hiervoor
ligt dit monument iets te ver verwijderd van
het veen- en drasland van het Oude Diep.
Ter plaatste van de ‘Bult’ ligt het maaiveld
ook hoger. Bovendien komen de afmetingen
en hoogten van ‘veenterpen’ niet overeen
met die van de ‘Bult’ en laat de omschreven
bewoningshistorie van een ‘veenterp’ zich
moeilijk op de ‘Bult’ situeren.
4. Kapelkerk met losse toren
Zoals gezegd kreeg het Westerkwartier
zijn bevolking terug in de Middeleeuwen,
toen de kerstening al min of meer een
voldongen feit was. In onze streek werd het

Kapel zoals te Marum, nog zonder schip en
toren.

christendom ingevoerd tussen 700 en 900
n.C. Er ontstonden dus pas kerken toen het
nieuwe geloof al vaste voet had. Het is mijns
inziens dan ook onwaarschijnlijk, dat onze
oudste kerken altijd op heidense tempels zijn
gebouwd5. Uit opgravingen is wel gebleken
dat de huidige ‘oude’ kerken bijna allemaal
houten voorgangers hadden.
Na het invoeren van de baksteen in ongeveer
00, werden stenen kerken, torens en ook
de eerste stenen huizen – stinzen – gebouwd.
De vroege stenen kapel, nu het koor van
de Marumer kerk dateert uit +/- 50 en
was oorspronkelijk opgemetseld met een
halfkoepel. In de – toen nog – westelijke
muur was een brede opening of een deur. De
vraag is of het gebouw oorspronkelijk wel als
kerk voor de bevolking is bedoeld! Evenals
soortgelijke gebouwen in Friesland kan het
aanvankelijk ook een bid- of retraiteplaats
voor geestelijken zijn geweest. Enkele
decennia later werden het schip en de toren
aangebouwd, in een iets beter ontwikkelde
bouwstijl. Het rechthoekige grondplan van
de toren kan wijzen op een oorspronkelijk
dwars geplaatst zadeldak, tot boven aan toe
opgemetseld.
De bouw was voltooid in 225. Uit deze
dateringen blijkt dat de kerk van Marum
hoogstwaarschijnlijk niet vanuit het klooster
Trimunt is gesticht. Dat is namelijk van
gelijktijdige of iets latere datum.
Op oude kaarten zijn de kerk en het kerkhof
nog volledig omgracht. Kerk en kerkhof
liggen op hun beurt weer midden in een
groter, afgescheiden, vierkant gebied. Binnen
dit gebied ligt een tweede omgracht terrein,
nu de ‘Bult’ genoemd. Beide grachten staan
in directe verbinding met het Oude Diep,
noordelijk van de kerk gelegen 6. Deze situatie
roept de vraag op of de kerk eerder in relatie
heeft gestaan met het andere omgrachte
terrein.
Een kapel met losse toren in Marum?
Over de vraag of op de plaats van de huidige
5
6

7

‘Bult’ een losse kerktoren heeft gestaan zoals
op veel plaatsen in Friesland en Groningen
kunnen we echter kort zijn. Op basis van alle
bekende gegevens ontbreekt elke aanwijzing
voor een losstaande kerktoren. Schip én
toren zijn, rond 225, tegelijk tegen de kapel
aangebouwd. Wat de relatie van de kerk met
het omgrachte terrein dan wél is geweest? In
een volgend artikel ga ik op het gegeven van
deze directe relatie door. Dit is echter van een
dergelijke omvang dat het niet past in deze
uitgave.
5. Spieker
Een ‘spieker’ is een voorraadschuur waarin
de oogst - vooral graan - werd opgeslagen.
Dergelijke opslagplaatsen vonden we in de
prehistorie en in de Middeleeuwen door heel
Nederland, maar vooral in het noorden en het
oosten.
De Vredewolders uit de Brons- en IJzertijd
aten heel andere dingen dan wij tegenwoordig.
Hoe anders dat was, blijft raden. Zo kenden ze
nog geen aardappelen of tomaten, die kwamen
pas na de Middeleeuwen uit Amerika. Wat we
er over weten komt vooral via de archeologie.
Vrijwel iedereen was destijds boer, het was
een ‘way of life’. Op het menu stonden zelf
verbouwde gewassen en de dieren die
men hield. In de Vroege IJzertijd (700 v.C.)
verbouwde men granen als gierst en gerst;
de tarwesoorten emmertarwe en spelttarwe;
gewassen met oliehoudende zaden als
maanzaad en huttentut7 en vezelgewassen.
Vlas werd waarschijnlijk zowel voor de vezel
(linnen) geteeld als voor het lijnzaad (olie).
Daarnaast werden tuinbonen, schapezuring,
knollen en mannagras verbouwd. Dit werd
aangevuld met in de omgeving verzamelde
planten, vruchten, noten en kruiden, alsmede
wild.
Men vermoedt dat de opslag van voedsel,
maar ook van wintervoer voor het vee,
plaatsvond in ‘spiekers’ op een verhoogd
erf. Deze gebouwtjes zijn teruggevonden
en bestonden uit 4 tot 6 palen met een dak.

Door het Leylijnencentum wordt dit ten aanzien van Marum wél beweerd!
Bij uitbreidingen van het kerkhofterrein in 1927 en 1969 werden de omgrachtingen helaas
gedempt. Ook op dit onderwerp kom ik in een later artikel terug.
Camelina sativa of dederzaad; plant met oliehoudende zaden
3

Een spieker in de prehistorie.
Eeuwen later, in de Middeleeuwen, was het
gebruikelijk dat kerken en kloosters voor
de exploitatie van hun gronden, op het
platteland zogenaamde ‘uithoven’ stichtten,
met een zogenaamde ‘tiendenschuur’ of
‘spieker’. Deze diende voor de berging van
de opbrengsten die de inwoners – in natura
– aan hen moesten afstaan. In onze omgeving
werden veel veen- en moerasgebieden
door ondernemende Cisterciënzerbroeders
ontgonnen. Als tegenprestatie – belasting
- moesten de boeren één tiende deel van
hun oogst, afstaan aan het klooster. Deze
oogstbijdrage werd opgeslagen in een
gezamenlijke ‘spieker’ of ‘tiendenschuur’. De
‘Bult’, gelegen nabij de vroege kapelkerk, zou
een geschikte en veilige bouwplaats voor een
dergelijke opslagplaats geweest kunnen zijn.
Bij opgravingen in Drenthe zijn de fundamenten
van zo’n ‘spieker’ aangetroffen. Vermoedelijk
stond op de veldkeien fundering van 6 x 4 m.
een bovenbouw in vakwerkbouw, van één of
twee verdiepingen hoog. Aardewerkscherven
dateren het bouwsel in de tijd rond 200.
Dergelijke constructies waren in de prehistorie
en in de vroegste Middeleeuwen zeker niet
bekend. Dit zou kunnen wijzen op een nieuwe

bouwmethode, die - mogelijk tegelijk met die
van de eerste stenen kerken - werd ingevoerd
onder invloed van de nieuwe landsheer.
Sinds 040 zwaaide immers de bisschop
van Utrecht de scepter over Groningen en
Drenthe. Ook in latere tijden komen we nog
lang ‘spiekers’ tegen als opslagplaats van de
boeren en de gemeenschappen zelf.
Een ‘spieker’ in Marum?
Marum is één van de oudste nederzettingen
in Vredewold. Het is aannemelijk dat al in de
prehistorie de allereerste bewoners langs het
Oude Diep bij Marum een verhoging hebben
opgeworpen om daarop hun producten, in
een houten ‘spieker’, te bewaren. Vervolgens
kent Marum een duidelijk kerkelijke historie
in haar ontstaansgeschiedenis. De kerk is
één der oudste van de provincie en was
eerst een kapel. De vestiging van een ‘uithof’
nabij de bestaande kapel, met een ‘spieker’
of ‘tiendenschuur‘ op de droge en veilige
verhoging - eventueel omgeven door een gracht
- lijkt logisch. Na de godsdienstwisseling in de
80-jarige oorlog, verloor de spieker uiteindelijk
zijn doel en draagvlak in de gemeenschap.
De zogenaamde ‘sarrieshutten’8 nabij de
molens kwamen daar voor in de plaats.
8
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Verbastering van ‘cherchershuis’: woning
van een belastingambtenaar

Middeleeuwen,
waar
een
versterkte
woontoren (of motte) op was gebouwd. Van
de oorspronkelijk meer dan 08 exemplaren
in Friesland en Groningen zijn tegenwoordig
nog slechts 7 à 8 over. Ze liggen o.a. bij de
dorpen Zuurdijk, Garsthuizen, Menaldum (Fr.)
en misschien ook in Marum! ‘Stinswieren’
werden vooral gebouwd als prestige-object
door de grondbezittende boerenklasse. De
toren werd meestal niet bewoond, daarvoor
verkoos men liever het comfort van de
herenboerderij vlak in de buurt. Slechts in
tijden van conflicten werden ze gebruikt om
zich in te verschansen.

De middeleeuwse spieker.
Samengevat is het niet ondenkbaar dat vanaf
de late prehistorie tot ín de Middeleeuwen
ook in Marum eerst een houten ‘spieker’
en later een ‘tiendenschuur’ kan hebben
gestaan, op één en dezelfde verhoging in het
landschap. Archeologisch onderzoek moet
hier duidelijkheid geven.
6. Een ‘stinswier’ of ‘hege wier’
Een ‘stinswier’ - ook wel ‘hege wier’ is een opgeworpen heuvel uit de latere

Hege Wier bij Menaldum.

De vorm van een vroege stins.

‘Stinswieren’ zijn vaak aangezien voor
vluchtheuvels bij hoog water, maar ook
voor een terp of wierde. Qua omvang zijn
ze hiervoor echter te klein; met een basis
van 30 meter en een hoogte van 5 tot 0
meter. Bovendien zijn er rond verscheidene
‘wieren’ restanten van grachten gevonden.
Andere argumenten waarom ‘stinswieren’
geen terpen of wierden zijn, is het feit dat ze
vaak op of bíj een dorpsterp zijn aangetroffen;
óók in hoger gelegen delen van onze
provincie. Ook grafheuvels kunnen het niet
zijn geweest, vanwege de gracht die vaak
aanwezig was en vondsten van middeleeuws
puin en wapens. Juist dit wijst erop dat het
hier gaat om de bekende heuvels, waarop in
de Middeleeuwen honderden torens hebben
gestaan. Deze kwamen niet alleen in de Friese
landen voor, maar ook in Zeeland, Vlaanderen
en Noordwest Frankrijk.
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Stinzen hebben vaak een rol gespeeld in
de twisten tussen de ‘Schieringers’ (vooral
Friezen) en de ‘Vetkopers’ (vooral Groningers)
tussen 325 en 496. In de 80-jarige Oorlog
kwam het veelvuldig voor dat bezitters van
de stinzen door de Staatse troepen werden
gedwongen hun versterkingen af te breken,
zodat de toenmalige Spaanse vijand geen
gelegenheid kreeg zich er te verschansen. Een
mogelijke ‘stinswier’ te Marum bijvoorbeeld,
zou de Spaanse stad Groningen een voorpost
hebben kunnen bieden tegen de Staatse
Schans te Frieschepalen.
Een ‘stinswier’ of ‘hege wier’ bij Marum?
Bij onderzoek door amateur-archeologen
is op de plaats van de ‘Bult’ middeleeuws
aardewerk en puin verzameld. Ook qua
afmeting komt de ‘Bult’ overeen met de

hierboven beschreven ‘stinswieren’, die
stammen uit de vroege Middeleeuwen. Uit
dezélfde periode dat in Marum in dezélfde
buurtschap een kerk werd gebouwd. De
‘stinswieren’ werden niet bewoond en vaak
stonden er (grotere) boerderijen in de directe
omgeving. Dit zou eveneens overeen kunnen
stemmen met de situatie in Marum, waar
in de nabije omgeving van de kerk in het
verleden mogelijk enkele rijke boerenplaatsen
hebben gestaan, zoals Wyemaheerd9
aan de Randel. Ook verkeersgeografisch
gezien komt de ligging van een ‘stinswier’
te Marum overeen met die van ‘stinswieren’
elders; vaak gelegen aan doorgaande wegen
en aan doorgaande handelsvaartroutes.
Het destijds op 200 meter afstand liggende
en zeker bevaarbare Olde Diep was via de
Matsloot, de Gave en het oude Aduarderdiep
de verbinding met het belangrijke Aduard en
via de stad Groningen de handelsverbinding
naar open zee.
Tenslotte heeft onderzoek uitgewezen dat
nagenoeg alle oudere maar ook kleinere
plaatsen in Vredewold en Langewold één of
meer stemhebbende versterkte boerderijen,
dan wel stinzen, hebben bezeten. Een
volledige lijst hiervan is voorhanden. Dat het
zeer oude centrum van Marum (West), met
een klooster en waarschijnlijk de oudste kerk
uit de provincie, hierop juist een uitzondering
zou zijn, doet zeer onwaarschijnlijk aan0.

Dit kaartje uit ongeveer 1830 toont nog de
grachten rondom de kerk en de bult. Aan
de Randel, eveneens omgracht, de grote
Wyemaheerd.
9
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7. Een Duivenslagpoort
Het boek ‘Vlijtige armoede en tonnen Gouds’,
van J. en H.J. Boerema, toont een schets
uit 672, voorstellend de Romaanse kerk
te Marum, met duidelijk een toegangspoort
vóór het kerkterrein. Mijns inziens is deze
schets gemaakt vanaf de hoek waar de
woning van H.T. Idsingh stond, die later Maire
van Marum was. Hij zou grutter geweest
zijn, wat het uithangbord kan verklaren. Als
we goed kijken, zien we in ieder geval een
poortgebouw met vlieggaten. Kan dit gebouw
eventueel gebruikt zijn als ‘duivenslagpoort’?
En wat is dan de relatie tot de ‘Bult’? We gaan

deze heerd bestond al in 1467 en werd toen bewoond door Berend Hendrikszn. Wijma,
grietman en rechter van Vredewold en westerdeel Langewold.
Onderzoekers van het BAI (Biologisch Archeologisch Instituut) van de Rijksuniversiteit
Groningen pleiten al lange tijd voor onderzoek.

Schets uit 1672; omgeving Romaanse kerk te Marum.
terug naar de tijd waarin duiven op soms
even grootschalige wijze werden gehouden
als pluimvee tegenwoordig.
Duivenslagpoorten ontstonden tussen 600
en 700, waarschijnlijk eerst bij kloosters,
kerken en borgen; later ook bij boerderijen.
Een ‘duivenslag’ is een voorziening in een
hok waardoor de duiven er wel vrij in kunnen
vliegen maar, eenmaal binnen, er niet meer
uit. Een ‘duivenslagpoort’ moest hoog zijn
en rustig gelegen, in de nabijheid van zuiver
water. Bovenaan de buitenkant bevinden zich
aanvliegopeningen met -plankjes. Binnenin
moet voldoende ruimte zijn voor voortplanten
en nestelen.
Het bezit van een fraaie ‘duivenpoort’ had
zeker te maken met prestige, maar de
achtergrond van de duivenhouderij was vooral
praktisch. Duiven golden als een delicatesse
en vormden daarbij een belangrijke aanvulling
op de voeding, vooral ‘s winters, wanneer vers
rund- en varkensvlees nauwelijks te krijgen
was. Bovendien was één zak duivenmest
even duur als een kar schapenmest, dus ook
in economisch opzicht waren duiven zeker
van betekenis.
Omdat duiven bij het zoeken naar voeding in

omringende landerijen grote schade konden
aanrichten, werd het houden van duiven aan
strenge regels onderworpen. Het recht om
grote aantallen duiven te houden in poorten
of torens, was voorbehouden aan boeren,
adel en geestelijkheid (later de dominees)
en gekoppeld aan de hoeveelheid land
die men bezat. Van veel kerkvoogdijen is
de ‘administratie omtrent duivenslag’ een
bekend gegeven, vooral binnen de provincie
Groningen. Na de Franse Revolutie schafte
men, ook in Nederland, de ‘Heerlijke Rechten’
af en werden de ‘duivenslagpoorten’ en torens verboden. Mogelijk is toen ook de
– eventuele – ‘duivenslagpoort’ uit het
Marumer dorpsbeeld verdwenen. De resten
kunnen vervolgens zijn bedekt met aarde en
begroeid. In ieder geval blijkt tussen 8 en
832, bij de invoering van het kadaster, dat
de plaats van de eventuele ‘duivenslagpoort’
- de ‘Bult’ – aangeduid wordt als: ‘grond tot
vermaak’ .
Een ‘duivenslagpoort’ in Marum?
We kijken nog eens naar de tekening van
poort, kerk en woning uit 672. Is deze
poort inderdaad een - destijds vrij algemeen
voorkomende – ‘duivenslagpoort’? In
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hoekstenen. Aan de voorzijde van de poort is
de muur van de geveltip voorzien van zeven
invlieggaten voor duiven. Een toegang tot de
‘duivenkamer’ is niet te zien. De bouwstijlen
van poort, kerk, toren en woning komen
enigszins overeen.

Duivenslagpoort bij Liauckamastate te
Sexbierum.
ieder geval is het poortgebouw centraal
en gedetailleerd neergezet, wat op een
zeker belang zou kunnen duiden. Het is
een gemetseld gebouw, met een hekwerk
binnen in de gewelfde ingang. Het hek met
schuifgrendel is van punten voorzien. Het
hek zal het achterliggende terrein hebben
moeten afsluiten en heeft vanwege de
grendel logischerwijs kunnen scharnieren.
Het binnenwerk van de poort is verdeeld in
3 bogen. De poorttoegang is over de volle
breedte 2 traptreden hoog en zal naar alle
waarschijnlijk ook een toegangsfunctie gehad
hebben naar de kerk. Aan onze zichtkant
is het midden van de poortboog van een
siersluitsteen voorzien. Heel vaag zijn meer
eventuele siersluitstenen te ontdekken. De
top van de trapgevel heeft een ‘schietsleuf’
(of eventueel een muuranker). De achterzijde
heeft ook een trapgevel. Het dak is misschien
voorzien van boven- en onderpannen, ook
wel monniken en nonnetjes genoemd. Het
vroegste bekende gebruik van dit soort
pannen in deze streek dateert uit +/- 300. De
hoek aan de rechtervoorzijde is bouwvallig;
er ontbreken op halve hoogte enkele
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Detail uit bovenstaande schets:
het poortgebouw.

De poort op de tekening vertoont
opmerkelijke bouwkundige overeenkomsten
met nog bestaande ‘duivenslagpoorten’,
vooral in Friesland. Ook de geïsoleerde
ligging van de ‘Bult’ - temidden van water
- en de historisch sterke relatie tussen kerk
en ‘duivenslag’ kunnen wijzen in de richting
van een ‘duivenslagpoort’. Veel gegevens
komen zo sterk overeen met de situatie rond
‘duivenslagpoorten’ elders in Groningen en
Friesland, dat mijns inziens de voormalige
aanwezigheid van een ‘duivenslagpoort’ op
de plaats van de ‘Bult’ zeer waarschijnlijk
is te noemen. Ook hier kan deskundig
archeologisch en archivalisch onderzoek
uitkomst brengen.

8. Grond tot vermaak
In 8 is in Nederland op bevel van koning
Lodewijk Napoleon, de broer van Napoleon
Bonaparte, begonnen met het tekenen van
kadasterkaarten. Doel was het invoeren
van een landelijk grondbelasting-systeem
(de tegenwoordige ozb). In 832 was heel
Nederland in kaart gebracht en is het
belastingsysteem in werking getreden.
Er werden twee soorten kaarten gemaakt:
‘Verzamelplans’
(overzichtkaarten)
en
‘Minuutplans’. Minuutplans zijn detailkaarten
van een bepaald gebied, waarop elk perceel
met bijbehorend perceelnummer precies
staat aangegeven. Bij de kaarten hoort een
administratie die per perceel onder andere

Detail uit de kadastrale administratie, waaruit
blijkt dat de ‘bult’ omschreven werd als ‘grond
tot vermaak’.
aangeeft: eigenaar, oppervlakte, waarde
en gebruik. De perceeladministratie staat
opgetekend in boeken die ‘Oorspronkelijk
Aanwijzende Tafels’ (oat’s) heten.
Op deze kadastrale kaarten wordt de plaats
van de ‘Bult’ duidelijk als een afzonderlijk
perceel onderscheiden en omschreven als:

Kadastrale kaart van Marum, sectie F 1811-1832
407 Pastorij Weg als weide, 408 Pastorij Weiland, 409 Kerk Water, 410 Kerk Begraafplaats
411 Kerk Kerk, 412 Kerk Toren, 413 Kerk Opg. Bosch, 414 Pastorij Weiland
415 Pastorij Grond tot vermaak, 416 J.L. Klamer Tuin, 417 J.L. Klamer Boomgaard
418 J.L. Klamer Huis en erf, 419 H.Tj. Idsingh Weg als weide, 420 H.Tj. Idsingh Bouwland
424 H. Tj. Idsingh Huis en erf, 457 Pastorij Tuin, 458 Pastorij Huis en erf, 459 Pastorij Weiland
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‘grond tot vermaak’. Wat we ons hierbij
moeten voorstellen is niet geheel duidelijk.
Misschien werd de term ‘grond tot vermaak‘
om belastingtechnische redenen gehanteerd.
In dezelfde periode worden bijvoorbeeld ook
de oprijlaan van de ‘Coendersborgh’ en een
bosperceel, zo omschreven.
Het gedetailleerd ingetekende ‘minuutplan’
van de gemeente Marum, toont heel duidelijk
dat de omgrachting rond de ‘Bult’ nog in tact
is. Het kadastrale nummer van het perceel is
45. Uit de bijbehorende ‘oat’ blijkt dat de
‘Pastorij’ er de eigenaar van is. Dit perceel
maakt deel uit van het carré rond de kerk buiten de gracht - dat is opgedeeld in vier
percelen, alle eigendom van de pastorij:
de hof voor de kerk, kad.nr. 43; weide ten
noordoosten van de kerk, kad.nr. 408; weide
ten westen van de kerk, kad.nr. 44; grond tot
vermaak, kad.nr. 45.
Over deze terreinen zijn geen relevante jonghistorische gegevens bekend. Ook niet met
betrekking tot de functie van ‘de Bult’, helaas.
Voorzitter Berend Kingma deelde mij wel het
feit mede, dat de gracht rond de ‘Bult’ bij de
aanleg van de oude rijksweg (43) is gedempt
met aarde uit het Marumer Lage.


Overigens waren veel gronden in de omgeving
van de kerk, in het bezit van de Pastorij. Zoals
de aan de oostkant gelegen weg met nummer
407, die wordt aangegeven met de term ‘weg
als weide’; en de percelen langs de weg, die
nu Noorderringweg heet, met de kadastrale
nummers 457 t/m 459.
De Kosterij had alleen bezittingen in de
Marktstraat, namelijk perceel nummer 453,
‘kosterij huis en erf’ en perceel nummer 454,
‘kosterij school’.
‘Grond tot vermaak’ in Marum?
Daarover bestaat, gezien de gedetailleerde
vastlegging en omschrijving door het kadaster
in 832, geen enkele twijfel. Hoe we ons dit
moeten voorstellen en welke rol de ‘Bult’ als
‘grond tot vermaak’ eventueel heeft gespeeld
is, spijtig genoeg, niet bekend. Uiteraard zijn
er wel de nodige herinneringen en belangrijke
anekdotes bekend bij (oud) inwoners van
Marum. Ook het kerkarchief kan nog meer
historisch materiaal opleveren. Het zou
daarom nuttig zijn deze herinneringen via
interviews vast te leggen en te bundelen
tezamen met de kerkarchivalische anekdotes.
In de toekomst zal ik hieraan beslist nog
aandacht besteden.

In een volgend artikel kom ik op de situatie rond deze kosterij in samenhang met de pastorie
terug.

Slotwoord van de redactie
Acht alternatieven zijn door de gedreven onderzoeker, Koos Vos, beoordeeld. Vele
mogelijkheden en onmogelijkheden heeft hij tegen elkaar afgewogen en stapels literatuur* over
dit onderwerp heeft hij bestudeerd. Vergelijkbare situaties werden belicht en geprojecteerd op
de omstandigheden te Marum. Al zijn bevindingen heeft hij deskundig en zorgvuldig vastgelegd
in een uitgebreid onderzoeksverslag, dat helaas te uitvoerig was om integraal in dit blad op te
nemen, maar waarover hij later zeker nog zal publiceren. Samenvattend komt Koos Vos tot de
slotsom, dat de ‘Bult van Marum’ waarschijnlijk geen ‘grafheuvel’ of ‘veenterp’ is en evenmin
dat er hier een losse toren behorend bij de oude kapelkerk heeft gestaan. De kans echter, dat er
op de plaats van de ‘Bult’ ooit sprake is geweest van een ‘weide- of vergaderplaats’, ‘spieker’,
‘stinswier’, ‘duivenslagpoort’ of ‘grond tot vermaak’, wordt door hem positief beoordeeld.
Ook een opeenvolging of combinatie van deze alternatieven behoort naar zijn mening tot de
mogelijkheden. Daarnaast loopt als een ‘rode draad’ door dit verslag van Koos Vos, een sterk
pleidooi voor diepgaand onderzoek naar de ‘Bult’ door professionele archeologen en historici.
Wellicht is dat de voornaamste conclusie die we uit zijn studie moeten trekken: de ‘Bult van
Marum’ verdient het dat z’n historie door deskundigen wordt vastgesteld. Mogelijk is deze zo
waardevol dat een beschermde status als archeologisch monument op zijn plaats zou zijn.
JBJ
* bronnen-overzicht op te vragen bij de redactie
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Jaar van de tradities
Jan van der Veen
We schrijven 1885. In een uitgave van ‘Onze Volkstaal’ in dat jaar, verschijnt het artikel
‘Zeden, gewoonten en gebruiken in de Provincie Groningen’ van Johannes Onnekes uit
Ulrum. In de inleiding schrijft Onnekes dat de volkstaal in haar meest eigenaardige en
schilderachtige uitdrukkingen alleen voldoende begrepen en verklaard kan worden uit de
kennis van het volksleven. Sommige van deze zeden, gewoonten en gebruiken zijn al oeroud
en verwijzen, zelfs al schijnen ze van weinig betekenis, naar vroegere maatschappelijke
instellingen en toestanden. Volgens Onnekes, vormt elke generatie als het ware een nieuwe
maatschappij met eigen verhoudingen en denkbeelden. Verder schrijft hij: “Naarmate de
beschaving veld wint, gaat het eigenaardige karakteristieke van het volksleven verloren.
Wat toch de mensch kenmerkt als inboorling van een bepaalde streek, wordt hem door de
beschaving, die hem tot wereldburger maakt, ontnomen…… .” (blz. 3 en 4)
bescherming van ons immaterieel (geestelijk)
erfgoed. Daarbij worden ook tradities en
gewoonten gerekend.
Wat is modern en actueel? Onnekes
constateert dus eind 9e eeuw een
maatschappelijk
verschijnsel
dat
we
tegenwoordig globalisering noemen. Het
effect is hetzelfde: Ook de huidige generatie
ziet met lede ogen allerlei tradities verdwijnen.
Hij geeft een overzicht van verdwenen en
bewaard gebleven tradities, in het laatst van
de 9e eeuw, in heel Groningen. Ook tradities
uit het Westerkwartier worden besproken.
Ruim 20 jaar later - najaar 2007 - staat er
in ‘Volkscultuurberichten’, uitgegeven door
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur,
een oproep aan organisaties op het terrein
van volkscultuur, regionale geschiedenis,
folklore en traditionele kunst, om te helpen
bij het samenstellen van een ‘top-00’ van
belangrijke tradities en rituelen in ons land.
Wat Johannes Onnekes destijds schreef
over de verandering en het verdwijnen van
zeden, gewoonten en gebruiken, wordt in
deze oproep herhaald: ‘Volkscultuur is levend
erfgoed dat door mensen gedragen wordt en
door de tijden heen verandert’.

Het Centrum voor Volkscultuur vraagt ons,
wat wij belangrijk vinden om te bewaren
voor later. Daarom is 2009 uitgeroepen
als ‘Jaar van de tradities’. De vraag is de
tradities in eigen streek of gemeente te
inventariseren en te beschrijven en de tien
belangrijkste tradities door te geven. Dit lijkt
de medewerkers van de Heemkundekring en
museum ’t Rieuw een goede gelegenheid om
een inventarisatie te maken van de gewoonten
in het Westerkwartier. Van nog bestaande
èn van verdwenen tradities. We kunnen dan
weer een mooi themanummer maken en een
tentoonstelling over dit onderwerp in het
museum samenstellen.
De tien belangrijkste tradities worden
doorgegeven aan het Centrum voor
Volkscultuur.
Alles wat u zich herinnert aan gewoonten,
kunt u doorgeven aan ondergetekende of aan
het secretariaat, graag met een beschrijving.
De adressen vindt u op de laatste pagina van
dit blad.

Deze oproep is geen op zichzelf staande actie.
In 2003 sloot de UNESCO, de organisatie
van internationale samenwerking wat
betreft opvoeding, wetenschap en cultuur,
een internationale overeenkomst, over de
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Colofon
’t Olde Guet is een uitgave van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West in Marum.
’t Olde Guet betekent letterlijk: oude land of landerij.
In het jaar 470 heeft het klooster Trimunt haar grondbezit in het kerspel Marum uitgebreid, door
de verwerving van ‘Tyarsema Olde Guet’ gelegen tussen de Ae en de Haar.
‘t Olde Guet verschijnt minimaal 2x per jaar.
De verkoopprijs voor een los nummer bedraagt € 4,50.
Bij de omslag
De afbeelding op de omslag is het schilderij dat de Marumse kunstenaar Tony Simon heeft
gemaakt voor de raadzaal van het gemeentehuis van Marum. De acht personen op de voorgrond
stellen de geschiedenis en de toekomst voor; daarnaast ook de integratie van de Molukse
gemeenschap in Marum. De gebouwen op de achtergrond staan voor de acht dorpen die samen
de gemeente vormen, v.l.n.r. Lucaswolde, Jonkersvaart, Noordwijk en Boerakker, Nuis, De Wilp,
Niebert en Marum.
Doel van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
De vereniging houdt zich actief bezig met het erfgoed van het eigen heem om het waardevolle uit
de geschiedenis van de gemeente Marum te behouden en de belangstelling voor en kennis van
onze leefgemeenschap in heden en verleden te vergroten.
Bestuursleden van de vereniging Heemkundekring Vredewold-West:
- De heer B. (Berend) Kingma, voorzitter
Malijksepad 9; 9363 AT Marum. Tel. 0594 64976.
- Mevrouw J. (Cobi) Vos-Olijve, secretaris
Willemstad 5; 9363 XE Marum. Tel. 0594 643543.
- Mevrouw F. (Froukje) Boekema-van der Wier, penningmeester
Wendtsteinweg 70; 9363 AR Marum. Tel. 0594 648000
- De heer J. (Jan) Helder, lid
Noorderweg 57; 936 TC Boerakker. Tel. 0594 549797.
- De heer J.A. (Jan) van der Veen, lid
Mellemaweg 2A; 9364 PV Nuis. Tel. 0594 53684
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 50058
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e-mail: deboer@marum.knb.nl
Bankrekening postbank nummer 9557208 t n.v. Heemkundekring Vredewold-West

40

