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

Colofon

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

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

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€	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	19;	9363	AT	Marum.	Tel.	0594	641976.
-	Mevrouw	J.	(Cobi)	Vos-Olijve,	secretaris
		Willemstad	5;	9363	XE		Marum.	Tel.	0594	643543.
-	Mevrouw	F.	(Froukje)	Boekema-van	der	Wier,	penningmeester
		Wendtsteinweg	70;	9363	AR		Marum.	Tel.	0594	648000
-	De	heer	J.	(Jan)	Helder,	lid
		Noorderweg	57;	9361	TC		Boerakker.	Tel.	0594	549797.
-	De	heer	J.A.	(Jan)	van	der	Veen,	lid
		Mellemaweg	2A;	9364	PV		Nuis.	Tel.	0594	513684

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

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

Bankrekening	postbank	nummer	9557208	t	n.v.	Heemkundekring	Vredewold-West
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Voorwoord
Beste	lezers,

De	 geschiedenis	 is	 een	 boeiend	 onderwerp.	 Het	 samenleven	 in	 de	 tijd	 gezien,	 wordt	 breed	
uitgemeten	op	 radio	en	TV.	Ook	plaatselijk	 is	 te	merken	dat	de	sociale	geschiedenis	 in	onze	
regio	 leeft.	Mensen	zoeken	naar	hun	eigen	identiteit	 in	hun	bestaan	en	in	hun	omgeving.	Een	
manier	om	dit	te	ontdekken	is	om	een	vergelijking	te	trekken	met	het	verleden.	Wat	waren	de	
afwegingen	van	onze	voorouders	om	te	kunnen	overleven.	Waarom	is	onze	woonomgeving	zoals	
wij	die	nu	ervaren	en	wat	waren	de	motieven	om	bepaalde	 investeringen	te	doen	die	nu	nog	
steeds	herkenbaar	zijn	in	het	landschap.
Steeds	meer	inwoners	van	de	gemeente	Marum	letten	daarop.	Men	wordt	elders	attent	gemaakt	
op	karakteristieke	elementen	in	het	landschap	en	herkent	vergelijkbare	ontwikkelingen.
Zo	werd	ik	er	op	geattendeerd	dat	achter	de	hervormde	pastorie	te	Nuis,	 in	het	zogenaamde	
‘Koepelbosje’,	een	viskenij	was	aangelegd.	Nu	is	het	woord	‘viskenij’	de	Groningse	benaming	
voor	een	visvijver;	een	bewaarplaats	voor	verse	vis.	Voor	zover	mij	bekend	gebruiken	wij	in	het	
Westerkwartier	de	benaming	visvijver.
Nu	 ligt	de	visvijver	 in	het	bosje,	waar	vele	 jaren	ook	de	muziekkoepel	 van	Amicitia	stond,	er	
slecht	bij	en	wordt	de	omgeving	gebruikt	als	crossbaantje.	
Vanuit	historisch	perspectief	gezien	is	het	heel	jammer	dat	het	er	zo	bij	ligt.	Hier	moeten	wij	wat	
aan	doen,	maar	dat	kan	alleen	als	de	inwoners	van	Nuis	hier	ook	achter	staan.	We	kunnen	dan	
de	visvijver	(eens	aangelegd	door	ds.	Damsté?)	herstellen	als	een	herkenbaar	cultuurhistorisch	
element	in	het	landschap.

Ik	wens	u	veel	leesplezier	in	't	Olde	Guet	9	en	verwacht	dat	oude	sporen	weer	tot	leven	komen.	
En	 vergeet	 niet,	 kijk	 om	 u	 heen,	 lees	 de	 sporen	 van	 het	 verleden	 in	 het	 landschap	 en	 zoek	
bijvoorbeeld	eens	de	‘vierde’	en	de	‘vijfde’	wijk	in	de	gemeente	Marum.

Berend	Kingma.

Restant van de visvijver en de fraai aangelegde Engelse landschapstuin, achter de pastorie in 
Nuis. Het geheel maakt een verkommerde indruk en vraagt om herstel. 

Friese	gemeente	Smallingerland.	Als	40	jarige	
trouwde	hij	een	jaar	later,	op	20	oktober	1917,	
te	Marum	met	de	37	jarige	Evina	van	Houten,	
winkelierster.	Evina	kwam	uit	een	familie	van	
winkeliers.	 Op	 een	 gegeven	 moment	 was	
zelfs	 sprake	 van	 een	 ’winkelketen’	 met	 een	
groot	 aantal	 vestigingen,	 onder	 de	 naam	
‘Van	 Houtens	 Goedkope	 Winkels’.	 Bindert	
en	Evina’s	dochter	Engelina	en	schoonzoon	
Coen	 Aalders	 namen	 de	 zaak	 over	 en	
startten	eind	 jaren	 ‘50	met	de	 ‘Van	Houtens	
Zelfbediening’.	 Later	 nam	 hun	 dochter	
Antje	 Evina	 Aalders	 met	 haar	 man	 Foppe	
Duursma,	 de	 zaak	 over.	 Weer	 was	 er	 een	
nieuwe	 generatie	 aangetreden	 en	 de	 naam	
veranderde	in	‘Duursma’s	Voordeelmarkt’,	die	
kort	geleden	werd	gesloten.	Drie	generaties	
bleef	de	winkel	in	de	familie,	maar	dan	in	de	

vrouwelijke	lijn.	Dit	is	toch	heel	bijzonder.	
Het	 echtpaar	 Kloosterman-van	 Houten	
vestigde	 zich,	 nadat	 ze	de	winkel	 verlieten,	
aan	de	Kerklaan	nummer	12,	op	de	hoek	van	
de	Westerhoflaan.	In	het	huis	is	in	de	oostelijke	
topgevel	een	gevelsteen	gemetseld	met	het	
opschrift	 ‘Huize	 Vrede’.	 Misschien	 komen	
we	 later	 nog	 eens	 terug	 op	 die	 bijzondere	
naam.			

Tenslotte	 heb	 ik	 een	 foto	 van	 Bindert	
Kloosterman	 weten	 te	 bemachtigen	 via	
zijn	 zoon,	 ds.	 Jan	 Kloosterman	 uit	 Emmen	
(*Marum	 1920),	 die	 ook	 al	 meewerkte	 aan	
het	 eerdere	 artikel	 over	 dit	 onderwerp	 in	 ’t	
Olde	 Guet.	 Oudere	 Marumers	 zullen	 hem	
vast	herkennen,	maar	het	 is	goed	dat	velen	
nu	weten	wie	Bindert	Kloosterman	was.	Een	
man	met	een	bijzonder	muzikaal	talent	en	een	
groot	sociaal	gevoel,	die	veel	heeft	betekend	
voor	de	Marumer	samenleving.
De	familie	stelt	de	plannen	van	het	Vredewolds	
Mannenkoor	 om	 de	 stukken	 tijdens	 een	
optreden	uit	te	voeren,	bijzonder	op	prijs	en	
men	 wil	 daar	 graag	 bij	 aanwezig	 zijn.	 Het	
koor	zal	te	zijner	tijd	bekend	maken	wanneer	
en	 waar	 deze	 uitvoering	 zal	 plaatshebben.	
Uw	aanwezigheid	wordt	op	prijs	gesteld!	

‘De	Lindeboom’
Vertaling2 van ‘Der Lindenbaum’ van Franz Schubert 
(1797-1828) door Bindert J. Kloosterman

Bij	d’ouderlijke	woning,	daar	prijkt	een	lindeboom.
Hij	staat	daar	als	een	koning	en	spiegelt	in	de	stroom.
Die	boom	zag	mij	eens	spelen	als	kindje	aan	zijn	voet,	
Zijn	lommer	kon	mij	strelen	bij	felle	zonnegloed,
Bij	felle	zonnegloed.

Zijn	 schors	 vertolkt	 de	 vreugde	 en	 weemoed	 van	 mijn	
hart.
Ik	grifte	wat	verheugde,	ik	grifte	ook	mijn	smart.
De	vogels	in	zijn	lover,	die	zongen	in	mijn	droom:
Toef,	trouwe	vriend	en	rust	hier,	bij	deze	lindeboom,
Bij	deze	lindeboom.

Nu	voel	‘k	me	moegestreden	en	wankelt	reeds	mijn	voet.
Hij	troost	mij	als	verleden	en	ruist	geheimvol	zoet:
Kies	hier	uw	laatste	woning,	als	God	uw	komst	gebiedt,
‘k	zal	trouw	uw	wachter	wezen	en	‘k	ruis	voor	u	mijn	lied,
En	‘k	ruis	voor	u	mijn	lied.

Bindert Jan Kloosterman, 1877-1956 
(foto: collectie erven Kloosterman)

1 Bert van Cimmenaede is geen vreemde voor het Christelijk Vredewolds Mannenkoor, want hij 
   begeleidt het koor bij optredens vaak op vleugel, piano of orgel en tevens is hij reserve-
   dirigent van het koor.
2 Uit een vergelijking tussen de originele Duitse tekst en de vertaling van Kloosterman blijkt dat 
   er hier sprake is van een ‘vrije’ vertaling.
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Van de redactie
Geachte	lezer,

Het	schrijven	van	dit	stukje	is	altijd	een	klusje	waar	we	ons	wel	een	beetje	op	verheugen.	
Het	is	namelijk	het	laatste	dat	gedaan	moet	worden,	tijdens	het	samenstellen	en	voorbereiden	van	
een	nieuw	nummer	van	’t	Olde	Guet.	Niet	omdat	we	hieraan	geen	plezier	beleven;	integendeel,	
we	werken	er	juist	met	heel	veel	genoegen	aan.	Maar	het	is	wel	iets	dat	je	behoorlijk	in	beslag	
neemt	en	veel	tijd	vraagt.	Als	de	laatste	puntjes	dan	op	de	‘i’	zijn	gezet	en	alles	naar	Marwo	is	
gemaild,	geeft	dat	een	heel	goed	gevoel.	Het	wachten	is	dan	op	de	eerste	ruwe	drukproef	en	dat	
is	een	spannend	moment,	omdat	eindelijk	het	resultaat	van	onze	inzet	zichtbaar	is:	de	nieuwste	
't	Olde	Guet.	Toch	mankeert	er	dan	nog	wel	het	een	en	ander	aan,	maar	dankzij	de	plezierige	
samenwerking	met	Roel	Huisman,	die	‘immer	welwillend’	aan	onze	wensen	tegemoet	tracht	te	
komen,	ontstaat	stap	voor	stap	het	blad,	zoals	wij	dat	voor	ogen	hebben.	Eindelijk	kunt	u,	leden	
van	de	Heemkundekring	Vredewold-West	en	overige	geïnteresseerden,	het	onder	ogen	krijgen!	

En	lezen:
•	 wat	er	zoal	is	voorgevallen	in	het	90	jarig	bestaan	van	muziekvereniging	Amicitia.
•	 waarom	we	Coendersborch	tegenwoordig	weer	met	‘ch’	schrijven.
•	 hoe	Hinke	Dijkhuizen	ons	meeneemt	op	een	wandeling	door	het	Niebert	van	vroeger.
•	 dat	de	wandeling	die	op	Monumentendag	uitgezet	was	tussen	de	Coendersborch	en	

het	Bolmeer,	Koos	Vos	heeft	geïnspireerd	tot	het	schrijven	van	een	onderhoudend	
artikel	over	de	hoogoplopende	ruzie	tussen	twee	‘heren’.

•	 wat	een	enorme	verzameling	nostalgie	Jan	en	Anneke	Bosch-Veenstra	uit	Nuis	in	
hun	boerderij	bijeengebracht	hebben,	waarvan	zij	–	via	’t	Olde	Guet		-	ook	u	laten	
meegenieten.

•	 welke	verdwenen	bedrijfstak	en	bekende	Marumer	familie	Geert	Braam	dit	maal	voor	
het	voetlicht	brengt.	

•	 dat	we	uw	hulp	inroepen	omdat	er	in	dit	nummer	twee	prachtige	oude	foto’s	staan,	
waarvan	niet	bekend	is	wie	de	geportretteerden	zijn.	

Wat	betreft	dit	 laatste,	roept	de	redactie	 inderdaad	dringend	uw	hulp	 in.	Het	gaat	om	de	foto	
van	de	vijf	heren	voor	het	gemeentehuis	op	blz.	30	en	om	de	foto	van	het	gezelschap	voor	de	
smederij	van	Dijkhuizen	in	Niebert	op	blz.	33.		Wij	horen	graag	van	u.

In	de	hoop	dat	u	dit	blad	met	plezier	zult	lezen,	zetten	wij	er	nu	echt	een	punt	achter.

Namens	de	redactie,
Joke	de	Boer-Jager

Over	 onze	 oud	 plaatsgenoot	 Bindert	 Jan	
Kloosterman	is	veel	te	vertellen.	Ik	maak	van	
de	gelegenheid	gebruik	om,	aanvullend	op	het	
vorige	artikel,	nog	iets	te	verhalen	over	deze	
zeer	 bijzondere	 man.	 Helaas	 is	 er	 bij	 leven	
van	 Kloosterman	 weinig	 aandacht	 besteed	
aan	 zijn	 uitzonderlijk	 muzikaal	 talent.	 In	 het	
dagelijks	leven	was	Kloosterman	gemeente-

architect	 en	 -opzichter	 van	 de	 gemeente	
Marum,	 maar	 muziek	 was	 voor	 hem	 heel	
belangrijk.	In	zijn	vrije	tijd	was	hij	dirigent	en	
daarnaast	 schreef	 hij	 in	 de	 avonduren	 ook	
teksten.	
Bindert	 J.	 Koosterman,	 geboren	 op	 27	
februari	1877	te	Drogeham	vestigde	zich	op	
14	augustus	1916	in	Marum,	komende	van	de	

Muziek van  B.J. Kloosterman opnieuw in de belangstelling
Geert Braam

De plaatsing van het Marums Volkslied, geschreven door Bindert Jan Kloosterman (1877-
1956), in ‘Olde Guet’ nummer 5 van november 2006, heeft een zeer verrassende wending 
gekregen. Op voorstel van ondergetekende vatte het Christelijk Vredewolds Mannenkoor 
het plan op, om dat lied in te studeren en uit te voeren. Toen bleek dat er geen bewerking 
geschikt voor een mannenkoor voorhanden was, werd aan Bert van Cimmenaede1 uit 
Opende de opdracht gegeven deze bewerking te schrijven. Door een misverstandje 
echter, bewerkte Van Cimmenaede niet het Marums Volkslied, maar het door Kloosterman 
vertaalde ‘Der Lindenbaum’ van Franz Schubert. Dit jaar werd er, onder de bezielende 
leiding van Jan Veen uit Marum, op de wekelijkse repetities al zeer gemotiveerd op 
gestudeerd. Het vierstemmige lied klinkt bijzonder mooi en valt heel goed in de smaak 
bij de koorleden. In januari 2009 wordt een begin gemaakt met het instuderen van het 
Marums Volkslied. De genoemde stukken zijn eerder door diverse koren vierstemmig 
uitgevoerd, maar dan alleen door gemengde koren. De liederen het ‘Marums Volkslied’ 
en de ‘Lindeboom’, zullen tijdens een openbaar optreden ten gehore gebracht worden. U 
hoort er nog van!

Het winkelpand van Van Houten, in Marum West, op de plaats waar nu de zaak van Piano Braam 
is gevestigd. De foto is een detail uit een ansichtkaart uit het eerste kwart van de 20e eeuw. (uit 
de collectie van Geert Braam). 

Boek	‘Drachten	mensen	door	de	tijd’.
Douwe	de	Graaf,	lid	van	onze	vereniging,	heeft	een	boek	over	Drachten	geschreven.	In	
dit	boek	beschrijft	hij	de	 levenslopen	van	een	groot	aantal	bekende	Drachtsters	vanaf	
1800	tot	rond	1970.	Het	boek	is	uitgegeven	door	Uitgeverij	Banda	in	Kollum	en	is	in	de	
boekwinkel	verkrijgbaar.	Meer	informatie	kunt	u	vinden	op	www.douwedegraaf.info.
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De slag bij het Bollemeer 

Koos Vos

We schrijven het jaar 1669 als de slag bij het Bollemeer plaatsvindt. Hoe staan we er in dat 
jaar eigenlijk voor? 
• In Amerika heeft Peter Stuyvesant Nieuw Amsterdam net aan de Engelsen overgedra-   
   gen; de stad wordt herdoopt in New York. 
• Kunstschilder Rembrandt van Rijn zal op 4 oktober 1669 komen te overlijden. 
• Het stadhouderloze tijdperk loopt op zijn eind. 
• Willem III is al kapitein generaal van het Nederlandse leger. 
• Nederland beleeft nog steeds de Gouden Eeuw en is oppermachtig in Europa.
• Het land staat aan de vooravond van het Rampjaar 16721, met inbegrip van de inval 
   van Bommend Berend in onze gewesten.
• Voor de stad Groningen loopt in 1669 het eeuwenoude Hanzeverbond definitief af. 
• Anna van Ewsum is sinds 1665 hertrouwd met een 2e graaf von Inn- und Kniphausen: 
  Georg Wilhelm. 

• In Midwolde voltooit Rombout Verhulst in 1669 de graftom-
be voor Anna van Ewsum.      
   Beetke van Rasquert wordt daarin bijgezet.
• Carel Ferdinand von Inn- und Knipphausen wordt op 22 februari 1669 op Nienoord 
  geboren.
• In de jaren 1658-1699 dringen vooral de Friese verveners aan op de vaststelling van de
  Fries-Groningse grens bij Trimunt. De kwestie bereikt een hoogtepunt, tegelijk met de
  slag om het Bollemeer.
• Rond 1670 ontstaat aan het ‘Oosterwoldse Hoofddiep’ het dorp Zevenhuizen.

Anna van Ewsum. Graaf Georg Wilhelm von 
Inn- und Kniphausen.

Grensgebied
Sinds	 onheuglijke	 tijden	 lag	 er	 in	 het	
grensgebied	 tussen	 Groningen,	 Friesland	
en	 Drenthe	 een	 gigantisch	 veen-	 en	
moerasgebied.	 Totdat	 de	 vervening	 kwam.	
De	eigenerfde	boeren	uit	deze	drie	provincies	
ontgonnen	 het	 veen	 stukje	 bij	 beetje.	 Ook	
lieten	 ze	 er	 hun	 schapen	 en	 koeien,	 in	
gemeenschappelijke	 beweiding,	 grazen.	 Als	
grens	gold	sinds	de	oudste	tijden	de	rivier	de	
‘Swarte	Ryth’.	Deze	 rivier	ontsprong	 tussen	

Siegerswoude	 en	 Bakkeveen	 en	 vormde	
vermoedelijk	eerst	de	bovenloop	van	de	rivier	
de	Boorne.	Door	veenafgravingen	rond	Leek	
‘kantelde’	het	stroomgebied	als	het	ware	en	
stroomde	 de	 rivier	 via	 het	 Wasemeer	 (hoek	
Keuningsweg/Bremerweg)	 en	 Langemeer	
(achter	 boerderij	 ‘Klein	 Bremen’)	 naar	 de	
Haspel	 en	 vervolgens	 in	 noordoostelijke	
richting	 naar	 ‘de	 Leecke’.	 Na	 1700	 viel	 de	
‘Ryth’	door	de	vele	kanalisaties	steeds	meer	
droog.	De	‘Swarthe	Ryth’	bij	Nietap	is	nog	een	

As	 we	 bij	 Noord	 rechtsof	 gingen,	 de	
Carolieweg	op	(wat	nou	Halbe	Wiersemoaweg	
is),	 dan	 kreeg	 je	 noa	 een	 poar	 kilometer	
op	 `e	 driesprong	 an	 de	 rechterkaant	
Geert	 Louwes	 met	 een	 smederij	 en	 ien	 de	
anere	 hoek	 Henderk	 Slofstroa	 met	 een	
krudenierswinkel.
Rechtsof,	de	Carolieweg	op,	zat	Job	Hut	met	
een	dörsbedrief.	Weerom	nor	Nijbert	en	dan	
op	`e	krusing	linksof	nor	Nuus….	
Dan	 kwam	 eerst	 Henderk	 Oalders	 met	 ’n	
café	 en	 dan	 kwam	 de	 bakkerij	 van	 Willem	
Folmer	en	de	winkel	die	dan	kwam,	was	van	
Kees	 Posthumus.	 Die	 har	 bodschoppen,	
meelhandel,	 eierhandel,	 huusholdelijk	 spul,	
klompen	en	speulgoed.
Dan	volgde	de	winkel	van	Evert	Posthumus	
(dezölde	die	eerst	an	de	anere	kaant	woonde)	
met	manufacturen.	

Noast	 Posthumus	 kwam	 dan	 de	 krude-
nierswinkel	van	Kees	Vinckers	en	doarnoast	
Onne	van	der	Veen	met	een	timmerbedrief.
Dan	 volgde	 bakker	 Hendriks	 en	 doarachter	
was	 de	 möln	 van	 Herman	 Nannengoa.	 Die	
handelde	in	meel,	kunstmis	en	brandstof.	Ok	
verkocht	hij	nog	radio’s	en	gloeilampen.
Dan	 kwam	 Wolter	 Veenman	 met	 een	
fietsmoakerij	en	dan	een	 indje	verder	har	 je	
Roelf	Melessen,	die	was	klompmoaker	en	dan	
kwam	de	smederij	van	Maarten	Diekhuzen.
Nog	 weer	 verder	 har	 je	 Gjalt	 Turksmoa	
met	 een	 timmerbedrief	 en	 dan	 kwam	 de	
krudenierswinkel	van	Johannes	Stuvengoa.
Doarnost	was	‘t	café	van	Bertus	Postmus	en	
dan	binnen	we	weer	aanland	bij	 ‘t	café	van	
Henderk	Postmumus.	Dat	was	de	grins	met	
Nuus.

Hinke	Diekhuzen-van	der	Koap	

Deze foto van de smederij van Dijkhuizen  is waarschijnlijk in 1930 genomen. 
De man helemaal links is de schoonvader van Hinke, Marten Dijkhuizen, geb. 2 oktober 1901, 
overleden 13 april 1981. Voor zich heeft hij zijn oudste zoon Johannes Dijkhuizen, geb. 2 mei 
1928 en op 73 jarige leeftijd overleden, 6 juni 2001. Naast Marten staat knecht Mertens. Helemaal 
rechts staat postbode Willem Sinninghe, geboren te Tolbert, 29 sept. 1867, overleden te Niebert 
27 maart 1942. Wie de drie dames en de twee kinderen zijn is niet bekend1. Het pand rechts 
is het toenmalige postkantoor. Aan de gevel bordjes met de tekst ‘post’, ‘telegraaf’, ‘telefoon’, 
‘Agentschap Nieuwsblad v/h Noorden’ en een brievenbus. Op de winkelruiten staat: ‘M. Dijkhuizen 
Rijks Ged(iplomeerd) Hoefsmid’ en ‘Rijwielen – Landbouwwerktuigen’. Verder aan deze gevel 
nog een aantal reclameborden van Gazelle, Broocker, Philips, Hevea banden en Torpedo. 
(foto: collectie Jan en Anneke Bosch)

1 Weet u wie het zijn? Wilt u dan contact opnemen met de redactie? Wij zijn erg benieuwd.
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Verloren erfgoed in Niebert
Hinke Dijkhuizen, ingeleid door Jan van der Veen

Eerder al, leverde mevrouw Hinke Dijkhuizen-van der Kaap uit Niebert een bijdrage aan dit 
blad, met een overzicht van ‘verloren erfgoed’ in Nuis. Zij nam ons mee op een tocht langs 
de verdwenen middenstand van het dorp. Hinke had de smaak te pakken, want enige tijd 
later vielen er nog twee epistels in de brievenbus: een overzicht van de Marumer, en van 
de Nieberter middenstand, in die volgorde van binnenkomst. Het leek me echter logischer 
om de volgorde van publiceren te wisselen. Het overzicht van Niebert is, net als dat van 
Nuis, in het Westerkwartiers, terwijl het Marumer deel geschreven is in het Nederlands. 
Drie van de acht kernen zijn dus binnen. We roepen de ouderen van De Wilp, Jonkersvaart, 
Noordwijk, Lucaswolde en Boerakker op, pen en papier te pakken, of achter de computer 
te gaan zitten en een soortgelijk overzicht van hun dorp te maken. Gaat u mee op weg 
door het Niebert van de eerste helft van de 20e eeuw!

Dan	 volgde	 Evert	 Posthumus	 met	
manufacturen.	Die	is	loater	verhuusd	verder	
toe	Nijbert	ien	en	toen	kwam	Hilbrand	Heuker	
doar	 te	 wonen	 met	 een	 krudenierswinkel.	
Die	is	bij	Nuus	ôk	al	nuumd.	Doar	woonden	
ze	noast	smid	Keuning.
As	 we	 verder	 goan,	 kommen	 we	 bij	
Bouwe	 Klinker.	 Die	 har	 een	 kroeg	 en	 een	
krudenierswinkel.	Doarnoast	woonde	bakker	
Hoarman	 en	 dan	 volgde	 Noorman	 met	 de	
radiocentrale.
Verderop	 kwam	 Pebe	 Bandringoa	 met	
een	 dörsbedrief	 en	 op	 `e	 hoek	 har	 je	 de	
krudenierswinkel	van	Fokke	Noord.	

Hier	 volgt	 een	 liest	 met	 middenstanders	
van	Nijbert	uut	(roegweg	schat)	de	dattiger-
vittiger	 joaren	 van	 de	 veurige	 eeuw.	 Noa	
Nuus	moeten	de	zoakenlu	van	Nijbert	er	ôk	
mor	bij.	We	begunnen	van	de	Nuusmer	kaant	
en	nemen	de	rechterkaant	van	`e	weg.	
Dan	 kregen	 we	 eerst	 Henderikus	 Erengoa,	
die	woonde	 ien	 ’t	huus	wat	nou	Molenweg	
23	is.	Hij	har	doar	een	winkel	ien	koffie,	thee	
en	rokerij.	
Doarnoast	 woonde	 de	 familie	 Van	 Olst,	
mor	 volgens	 mij	 ging	 doar	 toen	 niks	 meer	
om	 weg.	 Mor	 veur	 die	 tied	 harren	 die	 een	
rietuug-	en	woagenmoakerij.	

Nieuw Amsterdam (New York)

Globaal overzicht van de ligging van de ‘Swarthe Ryth’ en het Bollemeer, anno 1669. 
Ter oriëntatie zijn de huidige wegen schematisch weergegeven.

Overzicht van het centrum van Niebert. Links het pand waar ten tijde van dit verhaal Kees 
Posthumus handelde in boodschappen, meel, eieren, huishoudelijke artikelen, klompen en 
speelgoed. Nadien waren hier Boekbinderij Fop van Dijk en Garage Feunekes gevestigd en nu 
Finesse Keukens.(foto: collectie Jan en Anneke Bosch)
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De pingoruïne ‘Bolmeer’

Een greep uit de verzamelingen: radio’s, gereedschap, rokersartikelen: van tabakspotten 
tot sigarettenpakjes, emaille, een dik boek met krantenartikelen, door hen zelf nog gedragen 
baby- en kinderkleertjes, glaswerk, serviesgoed, een enorme kassa, speelgoed, ouderwetse 
boodschappen en nog veel meer. Alles uit lang voorbije tijden.



30 7

gegraven	restant	van	deze	oude	afwatering.	
Het	Ronde	Meer	en	het	Bolmeer	lagen	beide	
ongeveer	1	km	ten	Noorden	van	de’	Swarte	
Ryth’.	
In	 die	 tijd	 bestond	 de	 Jonkersvaart	 nog	
niet.	 Vanuit	 Vredewold	 behoorde	 deze	
enorme	 woestenij	 van	 oudsher	 aan	 de	
opstrekkende	 heerden	 van	 de	 eigenerfde	
boeren	van	Marum,	Nuis	en	Niebert.	Vooral	
de	eigenerfden	uit	die	twee	laatste	plaatsen	
hadden	eindeloze	-	onbegrensde	-	naar	het	
zuidoosten	opstrekkende	gronden	liggen,	tot	
aan	de	Drentse	en	Friese	(marke)grenzen.
	
Waar lag het Bollemeer?   																																																																																						
In	 1669	 ligt	 het	 Bollemeer	 midden	 in	
Vredewold	Zuid,	aan	de	Groninger	zijde	van	
de	‘Swarthe	Ryth’.	De	exacte	locatie	van	dit	
historische	 meer	 is	 onduidelijk.	 Op	 kaarten	
worden	de	namen	Rondemeer	en	Bollemeer	
soms	door	elkaar	gebruikt.	De	plek	van	het	
huidige	 Bolmeer	 wordt	 op	 oude	 kaarten	
soms	naamloos	als	een	 ruigte	aangegeven.	
Het	meer	dat	inzet	was	van	de	strijd,	heette	
weliswaar	Bollemeer	maar	was	waarschijnlijk	
niet	 het	 huidige	 Bolmeer!	 Het	 gaat	 om	 een	
ander,	 nabijgelegen	 meer	 dat	 ten	 gevolge	
van	de	veenafgravingen	is	verdwenen.	
Een	 zeer	 gedetailleerde	 militaire	 kaart	 uit	
1835	situeert	het	‘oude’	Bolmeer	in	het	vlakbij	

gelegen	 terrein	van	het	Nanninga’s	Bos,	als	
een	groot	en	langwerpig	meer,	van	zuidwest	
naar	noordoost,	met	een	aftakking	naar	het	
zuidoosten	richting	het	Langemeer.	Dus	níet	
op	 de	 plaats	 van	 de	 huidige	 pingoruïne2	
Bolmeer.	 Ten	 tijde	 van	 de	 ‘slag	 om	 het	
Bollemeer’	moet	deze	nog	onder	het	veendek	
hebben	gelegen.	Pas	nadat	ook	hier	het	veen	
afgegraven	 was,	 kwam	 het	 tevoorschijn	 en	
werd	 het	 vernoemd	 naar	 het	 meer	 waarom	
vroeger	was	gevochten.	
In	1669	was	de	hele	omgeving	dus	nog	bedekt	
met	 een	 dik	 veenpakket	 van	 soms	 meters	
dik.	Plaatsen	die	nu	 laaggelegen	 zijn	waren	
in	 die	 tijd	 juist	 het	 méést	 bedekt	 met	 veen;	
de	 hoger	 gelegen	 zandruggen	 juist	 minder.	
Terrein	 dat	 nu	 iets	 hoger	 in	 het	 landschap	
ligt,	 kán	 vroeger	 (voor	 de	 afgraving)	 op	 die	
wijze	 juist	 lager	 gelegen	 hebben.	 Daarom	
valt	 er	 alleen	 bij	 benadering	 nog	 iets	 in	 het	
landschap	 te	 reconstrueren,	 zéker	 waar	 het	
veenrivieren,	greppels	en	paden	betreft.	

Het begin van het conflict
In	 1551	 werd	 het	 gigantische	 veengebied	
aan	 Groninger	 zijde	 door	 de	 eigenerfden	
van	 Vredewold	 aan	 de	 heren	 van	 Nienoord	
verkocht.	 Ook	 de	 bijbehorende	 rechten	
werden	overgedragen.

De plas in het Nanninga’s Bos. Is dit het restant van het Bollemeer?

Vraagstuk….
Vijf	keurige	‘heren	van	stand’,	geportretteerd	
voor	 het	 gemeentehuis	 van	 Marum,	 dat	
destijds	 stond	 aan	 de	 Kruisweg	 ter	 plekke	
van	de	huidige	brandweerkazerne.	Wij	willen	
graag	weten	wie	het	zijn	en	wanneer	de	foto	is	
gemaakt.	Er	zijn	enkele	aanknopingspunten:	
De	heer	geheel	rechts	is	mogelijk	gemeente-
secretaris	 Breeuwsma.	 Het	 is	 aannemelijk	
dat	ook	de	anderen	een	 functie	hadden	bij	
de	gemeente	en	zo	komen	er	diverse	namen	
in	beeld.	Burgemeesters	in	die	tijd	waren	de	
heren	Tienhoven	en	Oosterhuis;	 is	één	van	
hen	 er	 misschien	 bij?	 Uit	 onderzoek	 van	

Geert	Braam	blijkt	dat	Bindert	Kloosterman	
in	 1916	 naar	 Marum	 kwam	 als	 gemeente-
opzichter/architect1	en	verder	is	bijvoorbeeld		
bekend	 dat	 Abel	 Iwema	 Bakker1	 rond	 die	
tijd	 de	 gemeente-ontvanger	 was.	 Herkent	
u	 één	 van	 deze	 beide	 heren?	 Er	 zijn	 vele	
mogelijkheden.	
Als	u,	lezer,	iets	weet	over	deze	foto,	neemt	
u	 dan	 contact	 op	 met	 de	 redactie.	 Het	 is	
geweldig	dat	dergelijke	oude	foto’s	bewaard	
zijn	gebleven,	maar	het	zou	nog	mooier	zijn	
als	ook	iets	over	het	‘wie,	wat,	waar,	waarom	
en	wanneer’	kan	worden	vastgelegd.	
(foto:	collectie	Jan	Bosch)

1 Hierover kunt u meer lezen in de artikelen van Geert Braam ‘Muziek van B.J. Kloosterman op-
  nieuw in de belangstelling’ en ‘De Notenbomers: generaties kolenhandelaren’ elders in dit blad. 

detail detail



8 29

Ruim	een	eeuw	 later,	 in	1668,	kocht	Ludolf	
Coenders,	 raadsheer	 te	 Groningen,	 de	
Fossemaheerd,	nu	de	Coendesborch.	Ludolf	
ging	er	waarschijnlijk	nog	steeds	vanuit,	dat	
zijn	 landerijen	 en	 venen	 achter	 Fossema	
zich	 uitstrekten	 tot	 voorbij	 het	 Bollemeer.	
Misschien	zelfs	tot	aan	de	‘Swarte	Ryth’,	de	
grensrivier	met	Friesland.	
In	 diezelfde	 tijd	 was	 Anna	 van	 Ewsum	
weduwe	 geworden	 van	 haar	 eerste	 man,	
Carel	Hieronymus	von	Inn-	und	Kniphausen.	
Zij	 hertrouwde	 na	 een	 jaar	 met	 diens	
achterneef	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 von	 Inn-	
und	 Kniphausen.	 Dit	 echtpaar	 bezat	 de	
borg	 Nienoord	 te	 Leek	 met	 bijbehorende	
landerijen.	
Ludolf	 Coenders	 en	 graaf	 Georg	 Wilhelm	
von	Inn-	und	Kniphausen	spelen	de	hoofdrol	
in	 deze	 historie.	 Was	 er	 tussen	 hen	 een	
machts-vacuüm	ontstaan?	
Hoe	 dan	 ook,	 in	 het	 verlengde	 van	 de	
bestaande	 Borch-landerijen	 lag	 dus	 het	
Bollemeer.	Al	 het	water	 uit	 het	 omringende	
veengebied	 kwam	 toen	 in	 dit	 relatief	
laaggelegen	 Bollemeer	 samen.	 Vanuit	 het	
Bollemeer	 kon	 men	 de	 nieuwe,	 wérkelijk	
laaggelegen	veenwijken	van	water	voorzien.	
Nienoord	 was	 rond	 Zevenhuizen	 al	 met	
de	 eerste	 veenafgravingen	 gestart	 en	
gebruikte	vanuit	het	zuidoosten	water	uit	dit	
Bollemeer.
Eenmaal	 eigenaar	 van	 de	 Borch	 in	 Nuis,	
liet	 Ludolf	 Coenders	 op	 zíjn	 beurt	 óók	 een	
greppel	graven,	vanuit	dit	meer	in	noordelijke	
richting,	 naar	 zíjn	 landerijen.	 Zo	 onttrok	 hij,	
indirect,	ook	water	aan	de	wijken	en	kanalen	
van	 de	 kersverse	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 von	
Inn-	und	Kniphausen.	Deze	raakten	daardoor	
onbevaarbaar	voor	de	bolpramen	die	de	turf	
vervoerden.

De slag ontbrandt!
Graaf	Georg	Wilhelm	vond,	dat	alle	gronden	
rond	 het	 Bollemeer	 hem	 rechtmatig	
toebehoorden	 en	 gaf	 opdracht	 de	 greppel	
van	 Ludolf	 	 bij	 nacht	 te	 dempen.	 Ludolf	
bleef	 echter	 uitgaan	 van	 het	 oeroude	
ontginningsrecht	 van	 de	 opstrekkende	
heerden:	 alle	 woeste	 gronden	 achter	
zijn	 Borch	 en	 boerderijen,	 dus	 ook	 het	
Bollemeer,	hoorden	hém	toe.	Om	zich	tegen	
de	Graaf	van	Nienoord	te	beschermen	nam	

hij	 soldaten	 in	 dienst.	 Deze	 legerden	 zich	
direct	ten	noorden	van	het	Bolmeer,	groeven	
de	 greppel	 weer	 open	 en	 bouwden	 een	
schans	langs	de	oeverwal	van	het	meer,	de	
‘Snoeckenschans’.	
In	 een	 hut	 binnen	 de	 aarden	 wal	 liet	 hij	
gewapende	 mannen	 de	 wacht	 houden.	
Ludolf	en	zijn	neef	Elinck	Auwema	waren	ook	
onder	de	bezettingsmacht,	 toen	 -	 eind	mei	
-	drie	verspieders	van	Nienoord	bij	het	meer	
in	zicht	kwamen.	Zij	werden	met	geweervuur	
verjaagd,	evenals	een	paar	‘argeloze’	vissers	
die	er	opdoken.	Graaf	Georg	Wilhelm	pikte	
dit	 niet.	 Hij	 voelde	 zich	 in	 ernstige	 mate	 in	
zijn	 ‘Heerlijke’	 rechten	 aangetast,	 maar	 zijn	
officiële	protesten	hadden	geen	uitwerking.	
Toen	 Coenders	 enige	 tijd	 in	 het	 Oldambt	
vertoefde,	liet	de	graaf	-	op	3	juni	-	door	een	
grote	 groep	 werkvolk	 de	 greppel	 opnieuw	
dichtgooien,	 de	 schans	 slechten	 en	 de	 hut	
middels	‘de	rode	haan’	(door	brandstichting)	
met	de	grond	gelijk	maken.
Ludolf	Coenders	op	zijn	beurt,	liet	de	schans	
herstellen,	 de	 sloot	 weer	 uitgraven,	 én	
legde	 bovendien	 een	 dam	 dwars	 door	 het	
afwateringskanaal	van	graaf	Georg	Wilhelm	
richting	Zevenhuizen!	
Op	28	 juni	1669	stuurde	de	graaf	 vanaf	de	
zuidzijde	 een	 nieuwe	 groep	 grondwerkers,	
beschermd	 door	 bewapende	 soldaten	 om	
‘orde	op	zaken’	 te	stellen	en	de	schans	op	
te	ruimen.	
Na	een	aantal	uitdagingen	brandde	de	strijd	
écht	 los!	 Ludolf	 Coenders	 zette	 daarbij	
zelfs	 (2?)	 kanonnen	 in!	 Willems	 Jansz.,	
een	soldaat	 van	de	graaf,	werd	door	beide	
benen	geschoten	en	stierf	 ’s	nachts	op	het	
slagveld,	door	bloedverlies.	Het	leger	van	de	
graaf	slaagde	er	echter	niet	in	de	schans	te	
bezetten	en	de	strijd	was	voorlopig	beslist	in	
het	voordeel	van	Coenders.

Juridische oplossing
Wat	 was	 wijsheid?	 Verschillende	
Stadscolleges	 van	 Groningen	 en	 ook	
Gedeputeerde	 Staten	 bogen	 zich	 over	 de	
kwestie:	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 voerde	 aan	
dat:
-	de	‘buren’	(ingezetenen)	van	Nuis	al	in	1551	
al	 hun	eigendom	hadden	afgegreppeld	 van	
de	venen	die	ze	aan	Christoffel	van	Ewsum	
hadden	verkocht.	De	scheidingssloot		

Deze foto werd ongeveer in 1930 gemaakt van het postkantoor aan de Kruisweg.

Door de jaren heen verzamelden Jan en Anneke Bosch-Veenstra vele honderden oude foto’s en 
ansichtkaarten van alle dorpen in de gemeente Marum. Maar ook een fraaie collectie antieke en 
oude  kinderkaarten, kerst- en nieuwjaarskaarten brachten zij bijeen. Uniek is ook het album dat 
vader Veenstra aanlegde, met oude portretfoto’s uit het begin van de 20e eeuw, van meer dan 
100 Marumers.
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grensde	 inderdaad	 aan	 de	 noordkant	 van	
‘het	Bollemeer’.	Bij	deze	‘buren’	hoorde		
toentertijd	 ook	 de	 eigenaar	 van	 Fossema.	
Dus	juridisch	gezien	ook	de	eigenaar	van	de	
huidige	Coendersborch,	Ludolf	Coenders.
-Ten	tweede:	het	huis	Nienoord	had	altijd	al	
water	getapt	uit	het	Bolmeer	én	het	Wasemeer	
en	de	Nienoorders	hadden	altijd	al	schapen	
geweid	op	de	bewuste	venen	rondom	de	meren.	
De	kwestie	ontaardde	in	politiek	geharrewar	
tussen	Stad	en	Ommelanden	en	men	kwam	
niet	tot	een	duidelijke	uitspraak,	óók	niet	ten	
aanzien	van	de	grensproblemen	rond	Trimunt.	
Uiteindelijk	kwam	De	Hoge	Raad	van	Holland	
op	4	februari	1671	met	een	eindoordeel.
Dit	College	besliste	dat:
-	 Coenders	 gerechtigd	 werd	 met	 het	 bezit	
van	 de	 venen	 in	 Nuis	 achter	 Fossema	 met	
bijbehorende	 boerderijen	 benóórden	 het	
Bollemeer,	 met	 daarbij	 het	 recht	 water	 te	
tappen	 uit	 dit	 meer,	 mits	 het	 de	 tegenpartij	
niet	hinderde.
-	De	gronden	van	éven	ten	noorden	van	het	
Bollemeer	en	zuidwaarts	tot	aan	de		
‘Swarthe	Ryth’	en	de	overige	gebiedsgrenzen	
definitief	tot	eigendom	van	de	Graaf		
van	Nienoord	behoorden.	

Salomonsoordeel
Deze	 uitspraak	 kan	 met	 recht	 een	
Salomonsoordeel	worden	genoemd,	waarbij	

Nienoord	uiteindelijk	iets	meer	aan	het	langste	
eind	trok!	Zo	ontstond	hier	uiteindelijk	ook	in	
grote	lijnen	de	grens	tussen	Marum	en	Leek.
In	 1679	 overleed	 Ludof	 Coenders.	 In	
zíjn	 periode	 is	 vermoedelijk	 de	 oude	
Fossemaheerd	 verbouwd	 tot	 een	 landgoed.	
In	 1699	 is	 voor	 het	 eerst	 sprake	 van	 een	
borg.	
De	 Coendersborch	 van	 nu,	 is	 pas	 in	 1813	
vóór	de	Fossemaheerd	geplaatst	door	Hyma	
van	Teyens.

Bronnen bij de redactie bekend.

Coendersborch, voorheen Fossemaheerd. 
Toen het hele complex een monument is 
geworden heeft Het Groninger Landschap 
aangegeven Coendersborch weer met ch te 
gaan schrijven. Op oude ansichten zie je het 
ook zo staan.

Kasteel Nienoord rond 1669

Kanonnen op de schans

Anneke	Veenstra	is	een	geboren	en	getogen	
Marumse.	 Haar	 vader	 Arent,	 grootvader	
Fokke,	 en	 overgrootvader	 Arent,	 waren	
postkantoorhouder	 in	 het	 kantoor	 aan	 de	
Kruisweg	in	Marum.	Het	pand	met	de	fraaie	
naam	‘Nieuw	Swanenburg’	werd	al	voor	1900	
gekocht	door	overgrootvader	Arent	Veenstra.		
‘Brievengaarder’,	 wordt	 als	 zijn	 beroep	
genoemd	in	de	huwelijksakte.
Anneke	herinnert	zich	nog	goed	hoe	het	was	
om	 op	 te	 groeien	 ‘in’	 het	 postkantoor.	 Met	
name	 het	 ouderwetse	 telefoneren,	 dat	 nog	
niet	 automatisch	 ging,	 was	 erg	 interessant.	
In	 het	 kantoor	 stonden	 tafels	 met	 erboven	
aan	 de	 muur	 genummerde	 kastjes.	 Als	 er	
opgebeld	 werd	 rammelde	 het	 klepje	 en	 viel	
open.	 De	 beambte	 trok	 dan	 een	 pennetje	
aan	een	snoertje	uit	het	tafelblad	en	stak	dit	
in	de	opening	achter	het	rammelende	klepje.	
Vervolgens	werd	een	ander	pennetje	gestoken	
in	 het	 vakje	met	 het	 gevraagde	nummer	 en	
was	 de	 verbinding	 tot	 stand	 gekomen.	 In	
het	kantoor	kon	men	het	gesprek	woordelijk	
volgen.	Van	privacy	was	geen	sprake!			
In	 zekere	 zin	 waren	 de	 Veenstra’s	 hun	 tijd	
ver	 vooruit.	 Al	 voor	 de	 oorlog	 gingen	 ze	 in	
de	 zomer	 met	 vakantie	 naar	 Valkenburg,	 in	
een	gehuurde	Ford.	In	de	jaren	’50	werd	voor	
dit	doel	vaak	een	vrachtwagen	geleend,	die	
dan	 met	 kunst	 en	 vliegwerk	 werd	 ingericht	
als	 ‘comfortabel’	 kampeermiddel.	 Het	 wel	

en	wee	van	de	familie	tijdens	deze	vakanties	
is	nog	tot	in	detail	bekend,	want	door	vader	
Arent	 werden	 er	 uitgebreide	 fotoverslagen	
van	 gemaakt,	 die	 door	 Anneke	 zorgvuldig	
worden	bewaard.	

		

Een unieke herinnering aan haar ouderlijk 
huis, vond Anneke Veenstra onlangs op een 
emaillebeurs in de ‘Postwagen’ in Tolbert. 
De grote zaal was gevuld met een zee van 
gekleurd emaille, waar zij, tot haar geluk, dit 
fraaie PTT bord uitpikte.

1 Ons land, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, werd in 1672 aangevallen door 
Frankrijk, Engeland, en de bisdommen Münster en Keulen.
2 Onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige Bolmeer een pingoruïne is. Pingo betekent in 
Eskimotaal: ‘kleine heuvel’. Deze bolvormige heuvels ontstonden in de ijstijd door de opwaartse 
druk van bevriezend grondwater. Toen het warmer werd zakten deze heuveltjes in en veranderden 
in cirkelvormige meren. Veel pingoruïnes werden na het smelten van het ijs langzaam opgevuld 
met veen.

Deze drie zakken tabak, kregen ze op verrassende wijze in hun bezit. Op een dag, kwam een 
jonge man er zomaar mee aan. Hij was sinds kort de nieuwe eigenaar van het ‘oude postkantoor’ 
aan de Kruisweg (dat tussentijds meer dan 30 jaar bewoond was geweest door een andere 
familie) en wilde het gaan renoveren. Op zolder, helemaal in de nok, vond hij een kistje met daarin 
drie pakjes tabak uit 1947. Verstopt en bewaard, maar uiteindelijk vergeten….. door: Opa Fokke 
Veenstra. Een heel bijzondere erfenis! 
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Jan	Bosch	is	geboren	in	Zuidhorn	en	kwam	
via	 Niekerk,	 De	 Haar	 en	 Marum	 (Kruisweg)	
naar	Nuis.	Bij	Jan	zat	het	verzamelen	er	altijd	
al	in.	Als	hij	vroeger	naar	school	ging,	liep	hij	
graag	over	de	trambaan,	want	daar	was	van	
alles	te	vinden	naar	zijn	gading.	
Vooral	op	lege	sigarettendoosjes	van	het	merk	
‘Full	Speed’	was	hij	 gek,	want	daarin	 zaten	
verzamelplaatjes	van	oude	auto’s.	Jan	plakte	
ze	zorgvuldig	in	een	album,	bewaarde	dit	vele	
jaren,	maar	is	het	uiteindelijk,	tot	zijn	verdriet	
toch	kwijtgeraakt.	Kort	geleden	waren	Jan	en	

Anneke	 op	 een	 grote	 verzamelaarsbeurs	 in	
de	 Veemarkthallen	 in	 Utrecht.	 “We	 hadden	
al	 een	 lange	 vermoeiende	 dag	 achter	 de	
rug	en	wilden	eigenlijk	wel	weer	naar	huis”,	
vertelt	Jan,	“maar	ik	moest	eigenlijk	nog	één	
rij	doen”.	Gelukkig	‘deed’	hij	deze	laatste	rij	
inderdaad	nog,	want	daar	vond	hij	een	‘Full	
Speed	Album’	met	autoplaatjes.	
Precies	 zoals	dat	 van	hem	vroeger.	Op	het	
allerlaatste	 moment	 deed	 hij	 die	 geweldige	
vondst.	 Het	 album	 is	 een	 pronkstuk	 in	 de	
collectie!

Bericht uit het archief
Joke de Boer-Jager

Nostalgie: uit de stal van Jan Bosch en Anneke Veenstra
Joke de Boer-Jager en Cobi Olijve

Jan Bosch en Anneke Veenstra zijn verzamelaars, met een warm hart voor nostalgie. De 
voormalige koestal van hun prachtige boerderij in Nuis is van voor tot achter gevuld met 
een unieke verzameling voorwerpen en foto’s uit grootmoeders tijd. Het begon klein, met 
zorgvuldig bewaarde spulletjes uit hun eigen jeugd en families. Maar in de loop der jaren 
- en vele verzamelaars- en antiekbeurzen later – is een geweldige collectie ontstaan. Een 
waar museum! Zowel de oude foto’s als de ‘museumstukken’ zijn het meer dan waard om 
eens in de publiciteit te komen. In samenwerking met Jan en Anneke, is ’t Olde Guet dan 
ook van plan hieraan regelmatig aandacht te besteden. Bovendien mogen wij ter illustratie 
van andere artikelen, putten uit hun fotocollectie. U zult in de toekomst zeker foto’s uit de 
‘collectie Jan Bosch’ in dit blad aantreffen.

Het album dat Jan Bosch onlangs tot zijn grote verrassing ‘terug’ vond op een beurs in Utrecht.
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In	dit	ledenblad	van	de	Heemkundekring	Vredewold-West	willen	we	regelmatig	aandacht	besteden	
aan	het	archief	van	de	vereniging,	dat	zich	bevindt	in	de	archiefkelder	van	het	gemeentehuis	van	
Marum	en	–	op	afspraak	–	door	leden	en	belangstellenden	kan	worden	geraadpleegd.	

De kaart van Kloosterman
Deze	keer	werd	het	bericht	uit	het	archief	onverwacht	gebracht	door	voorzitter	Berend	Kingma.	
Tijdens	 de	 voorbereidingen	 voor	 een	 nieuw	 nummer	 van	 ’t	 Olde	 Guet	 komt	 hij	 vaak	 even		
binnenvallen	om	te	informeren	of	er	nog	‘wensen’	zijn	met	betrekking	tot	zijn	‘Voorwoord’.	Berend	
heeft	altijd	genoeg	inspiratie,	daar	ligt	het	niet	aan,	maar	het	voegt	wel	iets	extra’s	toe,	als	er	een	
raakvlak	is	tussen	het	voorwoord	en	één	van	de	thema’s	van	het	blad.	Tussen	het	materiaal	op	mijn	
bureau	viel	zijn	oog	op	een	foto	van	Kloosterman,	behorend	bij	het	artikel	van	Geert	Braam.	‘Weet	
je	dat	Kloosterman	ook	een	heel	mooie	kaart	van	de	gemeente	Marum	heeft	gemaakt,	waarvan	
wij	een	exemplaar	in	ons	archief	hebben’?	Nee,	dat	wist	 ik	niet,	maar	Berend	gelukkig	wel	en	
aangezien	hij	altijd	enthousiast	is	en	bereid	een	handje	te	helpen	toog	hij	maar	weer	eens	naar	
het	gemeentehuis,	om	foto’s	te	nemen	van	de	‘Kaart	van	Kloosterman’.	Hoewel	het	moeilijk	is	de	
vrij	grote	kaart,	die	niet	meer	in	perfecte	staat	is,	goed	in	beeld	te	brengen	op	het	formaat	van	dit	
blad,	willen	wij	u	het	resultaat	toch	niet	onthouden1.	Daaraan	meteen	toevoegend,	het	advies	om	
zelf	eens	te	gaan	kijken	in	het	archief	van	de	Heemkundekring.	Uiteraard	niet	vergelijkbaar	met	de	
Regionale	Archieven	in	Groningen,	maar	voor	wie	interesse	heeft	in	de	historie	van	Marum	e.o.	
zeker	de	moeite	waard.	Met	deze	gemeentekaart	hebben	we	weer	een	mooi,	passend	onderwerp	
voor	deze	rubriek	en	ook	met	het	voorwoord	is	het	in	orde	gekomen.	

Foto links boven:
Het is onmiskenbaar dat deze kaart is ontworpen door gemeente-architect Bindert Jan 
Kloosterman, in het jaar 1917. Hij was toen nog maar kort in Marum werkzaam. De kaart is zeer 
nauwkeurig. Trambaan, straatwegen, grintwegen, zandwegen, voetpaden, kanalen, moerassen, 
bossen en gebouwen staan er heel precies op aangegeven. 

Foto links onder:
Dit detail toont het centrum van Marum: Goed herkenbaar zijn de trambaan (midden) en het 
Oude Diep (linksboven) dat destijds volgens de tekst van Kloosterman al ‘gekanaliseerd en 
genormaliseerd’ was. Ook de provincialeweg van oost naar west is duidelijk zichtbaar, vooral 
omdat er van zijstraten en uitbreidingswijken nog totaal geen sprake is. Geheel rechts, Marum 
Kruisweg met lintbebouwing. Dan het kruispunt2 met in noordelijke richting de weg naar 
Noordwijk; rechtdoor het spoor, met ernaast een voetpad rechtstreeks naar de kerk in Marum 
West; en linksaf de huidige Wendtsteinweg met hier en daar een woning. Ter hoogte van de 
Lindsterlaan (in het midden in zuidelijke richting) aan de doorgaande weg een klein buurtschapje 
en in het Lindsterveld een groepje verspreid staande panden. Verder naar het westen loopt de 
huidige Hoornweg, waaraan nauwelijks huizen stonden. Dan de kern Marum West, met enkele 
bebouwde dwarsstraten (huidige Marktstraat en Kerklaan), de kerk en de melkfabriek, gebouwd 
in 1916. Vanuit Marum West loopt een zandweg in noordoostelijke richting die aansluit op de 
weg naar Noordwijk. Linksonder, recht naar beneden loopt de Akkermanswijk3 en geheel rechts, 
eveneens recht naar beneden de Pierswijk.

beter	moet	worden	samengewerkt	tussen	de	
drumband	en	de	fanfare;	de	drumband	heeft	
muzikale	 ondersteuning	 nodig.	 En	 bij	 het	
marslopen	mag	maar	één	de	leiding	hebben.	
Orde	en	regel	moeten	er	zijn,	aldus	de	spreker.	
Door	het	ontstaan	van	de	latere	showbands	
hielden	 drumbands	 en	 majorettekorpsen	
weer	op	te	bestaan.
De	 jaarlijkse	 visdag:	 In	 1967	 wordt	 het	
voorstel	gedaan	voor	een	gezamenlijk	uitje	in	
de	 vorm	 van	 een	 visdag.	 Dit	 blijft	 jarenlang	
een	zomers	uitstapje.
Ledenaantal:	Het	 ledenaantal	heeft	door	de	
jaren	altijd	ups	en	downs	gekend.	Momenteel	
heeft	de	muziekvereniging	45	leden,	inclusief	
jeugdleden,	 en	 zijn	 er	 500	 ondersteunende	
donateurs.	Amicitia	……Op	naar	de	100!

Leden van Amicitia tijdens het traditionele 
Kerstnachtspelen

1 Om de kaart in zijn geheel te plaatsen, had deze dusdanig moeten worden verkleind, dat 
   er nauwelijks herkenbare elementen zichtbaar zouden zijn. Er is daarom gekozen voor twee 
   details. 
2 Ter plaatse van de huidige rotonde bij horecacentrum De Kruisweg.
3 Artikel over de Akkermanswijk in ’t Olde Guet 4, juli 2006

Uit jaarverslagen en notulen van Amicitia:
Bij het bouwen van de (eerste) Koepel kreeg de heer Jan Boerema een boom op zijn been en belandt 
hierdoor in de Ziektewet.

Bij het Marslopen in 1951 in Marum laat de oud-directeur (lees dirigent) zich ontvallen: “Och, och wat 
mooi, die Nuusmers bennen niet min, ze houwen er maar op”.

In 1951 werd een dorpsfilm gemaakt waaraan ook Amicitia medewerking verleende door de mars ‘Wij zijn 
vrij' te spelen. Van de muziek werd een grammofoonplaatje gemaakt, maar er waren maar weinig mensen 
die apparatuur hadden om een plaat te draaien. De plaat werd in het stamcafé bewaard en naar bewering 
heeft de uitbater de plaat laten vallen, of hij is er op gaan zitten, maar de plaat is er dus niet meer. 

De Paasdienst in 1961 in de kerk van Nuis werd opgeluisterd door Amicitia. Dit werd erg gewaardeerd. 
Tijdens deze dienst liet de dominee een zwaar boek (de Bijbel?) vallen; de basspeler kreeg het boek in zijn 
toeter. De basspeler zal zeker niet weer onder de kansel zijn gaan zitten spelen.

Er zijn klachten over baldadigheden, ja, ja (1969) o.a. fietsen omverwerpen, maar dat kan ook door 
buitenstaanders gebeurd zijn. Hier zal in het vervolg streng op worden toegezien, zodat de repetities een 
rustig en leerzaam verloop hebben, en de leden zullen zich ook bij de leiding neer moeten leggen zonder 
enige tegenspraak. Wie dat niet wil is het niet waard om lid te zijn van Amicitia!

Op Kerstavond vindt het Kerstnacht spelen plaats. In 1971 is de Akkerhoeve begin- en eindpunt. Het is 
natuurlijk vaak slecht weer en als dan het spel ook nog slecht gaat denkt men over stoppen. Er is echter 
één lid dat verkondigt: al blijf ik alleen over, ik ga door!! En men ging door tot op de dag van vandaag.

In 1982 mag alleen gerookt worden in de pauzes en niet tijdens de repetities. Dit leidde tot heftige 
discussies. Later wordt voorgesteld dat alleen nog in het keukentje mag worden gerookt. Of daar mee is 
ingestemd staat er niet bij. En hiermee zijn we al bijna aangeland in de huidige tijd.

Een concours in Delfzijl werd in 1984 een fiasco. Er was te weinig gerepeteerd door de leden; halverwege 
het concert kreeg de dirigent het te kwaad en vergat een gedeelte te herhalen. Het was een beschamende 
voorstelling.

In 1988 weigerde de bus dienst na een concours in Hoogezand, omdat de chauffeur de kachels had 
aangezet voor de warmte. Sterke mannen kwamen er aan te pas om de bus weer aan te duwen.
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De Notenbomers: generaties kolenhandelaren	

Geert Braam

Ook in deze uitgave van ‘t Olde Guet staat weer het bedrijf van een middenstander in 
de schijnwerpers; een bedrijf, dat vlak na de oorlog 1940-1945 tot grote bloei kwam. Ik 
heb het over de brandstofhandel van Tjeert Notenbomer en zijn zoon Piet. Tjeert startte 
in 1937 met zijn handel aan de Rekkersbuurt, nu Randel. Van daaruit steeg de handel 
van de Notenbomers tot grote hoogte. In de begintijd ging het veelal om turf, maar later 
meer om zwarte brandstof en tenslotte om benzine van de ‘Witte Pomp’. De bloei van de 
brandstofhandel duurde tot het midden van de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Het Slochter 
aardgas deed de mijnen in Limburg sluiten, door de dalende vraag naar fossiele brandstof.  
De herinneringen van Piet Notenbomer, geboren 1938, vormen de basis voor dit verhaal, 
maar ook mijn eigen herinneringen. Aanvullende informatie vond ik in archieven en andere 
bronnen, zoals bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van de eerste Notenbomers die 
zich in Nederland vestigden en een stukje geschiedenis van de bijzondere locatie aan het 
begin van de Lindsterlaan, waar het bedrijf van Notenbomer vele decennia was gevestigd. 
De rode draad in dit artikel èn in het leven van minstens drie generaties Notenbomer is 
echter: brandstof en nog eens brandstof!

In vaders voetsporen 
Tjeert	Notenbomer	werd	geboren	in	1908	te	
Kornhorn,	 als	 zoon	van	brandstofhandelaar	
Pieter	 Notenbomer	 (*1877)	 en	 van	 Grietje	
Bosklopper.	 In	 het	 gezin	 waren	 in	 totaal	
tien	 kinderen,	 waarvan	 twee	 dochters.	 De	
meeste	jongens	-	waaronder	Tjeert	-	gingen	
in	 de	 voetsporen	 van	 hun	 vader	 in	 de	
brandstof.	 Karst,	 Willem	 en	 Harm	 kwamen	
in	 de	 zaak	 van	 vader	 in	 Kornhorn.	 Willem	
ging	 na	 verloop	 van	 tijd	 in	 de	 brandstof	
in	 Grootegast	 en	 later	 in	 Groningen.	 Ook	
Harm	ging	naar	de	stad	Groningen	en	werd	
mettertijd	melkboer.	Broer	Dirk	was	de	hulp	
van	 Karst,	 maar	 ging	 later	 werken	 bij	 de	
(scheppen)fabriek	 van	 De	 Wit	 in	 Kornhorn.	
Broer	 Hendrik	 werd	 petroleumventer	 in	
Groningen	 en	 later	 melkboer.	 Broer	 Arend	
werd	 eveneens	 melkboer	 in	 Groningen.	
Broer	Pieter	tenslotte,	vertrok	naar	Bergen	in	
Noord	Holland.	En	Tjeert	sloeg	zijn	vleugels	
uit	in	Marum.

Aan	 het	 begin	 van	 de	 20e	 eeuw	 hadden	
Pieter	 en	 Harm	 Notenbomer	 (resp.	 Tjeert’s	
vader	en	oom),	samen	met	hun	moeder	een	
brandstofhandel	in	Kornhorn.	Het	ligt	voor	de	
hand	 dat	 zij	 de	 eerste	 brandstofhandelaren	
waren	 in	 een	 tijd	 dat	 er	 nog	 vooral	 turf	
gestookt	werd.	Dit	bedrijf	werd	opgesplitst	en	
Tjeert	z’n	oom	Harm	startte	een	zelfstandige	
zaak	 aan	 de	 Kaleweg	 onder	 Doezum.	 Ook	
de	zonen	van	Harm	gingen	in	de	brandstof.	

De	zaak	aan	de	Kaleweg,	die	niet	zo’n	grote	
omzet	had,	kwam	later	 in	handen	van	zoon	
Arend.	Andere	zoon	Pieter,	(*1914)	gaat	naar	
Marum	en	vestigt	zich	aan	de	Wendtsteinweg.	
Dit	was	dus	een	neef	van	Tjeert	Notenbomer.	
Zo	waren	de	broers	Pieter	en	Harm	van	de	
eerste	generatie	dus	nog	compagnons,	terwijl	
de	 neven	 later	 concurrenten	 werden.	 Turf	
werd	nabij	Kornhorn	per	schip	aangevoerd.	
Hand-	 en	 spandiensten	 van	 de	 Marumer	
Notenbomers	waren	welkom	in	Kornhorn	en	
wel	 om	 de	 turfschepen	 zo	 snel	 mogelijk	 te	
lossen.	De	broers	Pieter	en	Harm	staan	in	hun	
huwelijksakten	vermeld	als	koopman.	Pieter	
trouwt	in	1906	en	Harm	in	1905.	Hun	vader	
Pieter	is	dan	al	overleden,	maar	moeder	staat	
te	boek	als	koopvrouw.	

Het	 indrukwekkend	 aantal	 kolenboeren	 is	
waarschijnlijk	nog	niet	compleet,	want	op	het	
laatste	moment	vond	 ik	nog	een	heel	 verre	
achterneef	van	Tjeert,	n.l.	Ruurd	Notenbomer	
(*1905),	ook	weer	een	brandstofhandelaar	in	
de	 stad	 Groningen.	 De	 familie	 Notenbomer	
leverde	naast	brandstofhandelaren	ook	een	
aanzienlijk	 aantal	 timmerlieden	 op,	 van	 de	
eerste	generaties	tot	aan	het	heden.

Stamvader Johannes Lambertus 
Noosbomer uit Frankfurt
De	 naam	 Notenbomer	 komt	 al	 een	 aantal	
generaties	voor	in	de	gemeente	Grootegast.	

De	 meest	 uiteenlopende	 ideeën	 worden	
besproken.	 Naast	 het	 eigen	 muzikale	
optreden	 is	 er	 altijd	 een	 toneelvoorstelling,	
een	 cabaretier	 o.i.d.,	 maar	 het	 is	 moeilijk	
ieder	jaar	weer	iets	leuks	te	bedenken.	
De	 uniformen:	 Er	 is	 een	 uniformfonds	 dat	
jaarlijks	een	verloting	houdt.	De	leden	moeten	
zelf	de	loten	verkopen.	Niet	iedereen	is	daar	
altijd	blij	mee.	En	wie	betaalt	als	het	uniform	
naar	de	stomerij	moet?	Dat	kan	wel	afhangen	
van	 hoe	 de	 vlekken	 zijn	 ontstaan.	 Hierover	
wordt	soms	uitgebreid	gediscussieerd.
De	 contributie:	 Net	 als	 bij	 alle	 verenigingen	
een	 vaak	 terugkerend	 onderwerp	 op	 een	
vergadering.	 We	 zien	 de	 contributie	 in	 de	
loop	van	de	jaren	dan	ook	langzaam	stijgen	
(in	1969	wordt	de	contributie	verhoogd	van	
f	0,75	naar	f	1,-	per	week),	hoewel	er	van	alles	
aan	wordt	gedaan	om	ook	neveninkomsten	te	
verwerven,	zoals	‘uit	spelen	gaan’	en	‘haring	
verkopen’.	Er	wordt	ook	nog	ergens	gerept	
over	de	verkoop	van	sinaasappelen.
De	 donateurs:	 Zij	 lijken	 altijd	 graag	 bereid	
een	 financiële	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	
Amicitia.	 In	 1986	 zijn	 er	 410	 donateurs	 die	
samen	f	2.460,-	opbrengen.	Er	wordt	 in	dat	
jaar	 ook	 een	 actie	 gehouden	 voor	 nieuwe	
instrumenten.	Gezeten	op	een	boerenwagen	
en	voortgetrokken	door	een	 tractor	 rijdt	het	

orkest	door	de	dorpen	om	geld	in	te	zamelen.	
Een	tegenslag	is	dat	de	hele	combinatie	vast	
komt	te	zitten	aan	’t	Pad.	De	boel	wordt	vlot	
getrokken,	 maar	 er	 is	 wel	 schade	 aan	 een	
gierkelder.
Concerten	 of	 marslopen:	 Dit	 zijn	 twee	 heel	
verschillende	 dingen.	 Sommige	 leden	
dringen	 er	 steeds	 weer	 op	 aan,	 dat	 het	
marslopen	moet	worden	verbeterd.	Blijkbaar	
is	het	orkest	beter	als	het	zit,	dan	wanneer	
het	loopt.

De	 Hoendernusters:	 De	 blaaskapel	
samengesteld	 uit	 leden	 van	 Amicitia,	 die	

met	 hoempapa	 muziek	
festiviteiten	zoals	de	
Gondelvaart	 in	 Jonkers-
vaart	opluistert.	
De	 verloting:	 Ten	 bate	
van	de	kas,	worden	loten	
verkocht.	 De	 ‘muziek’	
gaat	 dan	 door	 het	 dorp	
en	de	loten	worden	voor,	
na	of	tijdens	het	optreden	
aan	 de	 man	 gebracht.	
Prijzen	 worden	 gekocht	
of	 door	 de	 leden	 zelf	
ingebracht.
Drumband	en	majorettes:	
Van	 de	 jaren	 ‘60	 tot	 in	
de	 80-er	 jaren	 was	 er	
een	 drumband	 actief.	
Er	 werden	 zelfs	 door	
eigen	 leden	 trommels	
voor	 gemaakt	 en	 een	
grote	 overslagtrom.	 In	
1971	 vindt	 men	 dat	 er	

De blaaskapel, met de fraaie naam
‘Hoendernusters’ voor het Iwema Steenhuis 
te Niebert

Amicitia met drumband en marjorettes in de jaren ’70, voor de mu-
ziekkoepel in de Pastorietuin. De foto is gemaakt voor de verhuizing 
van de koepel naar de tuin van de Coendersborch.
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De herinneringen van Piet Notenbomer, geboren 1938, vormen de basis voor dit verhaal, 
maar ook mijn eigen herinneringen. Aanvullende informatie vond ik in archieven en andere 
bronnen, zoals bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van de eerste Notenbomers die 
zich in Nederland vestigden en een stukje geschiedenis van de bijzondere locatie aan het 
begin van de Lindsterlaan, waar het bedrijf van Notenbomer vele decennia was gevestigd. 
De rode draad in dit artikel èn in het leven van minstens drie generaties Notenbomer is 
echter: brandstof en nog eens brandstof!

In vaders voetsporen 
Tjeert	Notenbomer	werd	geboren	in	1908	te	
Kornhorn,	 als	 zoon	van	brandstofhandelaar	
Pieter	 Notenbomer	 (*1877)	 en	 van	 Grietje	
Bosklopper.	 In	 het	 gezin	 waren	 in	 totaal	
tien	 kinderen,	 waarvan	 twee	 dochters.	 De	
meeste	jongens	-	waaronder	Tjeert	-	gingen	
in	 de	 voetsporen	 van	 hun	 vader	 in	 de	
brandstof.	 Karst,	 Willem	 en	 Harm	 kwamen	
in	 de	 zaak	 van	 vader	 in	 Kornhorn.	 Willem	
ging	 na	 verloop	 van	 tijd	 in	 de	 brandstof	
in	 Grootegast	 en	 later	 in	 Groningen.	 Ook	
Harm	ging	naar	de	stad	Groningen	en	werd	
mettertijd	melkboer.	Broer	Dirk	was	de	hulp	
van	 Karst,	 maar	 ging	 later	 werken	 bij	 de	
(scheppen)fabriek	 van	 De	 Wit	 in	 Kornhorn.	
Broer	 Hendrik	 werd	 petroleumventer	 in	
Groningen	 en	 later	 melkboer.	 Broer	 Arend	
werd	 eveneens	 melkboer	 in	 Groningen.	
Broer	Pieter	tenslotte,	vertrok	naar	Bergen	in	
Noord	Holland.	En	Tjeert	sloeg	zijn	vleugels	
uit	in	Marum.

Aan	 het	 begin	 van	 de	 20e	 eeuw	 hadden	
Pieter	 en	 Harm	 Notenbomer	 (resp.	 Tjeert’s	
vader	en	oom),	samen	met	hun	moeder	een	
brandstofhandel	in	Kornhorn.	Het	ligt	voor	de	
hand	 dat	 zij	 de	 eerste	 brandstofhandelaren	
waren	 in	 een	 tijd	 dat	 er	 nog	 vooral	 turf	
gestookt	werd.	Dit	bedrijf	werd	opgesplitst	en	
Tjeert	z’n	oom	Harm	startte	een	zelfstandige	
zaak	 aan	 de	 Kaleweg	 onder	 Doezum.	 Ook	
de	zonen	van	Harm	gingen	in	de	brandstof.	

De	zaak	aan	de	Kaleweg,	die	niet	zo’n	grote	
omzet	had,	kwam	later	 in	handen	van	zoon	
Arend.	Andere	zoon	Pieter,	(*1914)	gaat	naar	
Marum	en	vestigt	zich	aan	de	Wendtsteinweg.	
Dit	was	dus	een	neef	van	Tjeert	Notenbomer.	
Zo	waren	de	broers	Pieter	en	Harm	van	de	
eerste	generatie	dus	nog	compagnons,	terwijl	
de	 neven	 later	 concurrenten	 werden.	 Turf	
werd	nabij	Kornhorn	per	schip	aangevoerd.	
Hand-	 en	 spandiensten	 van	 de	 Marumer	
Notenbomers	waren	welkom	in	Kornhorn	en	
wel	 om	 de	 turfschepen	 zo	 snel	 mogelijk	 te	
lossen.	De	broers	Pieter	en	Harm	staan	in	hun	
huwelijksakten	vermeld	als	koopman.	Pieter	
trouwt	in	1906	en	Harm	in	1905.	Hun	vader	
Pieter	is	dan	al	overleden,	maar	moeder	staat	
te	boek	als	koopvrouw.	

Het	 indrukwekkend	 aantal	 kolenboeren	 is	
waarschijnlijk	nog	niet	compleet,	want	op	het	
laatste	moment	vond	 ik	nog	een	heel	 verre	
achterneef	van	Tjeert,	n.l.	Ruurd	Notenbomer	
(*1905),	ook	weer	een	brandstofhandelaar	in	
de	 stad	 Groningen.	 De	 familie	 Notenbomer	
leverde	naast	brandstofhandelaren	ook	een	
aanzienlijk	 aantal	 timmerlieden	 op,	 van	 de	
eerste	generaties	tot	aan	het	heden.

Stamvader Johannes Lambertus 
Noosbomer uit Frankfurt
De	 naam	 Notenbomer	 komt	 al	 een	 aantal	
generaties	voor	in	de	gemeente	Grootegast.	

De	 meest	 uiteenlopende	 ideeën	 worden	
besproken.	 Naast	 het	 eigen	 muzikale	
optreden	 is	 er	 altijd	 een	 toneelvoorstelling,	
een	 cabaretier	 o.i.d.,	 maar	 het	 is	 moeilijk	
ieder	jaar	weer	iets	leuks	te	bedenken.	
De	 uniformen:	 Er	 is	 een	 uniformfonds	 dat	
jaarlijks	een	verloting	houdt.	De	leden	moeten	
zelf	de	loten	verkopen.	Niet	iedereen	is	daar	
altijd	blij	mee.	En	wie	betaalt	als	het	uniform	
naar	de	stomerij	moet?	Dat	kan	wel	afhangen	
van	 hoe	 de	 vlekken	 zijn	 ontstaan.	 Hierover	
wordt	soms	uitgebreid	gediscussieerd.
De	 contributie:	 Net	 als	 bij	 alle	 verenigingen	
een	 vaak	 terugkerend	 onderwerp	 op	 een	
vergadering.	 We	 zien	 de	 contributie	 in	 de	
loop	van	de	jaren	dan	ook	langzaam	stijgen	
(in	1969	wordt	de	contributie	verhoogd	van	
f	0,75	naar	f	1,-	per	week),	hoewel	er	van	alles	
aan	wordt	gedaan	om	ook	neveninkomsten	te	
verwerven,	zoals	‘uit	spelen	gaan’	en	‘haring	
verkopen’.	Er	wordt	ook	nog	ergens	gerept	
over	de	verkoop	van	sinaasappelen.
De	 donateurs:	 Zij	 lijken	 altijd	 graag	 bereid	
een	 financiële	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	
Amicitia.	 In	 1986	 zijn	 er	 410	 donateurs	 die	
samen	f	2.460,-	opbrengen.	Er	wordt	 in	dat	
jaar	 ook	 een	 actie	 gehouden	 voor	 nieuwe	
instrumenten.	Gezeten	op	een	boerenwagen	
en	voortgetrokken	door	een	 tractor	 rijdt	het	

orkest	door	de	dorpen	om	geld	in	te	zamelen.	
Een	tegenslag	is	dat	de	hele	combinatie	vast	
komt	te	zitten	aan	’t	Pad.	De	boel	wordt	vlot	
getrokken,	 maar	 er	 is	 wel	 schade	 aan	 een	
gierkelder.
Concerten	 of	 marslopen:	 Dit	 zijn	 twee	 heel	
verschillende	 dingen.	 Sommige	 leden	
dringen	 er	 steeds	 weer	 op	 aan,	 dat	 het	
marslopen	moet	worden	verbeterd.	Blijkbaar	
is	het	orkest	beter	als	het	zit,	dan	wanneer	
het	loopt.

De	 Hoendernusters:	 De	 blaaskapel	
samengesteld	 uit	 leden	 van	 Amicitia,	 die	

met	 hoempapa	 muziek	
festiviteiten	zoals	de	
Gondelvaart	 in	 Jonkers-
vaart	opluistert.	
De	 verloting:	 Ten	 bate	
van	de	kas,	worden	loten	
verkocht.	 De	 ‘muziek’	
gaat	 dan	 door	 het	 dorp	
en	de	loten	worden	voor,	
na	of	tijdens	het	optreden	
aan	 de	 man	 gebracht.	
Prijzen	 worden	 gekocht	
of	 door	 de	 leden	 zelf	
ingebracht.
Drumband	en	majorettes:	
Van	 de	 jaren	 ‘60	 tot	 in	
de	 80-er	 jaren	 was	 er	
een	 drumband	 actief.	
Er	 werden	 zelfs	 door	
eigen	 leden	 trommels	
voor	 gemaakt	 en	 een	
grote	 overslagtrom.	 In	
1971	 vindt	 men	 dat	 er	

De blaaskapel, met de fraaie naam
‘Hoendernusters’ voor het Iwema Steenhuis 
te Niebert

Amicitia met drumband en marjorettes in de jaren ’70, voor de mu-
ziekkoepel in de Pastorietuin. De foto is gemaakt voor de verhuizing 
van de koepel naar de tuin van de Coendersborch.



14 23

die	 afspraak	 werd	 al	 snel	 vergeten.	 Naast	
de	instrumenten	werd	ook	de	naam	Amicitia	
overgenomen.	De	instrumenten	werden	door	
de	 koperslager	 uitgedeukt	 en	 opgepoetst	
en	 zo	 kon	 een	 doorstart	 worden	 gemaakt.	
De	 oprichtingsvergadering	 vond	 plaats	 op	
de	 tweede	 vrijdag	 in	 juli	 1919.	 Het	 eerste	
bestuur	 bestond	 uit	 J.A.	 Hoving,	 voorzitter,	
J.	 Doornbosch,	 secretaris	 en	 J.	 Folmer,	
penningmeester.
De	 voorzitter	 van	 Amicitia	 Marum,	 Klaas	
Strikwerda,	 werd	 directeur(=dirigent)	 en	 het	
eerste	 liedje	 dat	 het	 nieuwe	 Amicitia	 kon	
spelen	 was	 de	 mars	 ‘Sans	 Souci’	 (Zonder	
Zorg).	
Veel	 leden	 waren	 afkomstig	 uit	 de	 midden-
stand,	zoals	de	bakker,	de	fietsenmaker,	de	
schilder,	 de	 smid,	 maar	 ook	 de	 postbode	
en	ook	veel	boeren	werden	lid.	Wèl	allemaal	
mannen;	de	eerste	vrouw	kwam	pas	ver	na	
de	oorlog.	
Meestal	konden	de	leden	die	zich	aanmeldden	
geen	noten	lezen.	Wel	konden,	met	name	de	
jongere	leden,	de	kennis	in	praktijk	brengen,	
die	 ze	 tijdens	 de	 muziekles	 op	 school	
hadden	 opgedaan.	 De	 oudere	 en	 enigszins	
ervaren	leden	werden	dus	vaak	belast	met	de	
‘opleiding’;	 deze	 leden	 deden	 dit	 overigens	
graag.	De	dirigent	zette	 later	de	puntjes	op	

de	 i.	 Tegenwoordig	 doet	 de	 muziekschool	
belangrijk	werk	in	de	opleiding	van	aspirant-
leden	van	deze	verenigingen.	
Amicitia	 breidde	 het	 repertoire	 uit	 tot	 drie	
nummers	en	durfde	het	daarmee	aan	om	te	
spelen	 op	 volksfeesten	 in	 Nuis	 en	 Niebert.	
Spoedig	kreeg	het	zelfs	al	uitnodigingen	om	in	
andere	dorpen	allerlei	feesten	op	te	vrolijken.	
Zo	 kon	 bij	 feestgangers	 de	 ‘Zegebokwals’	
nog	 lang	 nadreunen	 in	 de	 oren.	 Waar	 het	
korps	 ook	 heen	 ging,	 het	 ging	 altijd	 op	 de	
fiets;	 zo	 ook	 naar	 Niekerk,	 waar	 de	 grote-
trom-slager	 ontdekte	 dat	 hij	 geen	 klopper	
bij	zich	had.	Die	was	in	Niebert	aan	een	hek	
blijven	 hangen.	 Terplekke	 werd	 er	 toen	 een	
stok	gesneden,	om	het	eind	werd	een	 rode	
zakdoek	 gewonden	 en	 het	 feest	 kon	 toch	
doorgaan.	

Aangezien	er	van	de	periode	1919	tot	1946	
geen	 archief	 bestaat	 -	 het	 is	 waarschijnlijk	
in	 de	 oorlog	 verloren	 gegaan	 -,	 moeten	 we	
het	 van	 die	 tijd	 doen	 met	 enkele	 foto’s	 en	
anekdotes.
In	 de	 eerste	 oorlogsjaren	 werd	 er	 nog	 wel	
gespeeld.	 Er	 werden	 in	 1943	 zelfs	 nog	
twee	 uitvoeringen	 gegeven	 met	 muziek	
en	 toneel:	 één	 voor	 ongetrouwden	 en	 één	
voor	 getrouwden.	 Omdat	 men	 vanwege	 de	

ouders	zijn	Henderikus	Vorenkamp	en	Sietske	
Jonkman.	 Schoonvader	 Vorenkamp	 was	 in	
die	tijd	boswachter	van	jonkvrouwe	Christina	
Sophia	Kymmell	 (bijgenaamd	 ‘De	Joffer’)	die	
de	 prachtige	 Havezathe	 Mensinge	 in	 Roden	
bewoonde.	 Het	 jonge	 stel	 Tjeert	 en	 Jantje,	
vestigt	zich	in	een	huurhuis	in	de	Rekkersbuurt	
-	nu	Randel	-	in	Marum	West.	Een	zestal	huizen	
staat	aan	de	westzijde	van	het	zandpad,	met	
daarnaast	 een	 fietspaadje,	 afgebakend	 met	
paaltjes.	Per	twee	huizen	hebben	de	bewoners	
gezamenlijk	 één	 waterpomp.	 In	 droge	
tijden	 is	dat	niet	genoeg.	De	 zes	 vrijstaande	
burgerhuisjes	werden	in	1921	gebouwd	door	
–	en	 in	opdracht	van	-	Harm	Rekker	 (*1877).	
Hij	staat	te	boek	als	timmerman	en	koopman.	
Harm	is	een	broer	van	Gaatze	Rekker	(*1882)	
die	we	in	Marum	kennen	als	slager	Rekker	en	
wiens	zoon	 later	 in	de	zaak	op	de	Kruisweg	
kwam.	 De	 naam	 Rekkersbuurt	 werd	 later	
veranderd	in	Randel,	genoemd	naar	de	naast	
gelegen	oude	waterloop.

Ook	Tjeert	stortte	zich	op	de	brandstofhandel,	
maar	 eerst	 via	 zijn	 broers	 uit	 Kornhorn.	 Hij	

nam	 de	 bestellingen	 op,	 betrok	 de	 handel	
van	 hen	 en	 bezorgde	 het	 vervolgens	 met	
paard	en	wagen	bij	zijn	klanten.	Aangezien	de	
brandstofhandel	te	weinig	opleverde,	moest	
Tjeert	 een	 aanvulling	 zoeken	 op	 zijn	 karig	
inkomen.	Hij	hooide	in	de	zomer	bij	boeren	in	
de	buurt	en	rooide	in	de	herfst	aardappelen	
op	de	klei.	In	de	zomer	zette	hij	bij	landbouwer	
Bouke	Venema	in	Opende	zaadbulten	op	om	
later	 gedorst	 te	 worden.	 Toch	 kwamen	 er	
mogelijkheden	 om	 zich	 helemaal	 te	 richten	
op	de	brandstof	en	hij	wou	niets	 liever	dan	
dat.	 Bij	 zijn	 huis	 aan	 de	 Randel	 was	 geen	
plaats	 voor	 de	 opslag	 van	 brandstof,	 want	
er	 kon	 amper	 een	 boerenwagen	 door	 de	
steeg	 en	 bovendien	 was	 er	 achter	 het	 huis	
te	weinig	ruimte.	Vanwege	de	expansie	van	
het	bedrijf	werd	er	dan	ook	uitgekeken	naar	
opslagmogelijkheden	in	Marum.	
Het	 café	 en	 de	 brandstofhandel	 van	
Wietze	 van	 der	 Vee	 (nu	 Marktzicht	 aan	 de	
Marktstraat)	 kwamen	 te	 koop.	 Tjeert	 had	
wel	belangstelling	voor	de	brandstofhandel,	
maar	 het	 café,?	 Nee,	 daar	 had	 hij	 geen	
belang	bij.	De	knecht	in	de	brandstof	bij	Van	

Trouwfoto van het jonge paar Tjeert Notenbomer en Jantje Vorenkamp, 22 mei 1937 te Roden. 
Zij kregen 3 kinderen: Pieter, Sietske en Henderikus. Sietske werkte in een kledingatelier in 
Roden en Henk werd timmerman. Ook zijn zoon volgde in zijn voetsporen. 
(foto: bezit fam. Notenbomer)

Vóór de oprichting van Amicitia Nuis-Niebert, heeft in Marum van 1910 tot 1918 een fanfarekorps 
bestaan met dezelfde naam. Uit die periode dateert deze foto. Achter de heren muzikanten met 
hun instrumenten enkele dames met grote opvallende hoeden, naar de mode van die tijd. Geheel 
rechts staat Fokke Veenstra, postkantoorhouder. Verder is niet bekend wie de geportretteerden zijn. 



22 15

In	 de	 tijd	 dat	 de	 Muziekvereniging	 Amicitia	
werd	 opgericht	 had	 elke	 gemeente	 wel	
één	 of	 meer	 muziekkorpsen	 (fanfare-	 of	
harmonieorkesten).	 Het	 was	 de	 tijd	 dat	
muziek	 niet	 zo	 gemakkelijk	 voor	 handen	
was	 als	 tegenwoordig,	 nu	 we	 overal	 onze	
eigen	 muziek	 hebben:	 in	 huis,	 in	 de	 auto	
en	zelfs	op	de	fiets.	We	hebben	(draagbare)	
radio’s,	luidsprekers,	Ipods.	Zo	was	het	niet	
90	 jaar	 geleden.	 Als	 er	 iets	 moest	 worden	
opgeluisterd	was	er	alleen	livemuziek	en	de	
fanfare-	 en	 harmoniekorpsen	 konden	 zich	
overal	 opstellen:	 binnen	 of	 buiten,	 langs	
de	 ijsbaan,	 bij	 een	 huwelijksfeest	 of	 bij	 de	

inhuldiging	van	een	burgemeester.	
In	 het	 dorp	 Marum	 werd	 in	 1900	 een	
fanfarekorps	opgericht.	Bij	gebrek	aan	leden	
wordt	het	in	1918	al	weer	opgeheven.
In	 Nuis	 en	 Niebert	 was	 destijds	 nog	 geen	
muziekkorps	 en	 toen	 Jan	 Doornbosch	 en	
Jan	Hoving	uit	deze	dorpen	er	van	hoorden	
zagen	ze	een	kans.	Ze	brachten	een	bezoek	
aan	 de	 laatste	 voorzitter	 van	 de	 fanfare	
Amicitia	 in	 Marum	 en	 kwamen	 overeen	
dat	 Nuis	 de	 instrumenten	 -	 om	 niet	 -	 zou	
kunnen	 overnemen.	 De	 enige	 voorwaarde	
was,	 dat	 er	 geblazen	 zou	 worden	 tijdens	
wedstrijden	 op	 de	 ijsbaan	 te	 Marum;	 maar	

der	 Vee	 was	 Hendrik	 Duursma	 uit	 de	 Wilp.	
Uiteindelijk	 (in	 1949)	 kocht	 Johannes	 van	
Rein	uit	Vries	het	café	en	Tjeert	Notenbomer	
de	brandstofhandel,	maar	zonder	de	knecht.	
Hij	mocht	zijn	opslagplaats	bij	het	café	blijven	
gebruiken,	 maar	 hij	 had	 ook	 een	 uitwijk	
naar	 de	 boerderij	 van	 Eise	 de	 Vries,	 waar	
turf	 en	 baggel	 werd	 opgeslagen.	 In	 1950	
was	 er	 al	 sprake	 van	 dat	 die	 boerderij	 zou	
verdwijnen,	want	op	deze	plek	zou	 in	1952	
een	rij	woningen2	gebouwd	worden	aan	de	
Westerhoflaan	te	Marum	West.	Wat	moest	er	
na	die	tijd	met	de	opslag	van	turf	en	baggel	
gebeuren?	

Naar de Hoornweg, hoek Lindsterlaan
Op	 de	 hoek	 van	 de	 Lindsterlaan	 en	 de	
Hoornweg	 kwam	 een	 pracht	 locatie	 vrij,	
eigendom	van	Pieter	Postmus,	maar	tot	dan	
gehuurd	door	Willem	Venema,	commissionair	
en	 graanhandelaar.	 Deze	 laatste	 wilde	 het	
wat	 rustiger	 aan	 doen	 en	 bouwde	 op	 de	
hoek	 Hoornweg/Kerklaan	 (westzijde)	 een	
nieuw	 huis.	 In	 1949	 huurt	 Tjeert	 het	 huis,	
met	schuren	en	grond.	Het	gezin	–	er	waren	
inmiddels	3	kinderen,	allen	geboren	aan	de	
Rekkersbuurt	-	heeft	de	ruimte	op	die	plek.	
De	 statige	 tuin	 was	 een	 eldorado,	 met	 z’n	
keurige	 brede	 paden,	 een	 groot	 grasveld	

Voor 1800 woonden op deze plek de broers Berend en Pieter Tjeerts Bosklopper. Na Berend 
Bosklopper wordt Tjerk Wietzes Hoekstra, arbeider te Marum, eigenaar. Hij herbouwt het huis in 
1849. Daarna komt het pand in handen van Paulus Scheltema, gemeente-ontvanger te Marum, 
die het in 1863 verkoopt aan Jan Bolt, landbouwer te Hoogemeeden. In 1885 krijgt Gerrit Bakker, 
gemeente-ontvanger te Marum, de locatie in eigendom. Hij is de vader van Abel Iwema Bakker, 
die in 1884 op deze plek geboren werd. Iwema Bakker trouwde in 1911 met Jetske van der Meer; 
werd gemeente-secretaris in Marum en in 1926 benoemd tot burgemeester en secretaris van de 
gemeente Noorddijk.  
Het oude huis werd in 1905 door Gerrit Bakker afgebroken en herbouwd in de stijl die sommigen 
zich nog kunnen herinneren van dit prachtige historische pand. In 1927 overlijdt Gerrit Bakker en 
het pand gaat over in andere handen. Pieter Jans Postmus van de Noorderweg te Marum wordt 
dan de eigenaar. Hij is landbouwer en verhuurt het, zoals boven beschreven. Tenslotte komt het 
in handen van Tjeert Notenbomer.  (foto: Gemeente Marum in beeld; J. en H.J. Boerema)

Muziekvereniging Amicitia in 2009 90 jaar!!
Sineke de Groot-Jager

Was	muziek	en	zang	er	niet
Het	leven	had	geen	waarde;
Zorgen,	kommer	en	verdriet

Speelden	baas	op	aarde.

Fanfarekorps Amicitia in 1921, tijdens de kermis op het feestterrein achter café ‘In de Klaver’.
V.l.n.r.: Jan Wijkstra, Bauke Paul Doornbosch, Berend Balk, Wietse Hoving, Hendrik de Boer, 
Anton Wijkstra, Bauke Doornbosch, Karel van Wijk, Jan Postmus, Jannes Folmer, Jan Albert 
Hoving, Jacob Hut, Freerk Folmer, Ebel Wijkstra, Hendrik Kramer, Willem Folmer en directeur 
Joustra uit Drachten. Liggend: Jannes Doornbosch, Jan Folmer en Johannes Balk.
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1  Joke van der Kolk was de weduwe van Sietse Oosterhoff
2  Zogenaamde Duizend Woning Plan woningen
3  In 1830 werd in Nederland het Kadaster ingevoerd.
4  Aankoop Centrale Groningen

met	 drie	 notenbomen(!),	 het	 heuveltje	 naast	
het	 huis	 met	 de	 prachtige	 treurwilg,	 de	
sierlijke	 beukenhaag	 en	 een	 bijpassend	
bruggetje	 over	 de	 sloot.	 De	 tuin	 bleek	 wel	
erg	 bewerkelijk,	 maar	 het	 geheel	 was	 een	
zeer	 bijzondere	 locatie.	 Een	 ideale	 plek	 om	
de	 steeds	 maar	 uitbreidende	 brandstofzaak	
te	vestigen.	
Het	woonhuis	moesten	ze,	in	opdracht	van	de	
gemeente	Marum,	i.v.m.	de	grote	naoorlogse	
woningnood	 delen	 en	 dat	 gebeurde	 met	
het	 echtpaar	 Freerk	 Dalmolen;	 hij	 was	
buschauffeur	bij	de	ESA.	Midden	50-er	jaren	
kwam	 het	 huis	 te	 koop.	 Toen	 werd	 Tjeert	
Notenbomer	 de	 eigenaar	 van	 dit	 prachtige,	
centraal	 gelegen	 herenhuis	 met	 schuur.	 Er	
was	zelfs	een	stal	bij	waar	nog	koeien	hadden	
gestaan.	
Tijdens	mijn	onderzoek	naar	deze	locatie,	deed	
ik	een	verrassende	vondst.	Mijn	verbazing	was	
groot	toen	ik	in	de	eerste	kadastergegevens3	
ontdekte,	dat	hier	destijds	ene	Berend	Tjeerts	
Bosklopper	 woonde,	 van	 beroep	 arbeider.	
Vóór	 1800	 woonde	 deze	 er	 samen	 met	 zijn	
broer	 Pieter	 Tjeerts	 Bosklopper.	 Deze	 broer	
bleek	de	rechtstreekse	voorvader	van	Tjeert	
te	zijn,	via	zijn	moeder	Grietje	Bosklopper.	In	
1830	 was	 deze	 Berend	 Tjeerts	 landbouwer	
met	 een	 aardig	 stukje	 grond	 in	 Marum.	 De	
voornaam	Tjeert	komt	van	deze	voorvader.
Het	 brandstofbedrijf	 sloeg	 z’n	 vleugels	
steeds	verder	uit	en	nam	langzamerhand	het	
hele	 erf	 in	 beslag;	 zelfs	 het	 stuk	 dat	 eerder	
als	groentetuin	gebruikt	werd.	Een	grote	berg	
cokes	lag	naast	de	oprit	aan	de	Lindsterlaan	
en	 aan	 de	 andere	 zijde	 van	 dat	 pad	 lag	
een	enorme	berg	 turf	uit	de	Drentse	venen.	
Vrachtwagens	 van	 o.a.	 Sijtse	 Boonstra	 uit	
Nuis,	 voorzien	 van	 verhoogde	 schotten,	
kwamen	binnen	met	grote	hoeveelheden	turf.	
Er	 kwam	 ook	 turf	 van	 het	 Fochtelooërveen,	
maar	die	was	van	een	veel	lossere	structuur	
dan	 de	 Drentse	 turf	 en	 werd	 hoofdzakelijk	
gebruikt	 als	 aanmaakturf.	 De	 betere	 en	
compactere	turven	betrokken	ze	uit	Emmer-
Erfscheidenveen,	 Emmer-Compascuum	 en	
Klazienaveen.	 Er	 werd	 menig	 ritje	 naar	 het	
zuidoosten	van	Drenthe	gemaakt	door	Tjeert	
Notenbomer	en	zijn	broers.	In	de	veenderijen	
kozen	de	Notenbomers	zelf	de	bulten	turf	uit,	
waarvan	de	kwaliteit	ze	goed	leek.	
Turf	 werd	 tot	 circa	 1952	 ook	 nog	 per	

schip	 aangevoerd	 naar	 de	 haven	 achter	
timmerfabriek	‘De	Volharding’	van	Gjaltema.	
Een	van	de	bekende	turfschippers	kwam	uit	
de	Wilp;	dat	was	Ype	Ybema.	Zijn	vader	Jan	
Ybema	 staat	 ook	 als	 schipper	 opgetekend	
in	het	boek	‘Herinneringen	aan	het	graven	in	
de	terp	van	Ezinge’.	Hij	vervoerde	vruchtbare	
wiergrond	 naar	 Drenthe,	 ter	 bemesting	 van	
de	 arme	 zandgronden	 en	 op	 de	 terugtocht	
voer	de	schipper	zwaarbeladen	huiswaarts,	
met	 turf	 voor	 deze	 regio.	 Overigens	 werd	
eeuwenlang	ook	in	ons	gebied	turf	gewonnen,	
maar	die	verveningen	behoren	al	lang	tot	het	
verleden.

Zoon Piet komt in het bedrijf
Zoon	Piet	hielp	als	14-jarige	jongen	al	mee.	Met	
paard	en	wagen	bracht	hij	het	‘bruine	goud’	
naar	de	opslagplaats	aan	de	Lindsterlaan	of	
gelijk	naar	de	klant.	Er	werden	 in	de	zomer	
op	 drukke	 dagen	 maar	 liefst	 10.000	 turven	
weggebracht	met	paard	en	wagen.	Het	paard	
van	Notenbomer	was	multifunctioneel,	want	
het	kwam,	als	het	rustig	was	in	de	brandstof,	
voor	de	maaibalk	bij	naburige	boeren,	zoals	
de	 gebroeders	 Postmus	 en	 Klaas	 de	 Boer.	
In	 ruil	 daarvoor	 mocht	 het	 paard	 op	 hun	
grasland	grazen	en	kregen	de	Notenbomers	
hooi	 voor	 de	 wintermaanden.	 Er	 is	 een	
prachtige	 foto	 bewaard	 gebleven	 met	 Piet	
als	 zeventienjarige	 jongen	 op	 de	 bok	 van	
de	wagen.	Op	zijn	18e	jaar	(in	1956)	haalde	
Piet	Notenbomer	zijn	rijbewijs	en	kon	er	een	
vrachtwagen	worden	aangeschaft.
Het	bedrijf	werd	meegevoerd	in	de	vaart	der	
volkeren.	Vanuit	Limburg	werd	veel	brandstof	
aangevoerd	per	kolenwagon	van	de	NS.	De	
spoorlijn	 van	 de	 Drachtster	 tram	 tussen	
Groningen	 en	 Drachten,	 werd	 in	 1913	 in	
gebruik	 genomen.	 Tot	 1948	 werden	 er	 ook	
personen	 vervoerd,	 maar	 nadien	 -	 tot	 de	
ontmanteling	van	de	lijn	in	1985	-	alleen	nog	
goederen.	Vanaf	het	begin	tot	ver	in	de	jaren	
‘50	van	de	vorige	eeuw,	werden	de	wagons	
door	 een	 stoomlocomotief	 getrokken;	 later	
ging	men	over	op	diesel.			
Marum	 had	 in	 eerste	 instantie	 twee	
losplaatsen.	 Eén	 op	 de	 Kruisweg	 waar	 nu	
de	 parkeerplaats	 achter	 de	 cafetaria	 De	
Vluchtheuvel	is	en	de	andere	was	in	Marum	
West.	Ook	Nuis	had	een	losplaats.	De	grote	
wagon	 met	 zeker	 20	 á	 25	 ton	 aan	 zwarte	

Dezelfde hoek in 1993, met het benzinestation van Piet Notenbomer. De fraaie woning  op de 
hoek - mèt notenboom - staat er nog, maar zou binnenkort ten prooi vallen aan de slopershamer. 
Een gemis voor het dorpsbeeld van Marum. Verder is het beeld totaal veranderd. Met de hele 
buurt op straat poseren, is niet meer mogelijk. 
(foto: Gemeente Marum in beeld; J. en H.J. Boerema)

Een mooi overzichtsplaatje van de hoek Lindsterlaan-Provincialeweg. De hele buurt staat erop, 
o.a. de gemeenteontvanger Gerrit Bakker en zijn echtgenote Margreta Idsingh, vóór hun in 1905 
gebouwde herenhuis, rechts op de foto. Daarachter ligt de Lindsterlaan en daarachter de boerderij 
van de familie Dijkstra. Beide panden kwamen later in het bezit van de familie Notenbomer. 
(foto: Marum door de eeuwen heen; W.T. Vleer)
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de	 jaren	 zestig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 bezat	
Tjeert	 Notenbomer	 een	 aardig	 aantal	
huizen	in	Marum.	De	handelsgeest,	wellicht	
nog	 afkomstig	 van	 zijn	 voorvaderen	 uit	
Frankfurt,	was	ook	hem	niet	vreemd.	Na	een	
periode	van	rustig	 leven	 in	een	nieuw	huis,	
gebouwd	 op	 de	 plek	 van	 hun	 voormalige	
appelhof,	 komen	 Tjeert	 en	 Jantje	 te	
overlijden	 respectievelijk	 in	 1983	 en	 1992.	
Met	 dit	 overlijden	 is	 een	 eind	 gekomen	
aan	 het	 tijdperk	 der	 brandstofhandelaren.	
Hard	 werkende	 middenstanders,	 die	 een	
bijzondere	geschiedenis	nalaten.	
Door	Piet	Notenbomer	werd	een	ommezwaai	
gemaakt	 van	 zwarte	 brandstof	 naar	 een	
benzinepomp	van	het	merk	‘Witte	Benzine’.	
Het	 was	 gebeurd	 met	 het	 avontuurlijke	
bestaan	van	Piet;	hij	was	door	de	pomp	aan	
huis	gekluisterd.	Hij	wist	wat	hij	miste,	maar	
hij	had	op	dat	moment	geen	andere	keuze.	
Vanaf	 1993	 kreeg	 Piet,	 in	 verband	 met	 de	
uitbreiding	 van	 de	 pomp,	 versterking	 van	
Gerard	 Oosterhof,	 de	 zoon	 van	 zijn	 vrouw.	
In	 2003	 werd	 de	 pomp	 verkocht	 aan	 de	
familie	Berends	en	drie	jaar	later	gesloten	en	
ontmanteld.
In	 het	 dorp	 kennen	 we	 Piet	 en	 zijn	 familie	
niet	 alleen	 als	 Notenbomer	 maar	 ook	 als	
Piet	 Neut,	 Neuteboom,	 Noteboom	 en	 nog	
een	 aantal	 varianten.	 Het	 was	 zelfs	 zo	 dat	
het	ook	vaak	verkeerd	werd	gespeld,	omdat	
de	mensen	gewoon	niet	beter	wisten.

De sloop van een beeldbepalend huis
Het	 prachtige	 karakteristieke	 herenhuis,	
gebouwd	 door	 gemeente-ontvanger	 Gerrit	
Bakker	 stond	 in	 de	 weg	 voor	 uitbreiding	

van	 het	 tankstation.	 In	 1993	 werd	 een	
sloopvergunning	 aangevraagd.	 Door	 de	
gemeente	werd	in	eerste	instantie	een	stokje	
gestoken	 voor	 de	 sloop.	 De	 ‘Monumenten-
zorg’	 werd	 ingeschakeld	 om	 het	 pand	
eventueel	 te	 behouden	 als	 beeldbepalend	
monument.	Deze	maakte	een	rapport,	waaruit	
bleek	dat	het	herenhuis	niet	 aan	de	criteria	
van	‘Monumentenzorg’	voldeed.	De	prachtige	
symmetrische	voorgevel,	met	in	het	midden	
een	fraaie	voordeur	en	aan	weerszijden	twee	
kozijnen	 met	 daarboven	 sierlijke	 rozetten,	
haalde	de	strenge	eisen	ruimschoots,	evenals	
de	gegolfde	Friesche	dakpannen	en	de	forse	
schoorstenen	met	hun	sierlijke	kappen.	Maar	
een	ander	gedeelte	 van	het	huis,	waar	ooit	
een	verbouwing	had	plaatsgevonden,	haalde	
het	niet.	En	zo	viel	het	huis	op	30	juli	1993	ten	
prooi	 aan	 de	 slopershamer.	 De	 bedsteden	
en	 de	 binnenblinden	 waren	 al	 veel	 eerder	
verwijderd	 door	 een	 eerdere	 slopershamer.	
Verschillende	 waardevolle	 onderdelen	 van	
het	 huis	 gingen	 naar	 een	 opkoper,	 die	 het	
voor	hergebruik	verkocht.Weer	was	in	Marum	
een	beeldbepalend	pand	voor	de	eeuwigheid	
verloren.	

Tenslotte
Piet	en	Joke	Notenbomer	kochten	het	oude	
boerderijtje	van	overbuurman	Fokke	Dijkstra	
en	bouwden	op	deze	plek	in	1993	een	prachtig	
landhuis.	Daar	heb	ik	met	Piet	mogen	praten	
over	deze	bijzondere	ondernemersfamilie.	
Generaties	 lang	 hielden	 zij	 zich	 bezig	 met	
de	 brandstofhandel,	 een	 bedrijfstak	 die	 nu	
voorgoed	 verleden	 tijd	 is.	 Juist	 daarom	 is	
het	 van	 belang	 dat	 de	 geschiedenis	 van	
de	 Notenbomers	 is	 vastgelegd.	 Zo	 wordt	
voorkomen	 dat	 een	 uniek	 stukje	 erfgoed,	
voorgoed	verloren	gaat.	Bovendien	blijkt	uit	
het	verhaal	heel	verassend,	dat	bepaalde	
overeenkomsten	 of	 eigenschappen	 als	 een	
rode	draad	door	vele	generaties	Notenbomer	
lopen.	 Het	 grote	 aantal	 Notenbomers,	
eens	 werkzaam	 in	 de	 ‘brandstof’,	 is	 heel	
uitzonderlijk.
Als	 vroegere	 buurjongen	 van	 de	 familie	
Notenbomer	 heb	 ik	 dit	 onderzoek	 met	
bijzondere	 interesse	 verricht.	 Het	 resultaat	
zal	naar	ik	hoop,	een	ieder	met	belangstelling	
voor	 het	 culturele	 erfgoed	 van	 Marum	 en	
omgeving,	boeien.	

brandstof	 moest	 in	 zeer	 korte	 tijd	 gelost	
worden.	 Duurde	 het	 een	 dag	 langer,	 dan	
werden	er	extra	kosten	in	rekening	gebracht.	
Jonge	 buurjongens,	 waaronder	 ook	 ikzelf,	
hielpen	 soms	 mee	 bij	 het	 lossen	 van	 de	
wagons.	 Wat	 er	 zoal	 werd	 aangevoerd	
vanuit	Limburg?	Dat	waren	eierkolen,	cokes,	
briketten	 en	 antraciet	 van	 diverse	 grootte,	
dat	we	o.a.	nog	kennen	als	‘nootjes	4’.
Het	 spoor	 van	 de	 Drachtster	 tram	 werd	
aanvankelijk	volop	gebruikt	voor	het	vervoer	
van	 zwarte	 brandstof,	 maar	 vanaf	 de	 jaren	
vijftig	hoofdzakelijk	voor	Philips	in	Drachten,	
maar	ook	de	A.C.G.4	(nu	Welkoop-Agrifirm)	
maakte	 er	 veelvuldig	 gebruik	 van.	 Zoveel,	
dat	er	zelfs	een	spoor	naar	de	loodsen	werd	
aangelegd.	 Het	 ging	 ook	 hier	 om	 zwarte	
brandstof,	maar	er	werd	ook	veel	kunstmest	
naar	de	‘Aankoop’	vervoerd.	
Lange	slierten	wagons,	getrokken	door	een	
puffende	 locomotief,	 slingerden	 zich	 door	
het	 landschap.	 Het	 was	 zeker	 niet	 zonder	
gevaar,	 dat	 die	 tram	 met	 z’n	 vele	 wagons	
dwars	 door	 de	 dorpen	 reed.	 Het	 lossen	
gebeurde	 voor	 de	 Notenbomers	 van	 de	
Lindsterlaan	 altijd	 in	 Marum	 West,	 want	
daar	 was	 het	 rustiger.	 Andere	 handelaren	
uit	Marum,	Noordwijk,	Kornhorn	etc.	 losten	
namelijk	allemaal	op	de	Kruisweg.	Het	was	
daar	vaak	een	drukte	van	belang	en	de	een	
stond	de	ander	soms	behoorlijk	 in	de	weg.	

De	 hoeveelheden	 werden	 gelijk	 afgemeten	
en	‘opgezakt’	en	op	de	vrachtwagen	gezet.	
Het	was	arbeidsintensief	en	zwaar	werk.	
Op	een	keer	kreeg	Notenbomer	bericht	van	
de	 agent	 dat	 er	 een	 wagon	 brandstof	 voor	
hen	 zou	 arriveren,	 maar	 het	 was	 nog	 niet	
bekend	waar.	Die	middag	hadden	ze	het	druk	
met	 andere	 klussen,	 dus	 bij	 uitzondering	
gingen	ze	een	dag	later	lossen.	De	verbazing	
was	groot	toen	ze	bemerkten	dat	de	wagon	
die	 ze	 moesten	 lossen,	 al	 leeg	 was.	 We	
houden	het	maar	op	een	misverstand,	want	
de	kans	op	verwarring	was	 tenslotte	groot,	
met	 twee	 brandstofhandelaren	 in	 één	 dorp	
en	 nog	 een	 groot	 aantal	 naamgenoten	 in	
de	 omgeving.	 Via	 de	 agent,	 Emmie	 Visser	
werd	 alles	 weer	 rechtgezet.	 Emmie	 Visser	
had	 tevens	 een	 agentschap	 van	 Van	 Gend	
&	 Loos.	 Voordat	 er	 gelost	 kon	 worden,	
moest	 er	 eerst	 ‘losgeld’	 betaald	 worden	 bij	
de	agent.	Na	Emmie	Visser	waren	dat	vader	
en	 zoon	 Petrus	 en	 	 Germ	 Dijkstra,	 van	 het	
gelijknamige	bodebedrijf	Dijkstra	 te	Marum.	
Later	Dijkstra	en	Renkema.	
Vader	en	zoon	Notenbomer	verkochten	per	
jaar	gemiddeld	500	ton	zwarte	brandstof,	die	

allemaal	 per	 spoor	 werd	 aangevoerd	 .	 Eén	
wagon	had	een	 laadvermogen	van	20	à	25	
ton.	Een	klein	rekensommetje	leert,	dat	alleen	
voor	 de	 handel	 van	 Notenbomer,	 normaal	
gesproken	 al	 23	 wagons	 nodig	 waren.	
Tijdens	strenge	winters	-	zoals	1963	-	was	de	
omzet	700	à	800	ton	brandstof.	In	een	week	
losten	ze	tijdens	die	winters	4	à	5	wagons.	De	
Limburgse	 mijnen	 konden	 dan	 niet	 genoeg	

De 17 jarige Piet Notenbomer met paard 
en wagen in Marum West. (foto: bezit fam. 
Notenbomer)

Vader en zoon Notenbomer in de cokes 
(foto: bezit fam. Notenbomer)

Tjeert en Jantje Notenbomer.
(foto: bezit fam. Notenbomer)
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leveren.	Om	toch	aan	de	‘brandende’	vraag	
naar	 zwarte	 brandstof	 te	 kunnen	 voldoen,	
betrokken	de	Notenbomers	’het	zwarte	goud’	
een	aantal	keren	uit	Leeuwarden.	Ook	werd	
er	vaak	een	tocht	met	de	vrachtwagen	naar	
Delfzijl	gemaakt,	waar	dan	een	vrachtschip,	
beladen	met	steenkool	uit	Amerika	lag.	Deze	
bleek	van	slechte	kwaliteit	te	zijn,	omdat	het	
niet	was	gewassen	en	gezeefd.	Er	zaten	veel	
onbrandbare	 stenen	 tussen	 en	 een	 grote	
hoeveelheid	 gruis	 en	 stof.	 Na	 de	 sluiting	
van	 de	 kolenmijnen	 in	 Limburg	 kwam	 er	
brandstof	 uit	 Duitsland,	 maar	 ook	 dat	 was	
van	slechte	kwaliteit
De	ESA	in	Marum	West	was	een	zeer	goede	
klant	 van	 Notenbomer.	 In	 de	 kelder	 was	
de	opslag	voor	brandstof.	Een	hele	wagon	
cokes	 was	 dan	 alleen	 bestemd	 voor	 dit	
bedrijf.	
De	 grasdrogerij	 aan	 de	 Hoornweg	 in	
Marum	 regelde	 de	 levering	 van	 brandstof	
rechtstreeks	met	de	agent.	De	wagons	met	
zeer	 grove	 cokes,	 die	 voor	 hen	 bestemd	
waren,	 werden	 gelost	 door	 Johannes	
Boonstra	van	de	Hamrik,	die	ook	het	verdere	
transport	verzorgde.	
Voor	 de	 bakkersovens	 moesten	 altijd	 zeer	
grote	 10	 kilo’s	 brokken	 briketten	 besteld	
en	 bezorgd	 worden.	 Voordat	 ze	 de	 oven	
in	 gingen	 werden	 ze	 meestal	 eerst	 kapot	
geslagen.	De	Centrale	Bakkerij	in	Nuis	(nu	de	
locatie	van	Wiebe	Oldenburger	Autoschade)	
kreeg	ook	altijd	een	wagon	briketten.	Maar	
dat	werd	dàn	door	de	ene	en	weer	later	door	
een	andere	relatie	geleverd.		

Van turf naar fijne brandstoffen
De	omschakeling	van	turf,	briketten	of	cokes	
naar	fijnere	brandstoffen	leverde	soms	zeer	
grote	 problemen	 op.	 De	 schoorstenen	
waren	 te	 wijd.	 Turf	 en	 briketten	 brandden	
altijd,	maar	de	brandstof	voor	de	prachtige	
kolenkachels	die	er	later	kwamen,	luisterde	
heel	 nauw.	 Het	 werkte	 niet	 met	 die	 wijde	
schoorstenen,	 omdat	 er	 een	 gevoelige	
trek	 nodig	 was.	 In	 goed	 overleg	 kwamen	
deze	 ‘brandproblemen’	 telkens	 weer	 op	
hun	pootjes	terecht,	want	ze	waren	ook	de	
handelaar	een	doorn	in	het	oog.	Zo	leek	het	
er	een	keer	op,	dat	ze	30	mud	brandstof	terug	
moesten	nemen,	omdat	het	niet	goed	wilde	
branden.	 De	 bewuste	 klant	 had	 daarvoor	

nooit	problemen	gehad	met	de	brandstof	van	
Notenbomer.	De	klant	was	ook	toen	al	koning	
en	Notenbomer	wilde,	koste	wat	het	kost,	z’n	
goede	naam	behouden,	dus	ze	stonden	op	
het	punt	om	de	brandstof	terug	te	halen.	Op	
de	valreep	kwam	de	zoon	van	de	klant	bij	zijn	
ouders	om	poolshoogte	te	nemen	in	verband	
met	 de	 ‘brandproblemen’.	 Hij	 kwam	 tot	 de	
ontdekking	dat	hij	na	het	schoonmaken	van	
de	 kachel	 vergeten	 was	 het	 asbestkoordje	
aan	 te	brengen,	dat	 voor	de	afdichting	 van	
het	 deurtje	 zorgde;	 daardoor	 was	 er	 valse	
trek.	 Hij	 herstelde	 zijn	 fout	 en	 alles	 was	 in	
orde.
De	 Notenbomers	 waren	 erg	 sociaal.	 Met	
klanten	 uit	 de	 arbeidersklasse,	 die	 het	
financieel	 niet	 zo	 breed	 hadden	 werden	
regelmatig	 betalingsregelingen	 getroffen.	
Zij	 betaalden	 hun	 brandstofrekening	
bijvoorbeeld	 nadat	 de	 kinderbijslag	 was	
ontvangen.
Hoewel	 Notenbomer	 een	 groot	 bedrijf	 had,	
was	hij	 niet	de	enige	brandstofhandelaar	 in	
de	omgeving.	Ook	op	andere	plaatsen	in	en	
rond	Marum	werd	zwarte	brandstof	verkocht.	
Zo	had	de	eerder	genoemde	neef	van	Tjeert	
Notenbomer	 ook	 een	 brandstofhandel	 in	
Marum,	 aan	 de	 Wendtsteinweg.	 Dat	 was	
Pieter	Notenbomer.	Hij	woonde	vanaf	1935	tot	
1956	op	de	plek	waar	later	het	loonbedrijf	van	
Arend	 Visser	 gevestigd	 was.	 Tegenwoordig	
woont	daar	nog	een	zoon	van	Arend	Visser.	
Pieter	Notenbomer	leverde	veel	kolen	buiten	
het	dorp	Marum,	tot	zelfs	in	Harkema.		
Andere	brandstofhandelaren	in	de	gemeente	
Marum	waren	o.a.	Okke	Praamstra,	(waarover	
ik	heb	geschreven	in	het	vorige	nummer	van	
‘t	Olde	Guet),	opgevolgd	door	Panjer.	Maar	
ook	Sjoerd	de	Vries	en	de	Aankoop	Centrale	
verkochten	 brandstof.	 In	 Nuis	 zat	 Berend	
Heuker	 in	 deze	 handel,	 in	 Niebert	 was	 het		
Nanninga,	 in	 Boerakker	 Van	 der	 Molen,	 in	
Noordwijk	Hendrik	Nienhuis,	in	De	Wilp	Floris	
en	Bastiaan	de	Groot	en	aan	de	Keuningswijk	
Jelle	Pruim	als	tussenhandelaar.	Verder	was	
het	station	Marum	West	ook	de	losplaats	van	
een	 brandstofhandelaar	 uit	 Frieschepalen.	
En	er	zullen	vast	nog	meer	geweest	zijn,	ook	
in	vroegere	tijden.				
Toen	zich	een	nieuwkomer	in	Marum	vestigde	
die	 een	 oliestook	 wilde	 hebben,	 speelden	
de	 Notenbomers	 ook	 daar	 op	 in.	 Grote	

vaten	 olie	 werden	 ingeslagen	 en	 er	 werd	
handmatig	 overgepompt	 in	 kleinere	 vaten.	
Deze	werden	bij	de	klant	bezorgd.	Esso	en	
later	Shell	waren	de	handelsmerken.
In	 het	 verlengde	 van	 de	 brandstofhandel	
was	 Notenbomer	 ook	 de	 tussenpersoon	
voor	 schoorsteenveger	 Vogelzang	 uit	
Haulerwijk.	Als	er	5	à	6	klanten	waren	waar	
de	 schoorsteen	 geveegd	 moest	 worden,	
werd	dit	geregeld	door	Jantje	Notenbomer-
Vorenkamp,	de	vrouw	van	Tjeert.	Zij	had,	al	
doende,	geleerd	om	allerlei	zaken	te	regelen.	
Ze	 nam	 bestellingen	 op	 en	 er	 werden	 zo	
nodig	 nota’s	 bij	 haar	 afgerekend,	 onder	
het	 genot	 van	 een	 kopje	 koffie.	 Die	 latere	
zakelijke	 inslag	was	heel	bijzonder	want	ze	
kwam	 tenslotte	 niet	 uit	 een	 zakenmilieu.	
Zij	 was	 het	 rustpunt	 in	 het	 vaak	 hectische	
bedrijf.	

Stopwerk en avontuur
In	 rustige	 tijden	 moest	 Piet,	 de	 zoon	 van	
Tjeert,	op	zoek	naar	aanvullend	werk.	Hij	hielp	
Emmie	 Visser	 in	 de	 bossen	 van	 de	 familie	
Van	 Goes,	 bij	 de	 Slotplaats	 in	 Bakkeveen.	
’s	Morgens	ging	hij	er	op	de	fiets	naar	toe.	
Daar	werden	bomen	omgezaagd	voor	allerlei	
doeleinden:	van	heipalen	tot	stuthout	 in	de	
Limburgse	Mijnen.	Het	zagen	was	allemaal	
handwerk;	 twee	 personen	 hanteerden	 een	
grote	boomzaag.	
Piet	 reed	 ook	 vaak	 met	 de	 vrachtwagen	
van	 Emmie.	 Het	 bedrijf	 van	 Emmie	 Visser	
was	 globaal	 op	 de	 plaats	 waar	 nu	 de	
‘Trekpleister’	 en	 ‘Optiek	 Jager‘	 gevestigd	

zijn.	Hij	woonde	daar	met	zijn	vader	en	zus	
in	een	 iets	vervallen	boerderijtje	en	 rondom	
het	 huis	 zag	 het	 er	 vaak	 -	 zacht	 uitgedrukt	
-	niet	zo	netjes	uit.	Op	het	erf	werden	zware	
stammen	tot	planken	gezaagd,	gedroogd	en	
weer	verhandeld.	De	oude	vrachtwagen	waar	
Piet	Notenbomer	wel	op	reed,	was	eigenlijk	
al	klaar	voor	de	sloop.	De	houten	 laadvloer	
van	de	oplegger	zat	vol	gaten,	maar	het	reed	
allemaal	 nog.	 Emmie	 was	 in	 Marum	 een	
bekende	 persoonlijkheid.	 Hij	 staat	 officieel	
te	boek	als	Engbert	Visser,	 landarbeider	en	
agent,	bosloonwerker	en	circusknecht.				
Ook	 werkte	 Piet	 Notenbomer	 bij	 diverse	
boeren	uit	de	omgeving	o.a.	bij	Derk	Holtrop	
en	bij	de	melkboer	Harke	van	der	Wier,	beiden	
uit	het	Boereveld.
Er	was	ook	ander	werk	om	de	slappe	tijden	
door	 te	 komen.	 De	 Notenbomers	 kochten	
onbewoonbaar	 verklaarde	 woningen	 op,	
voor	 afbraak.	Als	buurjongens	waren	we	er	
kind	aan	huis	en	hielpen	vaak	mee	met	het	
afbreken	 van	 oude	 huizen.	 Wij	 bikten	 de	
stenen	 schoon,	 die	 bijvoorbeeld	 werden	
hergebruikt	 voor	 het	 bouwen	 van	 loodsen	
aan	de	Lindsterlaan.	Later	werden	daar	weer	
autoboxen	van	gebouwd.	Ook	werd	er	eens	
een	woonwagen	gebouwd	op	het	onderstel	
van	 de	 oude	 afgedankte	 kolenwagen	 uit	
het	 tijdperk	 van	 ‘paard	 en	 wagen’.	 Tjeert	
(die	 vroeger	 ook	 timmerman	 wilde	 worden)	
en	 Piet	 togen	 naar	 Jager	 in	 Midwolde	 en	
zochten	geschikte	lange	balken	uit.	Voordat	
het	 geheel	 was	 afgebouwd,	 diende	 er	 zich	
al	 een	 liefhebber	 aan	 en	 werd	 de	 nog	 niet	
afgewerkte	 woonwagen	 al	 verkocht.	 Het	
timmermanswerk	zat	ze,	zoals	eerder	bleek,	
ook	in	de	genen.	Dat	is	nog	steeds	het	geval	
bij	enkelen	van	de	tegenwoordige	generatie.		

Van zwarte brandstof naar witte pomp 
In	 het	 midden	 van	 de	 jaren	 zestig	 liep	 de	
handel	 behoorlijk	 terug	 door	 de	 opkomst	
van	 het	 Slochter	 aardgas.	 Maar	 in	 de	
buitengebieden	hield	Notenbomer	eerst	wel	
een	 groot	 aantal	 klanten.	 Zij	 waren	 in	 die	
beginjaren	 nog	 verstoken	 van	 het	 aardgas,	
maar	 werden	 later	 ook	 aangesloten	 op	 het	
aardgasnet.	
Toch	kunnen	Tjeert	en	zijn	vrouw	terug	kijken	
op	een	heel	goede	tijd.	De	brandstofhandel	
heeft	 de	 familie	 geen	windeieren	gelegd;	 in	
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leveren.	Om	toch	aan	de	‘brandende’	vraag	
naar	 zwarte	 brandstof	 te	 kunnen	 voldoen,	
betrokken	de	Notenbomers	’het	zwarte	goud’	
een	aantal	keren	uit	Leeuwarden.	Ook	werd	
er	vaak	een	tocht	met	de	vrachtwagen	naar	
Delfzijl	gemaakt,	waar	dan	een	vrachtschip,	
beladen	met	steenkool	uit	Amerika	lag.	Deze	
bleek	van	slechte	kwaliteit	te	zijn,	omdat	het	
niet	was	gewassen	en	gezeefd.	Er	zaten	veel	
onbrandbare	 stenen	 tussen	 en	 een	 grote	
hoeveelheid	 gruis	 en	 stof.	 Na	 de	 sluiting	
van	 de	 kolenmijnen	 in	 Limburg	 kwam	 er	
brandstof	 uit	 Duitsland,	 maar	 ook	 dat	 was	
van	slechte	kwaliteit
De	ESA	in	Marum	West	was	een	zeer	goede	
klant	 van	 Notenbomer.	 In	 de	 kelder	 was	
de	opslag	voor	brandstof.	Een	hele	wagon	
cokes	 was	 dan	 alleen	 bestemd	 voor	 dit	
bedrijf.	
De	 grasdrogerij	 aan	 de	 Hoornweg	 in	
Marum	 regelde	 de	 levering	 van	 brandstof	
rechtstreeks	met	de	agent.	De	wagons	met	
zeer	 grove	 cokes,	 die	 voor	 hen	 bestemd	
waren,	 werden	 gelost	 door	 Johannes	
Boonstra	van	de	Hamrik,	die	ook	het	verdere	
transport	verzorgde.	
Voor	 de	 bakkersovens	 moesten	 altijd	 zeer	
grote	 10	 kilo’s	 brokken	 briketten	 besteld	
en	 bezorgd	 worden.	 Voordat	 ze	 de	 oven	
in	 gingen	 werden	 ze	 meestal	 eerst	 kapot	
geslagen.	De	Centrale	Bakkerij	in	Nuis	(nu	de	
locatie	van	Wiebe	Oldenburger	Autoschade)	
kreeg	ook	altijd	een	wagon	briketten.	Maar	
dat	werd	dàn	door	de	ene	en	weer	later	door	
een	andere	relatie	geleverd.		

Van turf naar fijne brandstoffen
De	omschakeling	van	turf,	briketten	of	cokes	
naar	fijnere	brandstoffen	leverde	soms	zeer	
grote	 problemen	 op.	 De	 schoorstenen	
waren	 te	 wijd.	 Turf	 en	 briketten	 brandden	
altijd,	maar	de	brandstof	voor	de	prachtige	
kolenkachels	die	er	later	kwamen,	luisterde	
heel	 nauw.	 Het	 werkte	 niet	 met	 die	 wijde	
schoorstenen,	 omdat	 er	 een	 gevoelige	
trek	 nodig	 was.	 In	 goed	 overleg	 kwamen	
deze	 ‘brandproblemen’	 telkens	 weer	 op	
hun	pootjes	terecht,	want	ze	waren	ook	de	
handelaar	een	doorn	in	het	oog.	Zo	leek	het	
er	een	keer	op,	dat	ze	30	mud	brandstof	terug	
moesten	nemen,	omdat	het	niet	goed	wilde	
branden.	 De	 bewuste	 klant	 had	 daarvoor	

nooit	problemen	gehad	met	de	brandstof	van	
Notenbomer.	De	klant	was	ook	toen	al	koning	
en	Notenbomer	wilde,	koste	wat	het	kost,	z’n	
goede	naam	behouden,	dus	ze	stonden	op	
het	punt	om	de	brandstof	terug	te	halen.	Op	
de	valreep	kwam	de	zoon	van	de	klant	bij	zijn	
ouders	om	poolshoogte	te	nemen	in	verband	
met	 de	 ‘brandproblemen’.	 Hij	 kwam	 tot	 de	
ontdekking	dat	hij	na	het	schoonmaken	van	
de	 kachel	 vergeten	 was	 het	 asbestkoordje	
aan	 te	brengen,	dat	 voor	de	afdichting	 van	
het	 deurtje	 zorgde;	 daardoor	 was	 er	 valse	
trek.	 Hij	 herstelde	 zijn	 fout	 en	 alles	 was	 in	
orde.
De	 Notenbomers	 waren	 erg	 sociaal.	 Met	
klanten	 uit	 de	 arbeidersklasse,	 die	 het	
financieel	 niet	 zo	 breed	 hadden	 werden	
regelmatig	 betalingsregelingen	 getroffen.	
Zij	 betaalden	 hun	 brandstofrekening	
bijvoorbeeld	 nadat	 de	 kinderbijslag	 was	
ontvangen.
Hoewel	 Notenbomer	 een	 groot	 bedrijf	 had,	
was	hij	 niet	de	enige	brandstofhandelaar	 in	
de	omgeving.	Ook	op	andere	plaatsen	in	en	
rond	Marum	werd	zwarte	brandstof	verkocht.	
Zo	had	de	eerder	genoemde	neef	van	Tjeert	
Notenbomer	 ook	 een	 brandstofhandel	 in	
Marum,	 aan	 de	 Wendtsteinweg.	 Dat	 was	
Pieter	Notenbomer.	Hij	woonde	vanaf	1935	tot	
1956	op	de	plek	waar	later	het	loonbedrijf	van	
Arend	 Visser	 gevestigd	 was.	 Tegenwoordig	
woont	daar	nog	een	zoon	van	Arend	Visser.	
Pieter	Notenbomer	leverde	veel	kolen	buiten	
het	dorp	Marum,	tot	zelfs	in	Harkema.		
Andere	brandstofhandelaren	in	de	gemeente	
Marum	waren	o.a.	Okke	Praamstra,	(waarover	
ik	heb	geschreven	in	het	vorige	nummer	van	
‘t	Olde	Guet),	opgevolgd	door	Panjer.	Maar	
ook	Sjoerd	de	Vries	en	de	Aankoop	Centrale	
verkochten	 brandstof.	 In	 Nuis	 zat	 Berend	
Heuker	 in	 deze	 handel,	 in	 Niebert	 was	 het		
Nanninga,	 in	 Boerakker	 Van	 der	 Molen,	 in	
Noordwijk	Hendrik	Nienhuis,	in	De	Wilp	Floris	
en	Bastiaan	de	Groot	en	aan	de	Keuningswijk	
Jelle	Pruim	als	tussenhandelaar.	Verder	was	
het	station	Marum	West	ook	de	losplaats	van	
een	 brandstofhandelaar	 uit	 Frieschepalen.	
En	er	zullen	vast	nog	meer	geweest	zijn,	ook	
in	vroegere	tijden.				
Toen	zich	een	nieuwkomer	in	Marum	vestigde	
die	 een	 oliestook	 wilde	 hebben,	 speelden	
de	 Notenbomers	 ook	 daar	 op	 in.	 Grote	

vaten	 olie	 werden	 ingeslagen	 en	 er	 werd	
handmatig	 overgepompt	 in	 kleinere	 vaten.	
Deze	werden	bij	de	klant	bezorgd.	Esso	en	
later	Shell	waren	de	handelsmerken.
In	 het	 verlengde	 van	 de	 brandstofhandel	
was	 Notenbomer	 ook	 de	 tussenpersoon	
voor	 schoorsteenveger	 Vogelzang	 uit	
Haulerwijk.	Als	er	5	à	6	klanten	waren	waar	
de	 schoorsteen	 geveegd	 moest	 worden,	
werd	dit	geregeld	door	Jantje	Notenbomer-
Vorenkamp,	de	vrouw	van	Tjeert.	Zij	had,	al	
doende,	geleerd	om	allerlei	zaken	te	regelen.	
Ze	 nam	 bestellingen	 op	 en	 er	 werden	 zo	
nodig	 nota’s	 bij	 haar	 afgerekend,	 onder	
het	 genot	 van	 een	 kopje	 koffie.	 Die	 latere	
zakelijke	 inslag	was	heel	bijzonder	want	ze	
kwam	 tenslotte	 niet	 uit	 een	 zakenmilieu.	
Zij	 was	 het	 rustpunt	 in	 het	 vaak	 hectische	
bedrijf.	

Stopwerk en avontuur
In	 rustige	 tijden	 moest	 Piet,	 de	 zoon	 van	
Tjeert,	op	zoek	naar	aanvullend	werk.	Hij	hielp	
Emmie	 Visser	 in	 de	 bossen	 van	 de	 familie	
Van	 Goes,	 bij	 de	 Slotplaats	 in	 Bakkeveen.	
’s	Morgens	ging	hij	er	op	de	fiets	naar	toe.	
Daar	werden	bomen	omgezaagd	voor	allerlei	
doeleinden:	van	heipalen	tot	stuthout	 in	de	
Limburgse	Mijnen.	Het	zagen	was	allemaal	
handwerk;	 twee	 personen	 hanteerden	 een	
grote	boomzaag.	
Piet	 reed	 ook	 vaak	 met	 de	 vrachtwagen	
van	 Emmie.	 Het	 bedrijf	 van	 Emmie	 Visser	
was	 globaal	 op	 de	 plaats	 waar	 nu	 de	
‘Trekpleister’	 en	 ‘Optiek	 Jager‘	 gevestigd	

zijn.	Hij	woonde	daar	met	zijn	vader	en	zus	
in	een	 iets	vervallen	boerderijtje	en	 rondom	
het	 huis	 zag	 het	 er	 vaak	 -	 zacht	 uitgedrukt	
-	niet	zo	netjes	uit.	Op	het	erf	werden	zware	
stammen	tot	planken	gezaagd,	gedroogd	en	
weer	verhandeld.	De	oude	vrachtwagen	waar	
Piet	Notenbomer	wel	op	reed,	was	eigenlijk	
al	klaar	voor	de	sloop.	De	houten	 laadvloer	
van	de	oplegger	zat	vol	gaten,	maar	het	reed	
allemaal	 nog.	 Emmie	 was	 in	 Marum	 een	
bekende	 persoonlijkheid.	 Hij	 staat	 officieel	
te	boek	als	Engbert	Visser,	 landarbeider	en	
agent,	bosloonwerker	en	circusknecht.				
Ook	 werkte	 Piet	 Notenbomer	 bij	 diverse	
boeren	uit	de	omgeving	o.a.	bij	Derk	Holtrop	
en	bij	de	melkboer	Harke	van	der	Wier,	beiden	
uit	het	Boereveld.
Er	was	ook	ander	werk	om	de	slappe	tijden	
door	 te	 komen.	 De	 Notenbomers	 kochten	
onbewoonbaar	 verklaarde	 woningen	 op,	
voor	 afbraak.	Als	buurjongens	waren	we	er	
kind	aan	huis	en	hielpen	vaak	mee	met	het	
afbreken	 van	 oude	 huizen.	 Wij	 bikten	 de	
stenen	 schoon,	 die	 bijvoorbeeld	 werden	
hergebruikt	 voor	 het	 bouwen	 van	 loodsen	
aan	de	Lindsterlaan.	Later	werden	daar	weer	
autoboxen	van	gebouwd.	Ook	werd	er	eens	
een	woonwagen	gebouwd	op	het	onderstel	
van	 de	 oude	 afgedankte	 kolenwagen	 uit	
het	 tijdperk	 van	 ‘paard	 en	 wagen’.	 Tjeert	
(die	 vroeger	 ook	 timmerman	 wilde	 worden)	
en	 Piet	 togen	 naar	 Jager	 in	 Midwolde	 en	
zochten	geschikte	lange	balken	uit.	Voordat	
het	 geheel	 was	 afgebouwd,	 diende	 er	 zich	
al	 een	 liefhebber	 aan	 en	 werd	 de	 nog	 niet	
afgewerkte	 woonwagen	 al	 verkocht.	 Het	
timmermanswerk	zat	ze,	zoals	eerder	bleek,	
ook	in	de	genen.	Dat	is	nog	steeds	het	geval	
bij	enkelen	van	de	tegenwoordige	generatie.		

Van zwarte brandstof naar witte pomp 
In	 het	 midden	 van	 de	 jaren	 zestig	 liep	 de	
handel	 behoorlijk	 terug	 door	 de	 opkomst	
van	 het	 Slochter	 aardgas.	 Maar	 in	 de	
buitengebieden	hield	Notenbomer	eerst	wel	
een	 groot	 aantal	 klanten.	 Zij	 waren	 in	 die	
beginjaren	 nog	 verstoken	 van	 het	 aardgas,	
maar	 werden	 later	 ook	 aangesloten	 op	 het	
aardgasnet.	
Toch	kunnen	Tjeert	en	zijn	vrouw	terug	kijken	
op	een	heel	goede	tijd.	De	brandstofhandel	
heeft	 de	 familie	 geen	windeieren	gelegd;	 in	
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de	 jaren	 zestig	 van	 de	 vorige	 eeuw	 bezat	
Tjeert	 Notenbomer	 een	 aardig	 aantal	
huizen	in	Marum.	De	handelsgeest,	wellicht	
nog	 afkomstig	 van	 zijn	 voorvaderen	 uit	
Frankfurt,	was	ook	hem	niet	vreemd.	Na	een	
periode	van	rustig	 leven	 in	een	nieuw	huis,	
gebouwd	 op	 de	 plek	 van	 hun	 voormalige	
appelhof,	 komen	 Tjeert	 en	 Jantje	 te	
overlijden	 respectievelijk	 in	 1983	 en	 1992.	
Met	 dit	 overlijden	 is	 een	 eind	 gekomen	
aan	 het	 tijdperk	 der	 brandstofhandelaren.	
Hard	 werkende	 middenstanders,	 die	 een	
bijzondere	geschiedenis	nalaten.	
Door	Piet	Notenbomer	werd	een	ommezwaai	
gemaakt	 van	 zwarte	 brandstof	 naar	 een	
benzinepomp	van	het	merk	‘Witte	Benzine’.	
Het	 was	 gebeurd	 met	 het	 avontuurlijke	
bestaan	van	Piet;	hij	was	door	de	pomp	aan	
huis	gekluisterd.	Hij	wist	wat	hij	miste,	maar	
hij	had	op	dat	moment	geen	andere	keuze.	
Vanaf	 1993	 kreeg	 Piet,	 in	 verband	 met	 de	
uitbreiding	 van	 de	 pomp,	 versterking	 van	
Gerard	 Oosterhof,	 de	 zoon	 van	 zijn	 vrouw.	
In	 2003	 werd	 de	 pomp	 verkocht	 aan	 de	
familie	Berends	en	drie	jaar	later	gesloten	en	
ontmanteld.
In	 het	 dorp	 kennen	 we	 Piet	 en	 zijn	 familie	
niet	 alleen	 als	 Notenbomer	 maar	 ook	 als	
Piet	 Neut,	 Neuteboom,	 Noteboom	 en	 nog	
een	 aantal	 varianten.	 Het	 was	 zelfs	 zo	 dat	
het	ook	vaak	verkeerd	werd	gespeld,	omdat	
de	mensen	gewoon	niet	beter	wisten.

De sloop van een beeldbepalend huis
Het	 prachtige	 karakteristieke	 herenhuis,	
gebouwd	 door	 gemeente-ontvanger	 Gerrit	
Bakker	 stond	 in	 de	 weg	 voor	 uitbreiding	

van	 het	 tankstation.	 In	 1993	 werd	 een	
sloopvergunning	 aangevraagd.	 Door	 de	
gemeente	werd	in	eerste	instantie	een	stokje	
gestoken	 voor	 de	 sloop.	 De	 ‘Monumenten-
zorg’	 werd	 ingeschakeld	 om	 het	 pand	
eventueel	 te	 behouden	 als	 beeldbepalend	
monument.	Deze	maakte	een	rapport,	waaruit	
bleek	dat	het	herenhuis	niet	 aan	de	criteria	
van	‘Monumentenzorg’	voldeed.	De	prachtige	
symmetrische	voorgevel,	met	in	het	midden	
een	fraaie	voordeur	en	aan	weerszijden	twee	
kozijnen	 met	 daarboven	 sierlijke	 rozetten,	
haalde	de	strenge	eisen	ruimschoots,	evenals	
de	gegolfde	Friesche	dakpannen	en	de	forse	
schoorstenen	met	hun	sierlijke	kappen.	Maar	
een	ander	gedeelte	 van	het	huis,	waar	ooit	
een	verbouwing	had	plaatsgevonden,	haalde	
het	niet.	En	zo	viel	het	huis	op	30	juli	1993	ten	
prooi	 aan	 de	 slopershamer.	 De	 bedsteden	
en	 de	 binnenblinden	 waren	 al	 veel	 eerder	
verwijderd	 door	 een	 eerdere	 slopershamer.	
Verschillende	 waardevolle	 onderdelen	 van	
het	 huis	 gingen	 naar	 een	 opkoper,	 die	 het	
voor	hergebruik	verkocht.Weer	was	in	Marum	
een	beeldbepalend	pand	voor	de	eeuwigheid	
verloren.	

Tenslotte
Piet	en	Joke	Notenbomer	kochten	het	oude	
boerderijtje	van	overbuurman	Fokke	Dijkstra	
en	bouwden	op	deze	plek	in	1993	een	prachtig	
landhuis.	Daar	heb	ik	met	Piet	mogen	praten	
over	deze	bijzondere	ondernemersfamilie.	
Generaties	 lang	 hielden	 zij	 zich	 bezig	 met	
de	 brandstofhandel,	 een	 bedrijfstak	 die	 nu	
voorgoed	 verleden	 tijd	 is.	 Juist	 daarom	 is	
het	 van	 belang	 dat	 de	 geschiedenis	 van	
de	 Notenbomers	 is	 vastgelegd.	 Zo	 wordt	
voorkomen	 dat	 een	 uniek	 stukje	 erfgoed,	
voorgoed	verloren	gaat.	Bovendien	blijkt	uit	
het	verhaal	heel	verassend,	dat	bepaalde	
overeenkomsten	 of	 eigenschappen	 als	 een	
rode	draad	door	vele	generaties	Notenbomer	
lopen.	 Het	 grote	 aantal	 Notenbomers,	
eens	 werkzaam	 in	 de	 ‘brandstof’,	 is	 heel	
uitzonderlijk.
Als	 vroegere	 buurjongen	 van	 de	 familie	
Notenbomer	 heb	 ik	 dit	 onderzoek	 met	
bijzondere	 interesse	 verricht.	 Het	 resultaat	
zal	naar	ik	hoop,	een	ieder	met	belangstelling	
voor	 het	 culturele	 erfgoed	 van	 Marum	 en	
omgeving,	boeien.	

brandstof	 moest	 in	 zeer	 korte	 tijd	 gelost	
worden.	 Duurde	 het	 een	 dag	 langer,	 dan	
werden	er	extra	kosten	in	rekening	gebracht.	
Jonge	 buurjongens,	 waaronder	 ook	 ikzelf,	
hielpen	 soms	 mee	 bij	 het	 lossen	 van	 de	
wagons.	 Wat	 er	 zoal	 werd	 aangevoerd	
vanuit	Limburg?	Dat	waren	eierkolen,	cokes,	
briketten	 en	 antraciet	 van	 diverse	 grootte,	
dat	we	o.a.	nog	kennen	als	‘nootjes	4’.
Het	 spoor	 van	 de	 Drachtster	 tram	 werd	
aanvankelijk	volop	gebruikt	voor	het	vervoer	
van	 zwarte	 brandstof,	 maar	 vanaf	 de	 jaren	
vijftig	hoofdzakelijk	voor	Philips	in	Drachten,	
maar	ook	de	A.C.G.4	(nu	Welkoop-Agrifirm)	
maakte	 er	 veelvuldig	 gebruik	 van.	 Zoveel,	
dat	er	zelfs	een	spoor	naar	de	loodsen	werd	
aangelegd.	 Het	 ging	 ook	 hier	 om	 zwarte	
brandstof,	maar	er	werd	ook	veel	kunstmest	
naar	de	‘Aankoop’	vervoerd.	
Lange	slierten	wagons,	getrokken	door	een	
puffende	 locomotief,	 slingerden	 zich	 door	
het	 landschap.	 Het	 was	 zeker	 niet	 zonder	
gevaar,	 dat	 die	 tram	 met	 z’n	 vele	 wagons	
dwars	 door	 de	 dorpen	 reed.	 Het	 lossen	
gebeurde	 voor	 de	 Notenbomers	 van	 de	
Lindsterlaan	 altijd	 in	 Marum	 West,	 want	
daar	 was	 het	 rustiger.	 Andere	 handelaren	
uit	Marum,	Noordwijk,	Kornhorn	etc.	 losten	
namelijk	allemaal	op	de	Kruisweg.	Het	was	
daar	vaak	een	drukte	van	belang	en	de	een	
stond	de	ander	soms	behoorlijk	 in	de	weg.	

De	 hoeveelheden	 werden	 gelijk	 afgemeten	
en	‘opgezakt’	en	op	de	vrachtwagen	gezet.	
Het	was	arbeidsintensief	en	zwaar	werk.	
Op	een	keer	kreeg	Notenbomer	bericht	van	
de	 agent	 dat	 er	 een	 wagon	 brandstof	 voor	
hen	 zou	 arriveren,	 maar	 het	 was	 nog	 niet	
bekend	waar.	Die	middag	hadden	ze	het	druk	
met	 andere	 klussen,	 dus	 bij	 uitzondering	
gingen	ze	een	dag	later	lossen.	De	verbazing	
was	groot	toen	ze	bemerkten	dat	de	wagon	
die	 ze	 moesten	 lossen,	 al	 leeg	 was.	 We	
houden	het	maar	op	een	misverstand,	want	
de	kans	op	verwarring	was	 tenslotte	groot,	
met	 twee	 brandstofhandelaren	 in	 één	 dorp	
en	 nog	 een	 groot	 aantal	 naamgenoten	 in	
de	 omgeving.	 Via	 de	 agent,	 Emmie	 Visser	
werd	 alles	 weer	 rechtgezet.	 Emmie	 Visser	
had	 tevens	 een	 agentschap	 van	 Van	 Gend	
&	 Loos.	 Voordat	 er	 gelost	 kon	 worden,	
moest	 er	 eerst	 ‘losgeld’	 betaald	 worden	 bij	
de	agent.	Na	Emmie	Visser	waren	dat	vader	
en	 zoon	 Petrus	 en	 	 Germ	 Dijkstra,	 van	 het	
gelijknamige	bodebedrijf	Dijkstra	 te	Marum.	
Later	Dijkstra	en	Renkema.	
Vader	en	zoon	Notenbomer	verkochten	per	
jaar	gemiddeld	500	ton	zwarte	brandstof,	die	

allemaal	 per	 spoor	 werd	 aangevoerd	 .	 Eén	
wagon	had	een	 laadvermogen	van	20	à	25	
ton.	Een	klein	rekensommetje	leert,	dat	alleen	
voor	 de	 handel	 van	 Notenbomer,	 normaal	
gesproken	 al	 23	 wagons	 nodig	 waren.	
Tijdens	strenge	winters	-	zoals	1963	-	was	de	
omzet	700	à	800	ton	brandstof.	In	een	week	
losten	ze	tijdens	die	winters	4	à	5	wagons.	De	
Limburgse	 mijnen	 konden	 dan	 niet	 genoeg	

De 17 jarige Piet Notenbomer met paard 
en wagen in Marum West. (foto: bezit fam. 
Notenbomer)

Vader en zoon Notenbomer in de cokes 
(foto: bezit fam. Notenbomer)

Tjeert en Jantje Notenbomer.
(foto: bezit fam. Notenbomer)
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1  Joke van der Kolk was de weduwe van Sietse Oosterhoff
2  Zogenaamde Duizend Woning Plan woningen
3  In 1830 werd in Nederland het Kadaster ingevoerd.
4  Aankoop Centrale Groningen

met	 drie	 notenbomen(!),	 het	 heuveltje	 naast	
het	 huis	 met	 de	 prachtige	 treurwilg,	 de	
sierlijke	 beukenhaag	 en	 een	 bijpassend	
bruggetje	 over	 de	 sloot.	 De	 tuin	 bleek	 wel	
erg	 bewerkelijk,	 maar	 het	 geheel	 was	 een	
zeer	 bijzondere	 locatie.	 Een	 ideale	 plek	 om	
de	 steeds	 maar	 uitbreidende	 brandstofzaak	
te	vestigen.	
Het	woonhuis	moesten	ze,	in	opdracht	van	de	
gemeente	Marum,	i.v.m.	de	grote	naoorlogse	
woningnood	 delen	 en	 dat	 gebeurde	 met	
het	 echtpaar	 Freerk	 Dalmolen;	 hij	 was	
buschauffeur	bij	de	ESA.	Midden	50-er	jaren	
kwam	 het	 huis	 te	 koop.	 Toen	 werd	 Tjeert	
Notenbomer	 de	 eigenaar	 van	 dit	 prachtige,	
centraal	 gelegen	 herenhuis	 met	 schuur.	 Er	
was	zelfs	een	stal	bij	waar	nog	koeien	hadden	
gestaan.	
Tijdens	mijn	onderzoek	naar	deze	locatie,	deed	
ik	een	verrassende	vondst.	Mijn	verbazing	was	
groot	toen	ik	in	de	eerste	kadastergegevens3	
ontdekte,	dat	hier	destijds	ene	Berend	Tjeerts	
Bosklopper	 woonde,	 van	 beroep	 arbeider.	
Vóór	 1800	 woonde	 deze	 er	 samen	 met	 zijn	
broer	 Pieter	 Tjeerts	 Bosklopper.	 Deze	 broer	
bleek	de	rechtstreekse	voorvader	van	Tjeert	
te	zijn,	via	zijn	moeder	Grietje	Bosklopper.	In	
1830	 was	 deze	 Berend	 Tjeerts	 landbouwer	
met	 een	 aardig	 stukje	 grond	 in	 Marum.	 De	
voornaam	Tjeert	komt	van	deze	voorvader.
Het	 brandstofbedrijf	 sloeg	 z’n	 vleugels	
steeds	verder	uit	en	nam	langzamerhand	het	
hele	 erf	 in	 beslag;	 zelfs	 het	 stuk	 dat	 eerder	
als	groentetuin	gebruikt	werd.	Een	grote	berg	
cokes	lag	naast	de	oprit	aan	de	Lindsterlaan	
en	 aan	 de	 andere	 zijde	 van	 dat	 pad	 lag	
een	enorme	berg	 turf	uit	de	Drentse	venen.	
Vrachtwagens	 van	 o.a.	 Sijtse	 Boonstra	 uit	
Nuis,	 voorzien	 van	 verhoogde	 schotten,	
kwamen	binnen	met	grote	hoeveelheden	turf.	
Er	 kwam	 ook	 turf	 van	 het	 Fochtelooërveen,	
maar	die	was	van	een	veel	lossere	structuur	
dan	 de	 Drentse	 turf	 en	 werd	 hoofdzakelijk	
gebruikt	 als	 aanmaakturf.	 De	 betere	 en	
compactere	turven	betrokken	ze	uit	Emmer-
Erfscheidenveen,	 Emmer-Compascuum	 en	
Klazienaveen.	 Er	 werd	 menig	 ritje	 naar	 het	
zuidoosten	van	Drenthe	gemaakt	door	Tjeert	
Notenbomer	en	zijn	broers.	In	de	veenderijen	
kozen	de	Notenbomers	zelf	de	bulten	turf	uit,	
waarvan	de	kwaliteit	ze	goed	leek.	
Turf	 werd	 tot	 circa	 1952	 ook	 nog	 per	

schip	 aangevoerd	 naar	 de	 haven	 achter	
timmerfabriek	‘De	Volharding’	van	Gjaltema.	
Een	van	de	bekende	turfschippers	kwam	uit	
de	Wilp;	dat	was	Ype	Ybema.	Zijn	vader	Jan	
Ybema	 staat	 ook	 als	 schipper	 opgetekend	
in	het	boek	‘Herinneringen	aan	het	graven	in	
de	terp	van	Ezinge’.	Hij	vervoerde	vruchtbare	
wiergrond	 naar	 Drenthe,	 ter	 bemesting	 van	
de	 arme	 zandgronden	 en	 op	 de	 terugtocht	
voer	de	schipper	zwaarbeladen	huiswaarts,	
met	 turf	 voor	 deze	 regio.	 Overigens	 werd	
eeuwenlang	ook	in	ons	gebied	turf	gewonnen,	
maar	die	verveningen	behoren	al	lang	tot	het	
verleden.

Zoon Piet komt in het bedrijf
Zoon	Piet	hielp	als	14-jarige	jongen	al	mee.	Met	
paard	en	wagen	bracht	hij	het	‘bruine	goud’	
naar	de	opslagplaats	aan	de	Lindsterlaan	of	
gelijk	naar	de	klant.	Er	werden	 in	de	zomer	
op	 drukke	 dagen	 maar	 liefst	 10.000	 turven	
weggebracht	met	paard	en	wagen.	Het	paard	
van	Notenbomer	was	multifunctioneel,	want	
het	kwam,	als	het	rustig	was	in	de	brandstof,	
voor	de	maaibalk	bij	naburige	boeren,	zoals	
de	 gebroeders	 Postmus	 en	 Klaas	 de	 Boer.	
In	 ruil	 daarvoor	 mocht	 het	 paard	 op	 hun	
grasland	grazen	en	kregen	de	Notenbomers	
hooi	 voor	 de	 wintermaanden.	 Er	 is	 een	
prachtige	 foto	 bewaard	 gebleven	 met	 Piet	
als	 zeventienjarige	 jongen	 op	 de	 bok	 van	
de	wagen.	Op	zijn	18e	jaar	(in	1956)	haalde	
Piet	Notenbomer	zijn	rijbewijs	en	kon	er	een	
vrachtwagen	worden	aangeschaft.
Het	bedrijf	werd	meegevoerd	in	de	vaart	der	
volkeren.	Vanuit	Limburg	werd	veel	brandstof	
aangevoerd	per	kolenwagon	van	de	NS.	De	
spoorlijn	 van	 de	 Drachtster	 tram	 tussen	
Groningen	 en	 Drachten,	 werd	 in	 1913	 in	
gebruik	 genomen.	 Tot	 1948	 werden	 er	 ook	
personen	 vervoerd,	 maar	 nadien	 -	 tot	 de	
ontmanteling	van	de	lijn	in	1985	-	alleen	nog	
goederen.	Vanaf	het	begin	tot	ver	in	de	jaren	
‘50	van	de	vorige	eeuw,	werden	de	wagons	
door	 een	 stoomlocomotief	 getrokken;	 later	
ging	men	over	op	diesel.			
Marum	 had	 in	 eerste	 instantie	 twee	
losplaatsen.	 Eén	 op	 de	 Kruisweg	 waar	 nu	
de	 parkeerplaats	 achter	 de	 cafetaria	 De	
Vluchtheuvel	is	en	de	andere	was	in	Marum	
West.	Ook	Nuis	had	een	losplaats.	De	grote	
wagon	 met	 zeker	 20	 á	 25	 ton	 aan	 zwarte	

Dezelfde hoek in 1993, met het benzinestation van Piet Notenbomer. De fraaie woning  op de 
hoek - mèt notenboom - staat er nog, maar zou binnenkort ten prooi vallen aan de slopershamer. 
Een gemis voor het dorpsbeeld van Marum. Verder is het beeld totaal veranderd. Met de hele 
buurt op straat poseren, is niet meer mogelijk. 
(foto: Gemeente Marum in beeld; J. en H.J. Boerema)

Een mooi overzichtsplaatje van de hoek Lindsterlaan-Provincialeweg. De hele buurt staat erop, 
o.a. de gemeenteontvanger Gerrit Bakker en zijn echtgenote Margreta Idsingh, vóór hun in 1905 
gebouwde herenhuis, rechts op de foto. Daarachter ligt de Lindsterlaan en daarachter de boerderij 
van de familie Dijkstra. Beide panden kwamen later in het bezit van de familie Notenbomer. 
(foto: Marum door de eeuwen heen; W.T. Vleer)
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In	 de	 tijd	 dat	 de	 Muziekvereniging	 Amicitia	
werd	 opgericht	 had	 elke	 gemeente	 wel	
één	 of	 meer	 muziekkorpsen	 (fanfare-	 of	
harmonieorkesten).	 Het	 was	 de	 tijd	 dat	
muziek	 niet	 zo	 gemakkelijk	 voor	 handen	
was	 als	 tegenwoordig,	 nu	 we	 overal	 onze	
eigen	 muziek	 hebben:	 in	 huis,	 in	 de	 auto	
en	zelfs	op	de	fiets.	We	hebben	(draagbare)	
radio’s,	luidsprekers,	Ipods.	Zo	was	het	niet	
90	 jaar	 geleden.	 Als	 er	 iets	 moest	 worden	
opgeluisterd	was	er	alleen	livemuziek	en	de	
fanfare-	 en	 harmoniekorpsen	 konden	 zich	
overal	 opstellen:	 binnen	 of	 buiten,	 langs	
de	 ijsbaan,	 bij	 een	 huwelijksfeest	 of	 bij	 de	

inhuldiging	van	een	burgemeester.	
In	 het	 dorp	 Marum	 werd	 in	 1900	 een	
fanfarekorps	opgericht.	Bij	gebrek	aan	leden	
wordt	het	in	1918	al	weer	opgeheven.
In	 Nuis	 en	 Niebert	 was	 destijds	 nog	 geen	
muziekkorps	 en	 toen	 Jan	 Doornbosch	 en	
Jan	Hoving	uit	deze	dorpen	er	van	hoorden	
zagen	ze	een	kans.	Ze	brachten	een	bezoek	
aan	 de	 laatste	 voorzitter	 van	 de	 fanfare	
Amicitia	 in	 Marum	 en	 kwamen	 overeen	
dat	 Nuis	 de	 instrumenten	 -	 om	 niet	 -	 zou	
kunnen	 overnemen.	 De	 enige	 voorwaarde	
was,	 dat	 er	 geblazen	 zou	 worden	 tijdens	
wedstrijden	 op	 de	 ijsbaan	 te	 Marum;	 maar	

der	 Vee	 was	 Hendrik	 Duursma	 uit	 de	 Wilp.	
Uiteindelijk	 (in	 1949)	 kocht	 Johannes	 van	
Rein	uit	Vries	het	café	en	Tjeert	Notenbomer	
de	brandstofhandel,	maar	zonder	de	knecht.	
Hij	mocht	zijn	opslagplaats	bij	het	café	blijven	
gebruiken,	 maar	 hij	 had	 ook	 een	 uitwijk	
naar	 de	 boerderij	 van	 Eise	 de	 Vries,	 waar	
turf	 en	 baggel	 werd	 opgeslagen.	 In	 1950	
was	 er	 al	 sprake	 van	 dat	 die	 boerderij	 zou	
verdwijnen,	want	op	deze	plek	zou	 in	1952	
een	rij	woningen2	gebouwd	worden	aan	de	
Westerhoflaan	te	Marum	West.	Wat	moest	er	
na	die	tijd	met	de	opslag	van	turf	en	baggel	
gebeuren?	

Naar de Hoornweg, hoek Lindsterlaan
Op	 de	 hoek	 van	 de	 Lindsterlaan	 en	 de	
Hoornweg	 kwam	 een	 pracht	 locatie	 vrij,	
eigendom	van	Pieter	Postmus,	maar	tot	dan	
gehuurd	door	Willem	Venema,	commissionair	
en	 graanhandelaar.	 Deze	 laatste	 wilde	 het	
wat	 rustiger	 aan	 doen	 en	 bouwde	 op	 de	
hoek	 Hoornweg/Kerklaan	 (westzijde)	 een	
nieuw	 huis.	 In	 1949	 huurt	 Tjeert	 het	 huis,	
met	schuren	en	grond.	Het	gezin	–	er	waren	
inmiddels	3	kinderen,	allen	geboren	aan	de	
Rekkersbuurt	-	heeft	de	ruimte	op	die	plek.	
De	 statige	 tuin	 was	 een	 eldorado,	 met	 z’n	
keurige	 brede	 paden,	 een	 groot	 grasveld	

Voor 1800 woonden op deze plek de broers Berend en Pieter Tjeerts Bosklopper. Na Berend 
Bosklopper wordt Tjerk Wietzes Hoekstra, arbeider te Marum, eigenaar. Hij herbouwt het huis in 
1849. Daarna komt het pand in handen van Paulus Scheltema, gemeente-ontvanger te Marum, 
die het in 1863 verkoopt aan Jan Bolt, landbouwer te Hoogemeeden. In 1885 krijgt Gerrit Bakker, 
gemeente-ontvanger te Marum, de locatie in eigendom. Hij is de vader van Abel Iwema Bakker, 
die in 1884 op deze plek geboren werd. Iwema Bakker trouwde in 1911 met Jetske van der Meer; 
werd gemeente-secretaris in Marum en in 1926 benoemd tot burgemeester en secretaris van de 
gemeente Noorddijk.  
Het oude huis werd in 1905 door Gerrit Bakker afgebroken en herbouwd in de stijl die sommigen 
zich nog kunnen herinneren van dit prachtige historische pand. In 1927 overlijdt Gerrit Bakker en 
het pand gaat over in andere handen. Pieter Jans Postmus van de Noorderweg te Marum wordt 
dan de eigenaar. Hij is landbouwer en verhuurt het, zoals boven beschreven. Tenslotte komt het 
in handen van Tjeert Notenbomer.  (foto: Gemeente Marum in beeld; J. en H.J. Boerema)

Muziekvereniging Amicitia in 2009 90 jaar!!
Sineke de Groot-Jager

Was	muziek	en	zang	er	niet
Het	leven	had	geen	waarde;
Zorgen,	kommer	en	verdriet

Speelden	baas	op	aarde.

Fanfarekorps Amicitia in 1921, tijdens de kermis op het feestterrein achter café ‘In de Klaver’.
V.l.n.r.: Jan Wijkstra, Bauke Paul Doornbosch, Berend Balk, Wietse Hoving, Hendrik de Boer, 
Anton Wijkstra, Bauke Doornbosch, Karel van Wijk, Jan Postmus, Jannes Folmer, Jan Albert 
Hoving, Jacob Hut, Freerk Folmer, Ebel Wijkstra, Hendrik Kramer, Willem Folmer en directeur 
Joustra uit Drachten. Liggend: Jannes Doornbosch, Jan Folmer en Johannes Balk.
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die	 afspraak	 werd	 al	 snel	 vergeten.	 Naast	
de	instrumenten	werd	ook	de	naam	Amicitia	
overgenomen.	De	instrumenten	werden	door	
de	 koperslager	 uitgedeukt	 en	 opgepoetst	
en	 zo	 kon	 een	 doorstart	 worden	 gemaakt.	
De	 oprichtingsvergadering	 vond	 plaats	 op	
de	 tweede	 vrijdag	 in	 juli	 1919.	 Het	 eerste	
bestuur	 bestond	 uit	 J.A.	 Hoving,	 voorzitter,	
J.	 Doornbosch,	 secretaris	 en	 J.	 Folmer,	
penningmeester.
De	 voorzitter	 van	 Amicitia	 Marum,	 Klaas	
Strikwerda,	 werd	 directeur(=dirigent)	 en	 het	
eerste	 liedje	 dat	 het	 nieuwe	 Amicitia	 kon	
spelen	 was	 de	 mars	 ‘Sans	 Souci’	 (Zonder	
Zorg).	
Veel	 leden	 waren	 afkomstig	 uit	 de	 midden-
stand,	zoals	de	bakker,	de	fietsenmaker,	de	
schilder,	 de	 smid,	 maar	 ook	 de	 postbode	
en	ook	veel	boeren	werden	lid.	Wèl	allemaal	
mannen;	de	eerste	vrouw	kwam	pas	ver	na	
de	oorlog.	
Meestal	konden	de	leden	die	zich	aanmeldden	
geen	noten	lezen.	Wel	konden,	met	name	de	
jongere	leden,	de	kennis	in	praktijk	brengen,	
die	 ze	 tijdens	 de	 muziekles	 op	 school	
hadden	 opgedaan.	 De	 oudere	 en	 enigszins	
ervaren	leden	werden	dus	vaak	belast	met	de	
‘opleiding’;	 deze	 leden	 deden	 dit	 overigens	
graag.	De	dirigent	zette	 later	de	puntjes	op	

de	 i.	 Tegenwoordig	 doet	 de	 muziekschool	
belangrijk	werk	in	de	opleiding	van	aspirant-
leden	van	deze	verenigingen.	
Amicitia	 breidde	 het	 repertoire	 uit	 tot	 drie	
nummers	en	durfde	het	daarmee	aan	om	te	
spelen	 op	 volksfeesten	 in	 Nuis	 en	 Niebert.	
Spoedig	kreeg	het	zelfs	al	uitnodigingen	om	in	
andere	dorpen	allerlei	feesten	op	te	vrolijken.	
Zo	 kon	 bij	 feestgangers	 de	 ‘Zegebokwals’	
nog	 lang	 nadreunen	 in	 de	 oren.	 Waar	 het	
korps	 ook	 heen	 ging,	 het	 ging	 altijd	 op	 de	
fiets;	 zo	 ook	 naar	 Niekerk,	 waar	 de	 grote-
trom-slager	 ontdekte	 dat	 hij	 geen	 klopper	
bij	zich	had.	Die	was	in	Niebert	aan	een	hek	
blijven	 hangen.	 Terplekke	 werd	 er	 toen	 een	
stok	gesneden,	om	het	eind	werd	een	 rode	
zakdoek	 gewonden	 en	 het	 feest	 kon	 toch	
doorgaan.	

Aangezien	er	van	de	periode	1919	tot	1946	
geen	 archief	 bestaat	 -	 het	 is	 waarschijnlijk	
in	 de	 oorlog	 verloren	 gegaan	 -,	 moeten	 we	
het	 van	 die	 tijd	 doen	 met	 enkele	 foto’s	 en	
anekdotes.
In	 de	 eerste	 oorlogsjaren	 werd	 er	 nog	 wel	
gespeeld.	 Er	 werden	 in	 1943	 zelfs	 nog	
twee	 uitvoeringen	 gegeven	 met	 muziek	
en	 toneel:	 één	 voor	 ongetrouwden	 en	 één	
voor	 getrouwden.	 Omdat	 men	 vanwege	 de	

ouders	zijn	Henderikus	Vorenkamp	en	Sietske	
Jonkman.	 Schoonvader	 Vorenkamp	 was	 in	
die	tijd	boswachter	van	jonkvrouwe	Christina	
Sophia	Kymmell	 (bijgenaamd	 ‘De	Joffer’)	die	
de	 prachtige	 Havezathe	 Mensinge	 in	 Roden	
bewoonde.	 Het	 jonge	 stel	 Tjeert	 en	 Jantje,	
vestigt	zich	in	een	huurhuis	in	de	Rekkersbuurt	
-	nu	Randel	-	in	Marum	West.	Een	zestal	huizen	
staat	aan	de	westzijde	van	het	zandpad,	met	
daarnaast	 een	 fietspaadje,	 afgebakend	 met	
paaltjes.	Per	twee	huizen	hebben	de	bewoners	
gezamenlijk	 één	 waterpomp.	 In	 droge	
tijden	 is	dat	niet	genoeg.	De	 zes	 vrijstaande	
burgerhuisjes	werden	in	1921	gebouwd	door	
–	en	 in	opdracht	van	-	Harm	Rekker	 (*1877).	
Hij	staat	te	boek	als	timmerman	en	koopman.	
Harm	is	een	broer	van	Gaatze	Rekker	(*1882)	
die	we	in	Marum	kennen	als	slager	Rekker	en	
wiens	zoon	 later	 in	de	zaak	op	de	Kruisweg	
kwam.	 De	 naam	 Rekkersbuurt	 werd	 later	
veranderd	in	Randel,	genoemd	naar	de	naast	
gelegen	oude	waterloop.

Ook	Tjeert	stortte	zich	op	de	brandstofhandel,	
maar	 eerst	 via	 zijn	 broers	 uit	 Kornhorn.	 Hij	

nam	 de	 bestellingen	 op,	 betrok	 de	 handel	
van	 hen	 en	 bezorgde	 het	 vervolgens	 met	
paard	en	wagen	bij	zijn	klanten.	Aangezien	de	
brandstofhandel	te	weinig	opleverde,	moest	
Tjeert	 een	 aanvulling	 zoeken	 op	 zijn	 karig	
inkomen.	Hij	hooide	in	de	zomer	bij	boeren	in	
de	buurt	en	rooide	in	de	herfst	aardappelen	
op	de	klei.	In	de	zomer	zette	hij	bij	landbouwer	
Bouke	Venema	in	Opende	zaadbulten	op	om	
later	 gedorst	 te	 worden.	 Toch	 kwamen	 er	
mogelijkheden	 om	 zich	 helemaal	 te	 richten	
op	de	brandstof	en	hij	wou	niets	 liever	dan	
dat.	 Bij	 zijn	 huis	 aan	 de	 Randel	 was	 geen	
plaats	 voor	 de	 opslag	 van	 brandstof,	 want	
er	 kon	 amper	 een	 boerenwagen	 door	 de	
steeg	 en	 bovendien	 was	 er	 achter	 het	 huis	
te	weinig	ruimte.	Vanwege	de	expansie	van	
het	bedrijf	werd	er	dan	ook	uitgekeken	naar	
opslagmogelijkheden	in	Marum.	
Het	 café	 en	 de	 brandstofhandel	 van	
Wietze	 van	 der	 Vee	 (nu	 Marktzicht	 aan	 de	
Marktstraat)	 kwamen	 te	 koop.	 Tjeert	 had	
wel	belangstelling	voor	de	brandstofhandel,	
maar	 het	 café,?	 Nee,	 daar	 had	 hij	 geen	
belang	bij.	De	knecht	in	de	brandstof	bij	Van	

Trouwfoto van het jonge paar Tjeert Notenbomer en Jantje Vorenkamp, 22 mei 1937 te Roden. 
Zij kregen 3 kinderen: Pieter, Sietske en Henderikus. Sietske werkte in een kledingatelier in 
Roden en Henk werd timmerman. Ook zijn zoon volgde in zijn voetsporen. 
(foto: bezit fam. Notenbomer)

Vóór de oprichting van Amicitia Nuis-Niebert, heeft in Marum van 1910 tot 1918 een fanfarekorps 
bestaan met dezelfde naam. Uit die periode dateert deze foto. Achter de heren muzikanten met 
hun instrumenten enkele dames met grote opvallende hoeden, naar de mode van die tijd. Geheel 
rechts staat Fokke Veenstra, postkantoorhouder. Verder is niet bekend wie de geportretteerden zijn. 
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‘sperrtijd’	om	8	uur	 ’s	avonds	binnen	moest	
zijn	 werd	 om	 5	 uur	 ’s	 middags	 begonnen.	

Er	 werd	 gemusiceerd	 en	 een	 toneelstuk	
opgevoerd:	 ‘Olle	bokken	en	gruine	bloaren’,	
een	klucht	in	3	bedrijven.	Alles	in	3	uur	dus;	
van	 feest	 achteraf	 zal	 wel	 geen	 sprake	 zijn	
geweest.
Na	de	bevrijding	was	het	met	de	instrumenten	
zo	 slecht	 gesteld,	 dat	 er	 een	 grote	 bazaar	
gehouden	 werd	 bij	 café	 ‘In	 de	 Klaver’,	 die	
maar	 liefst	 f.	900,-	opbracht.	 In	1947	kwam	
er	een	nieuwe	directeur	en	onder	zijn	leiding	
promoveerde	 het	 korps	 in	 1950	 naar	 de	
eerste	afdeling.	Deze	dirigent	 kon	alleen	op	
zaterdagavond	 repeteren	en	zo	geschiedde.	
Hij	 overnachtte	 zelfs	 in	 het	 dorp,	 omdat	 hij	
niet	 terug	kon	 reizen	naar	Groningen	en	als	
hij	 het	 nodig	 vond	 trommelde	 hij	 het	 korps	
op	zondagochtend	nog	eens	op,	voor	extra	
oefening.	

In	 1948	 werd,	 geheel	 in	 eigen	 beheer,	 een	
muziekkoepel	 gebouwd	 achter	 de	 pastorie	

van	Nuis.	Er	werd	een	paar	keer	een	festival	
omheen	georganiseerd,	maar	al	in	1950	was	
de	 belangstelling	 tanende	 en	 was	 het	 de	
laatste	 keer.	 De	 koepel	 was	 een	 punt	 van	
aanhoudende	zorg.	Zo	komt	het	ook	aan	de	
orde	in	de	jaarvergadering	van	1973,	maar	er	
zijn	stoppers	en	dekkers	onder	de	 leden,	er	
wordt	gratis	riet	beschikbaar	gesteld	en	voor	
hout	wordt	ook	gezorgd.	De	opknapbeurt	zal	
op	korte	termijn	gebeuren.	
Toch	 lijkt	 het	 er	 op	 dat	 er	 niet	 direct	 actie	
is	ondernomen.	 In	1988	meldt	de	voorzitter	
dat	 hij	 er	 een	 punthoofd	 van	 krijgt,	 maar	
dan	gebeurt	 er	 daadwerkelijk	 iets.	Er	wordt	
besloten	 de	 koepel	 te	 verplaatsen	 naar	 de	
tuin	 achter	 de	 Coendersborg.	 Provincie,	
gemeente	en	Anjerfonds	vonden	het	blijkbaar	
van	belang	dat	het	bouwwerk	werd	verplaatst	
en	gerestaureerd,	want	allen	stelden	een	niet	
onbelangrijk	 bedrag	 beschikbaar	 om	 het	
mogelijk	te	maken.

Geld	 en	 leden	 zijn	 voor	 alle	 verenigingen	
punten	 van	 aanhoudende	 zorg.	 Bij	 Amicitia	
werden	 de	 inkomsten	 verkregen	 door	
contributie	 te	 heffen	 en	 door	 bijdragen	
van	 donateurs.	 In	 1954	 kwam	 daar	 de	
gemeentelijke	subsidie	bij.	Er	werd	ook	wel	
iets	 ‘verdiend’	met	spelen	op	schoolfeesten	
e.d.	Als	er	vaak	gespeeld	moest	worden	viel	
het	niet	mee	om	steeds	voldoende	bezetting	
te	hebben.
Bij	lezing	van	notulen	van	jaarvergaderingen	
en	 jaarverslagen	valt	wel	op	dat	naast	geld	
en	 leden,	 een	 aantal	 punten	 steeds	 weer	
aandacht	vraagt:
De	 instrumenten:	 	 Een	 bas	 waar	 ruig	 mee	
wordt	 omgesprongen;	 deze	 blijkt	 bij	 nader	
inzien	tweedehands	te	zijn	aangeschaft	en	bij	
aankoop	al	deuken	te	hebben	vertoond;	
De	 bladmuziek:	 Opschoning	 in	 de	
muziektassen.	 Regelmatig	 zit	 er	 te	 veel	
muziek	in	de	tassen,	bovendien	is	men	zich	
niet	bewust	van	de	kosten	van	de	aanschaf	
van	muziek.	
De	 leiding:	 De	 dirigent	 moet	 soms	 door	 de	
leden	 worden	 verdedigd.	 Dat	 de	 dirigent	
regelmatig	 moet	 afslaan	 ligt	 niet	 aan	 de	
dirigent,	 maar	 aan	 de	 leden,	 ze	 zullen	 zelf	
beter	hun	best	moeten	doen.
De	 jaarlijkse	 uitvoering:	 De	 organisatie	 van	
dit	evenement	kost	vaak	veel	hoofdbrekens.	

Hun	 stamvader	 Johannes	 Lambertus	
Noosbomer,	afkomstig	uit	Frankfurt,	vestigde	
zich	daar	al	aan	het	eind	van	de	18e	eeuw	en	
trouwde	met	een	meisje	uit	Grootegast.	

Aantekening	van	het	huwelijk:
	 “30	augustus	1795:	Johannes			 					
								Lambertus	Noosbomer	van	Frankfort	
							 met	Antje	Roelfs	van	Grootegast”.	
Aantekening	bij	het	huwelijk:	
	 “NB	Zie	van	deeze	lieden	naders	bij	den
								kinderdoop	den		25	decb.	1793”
Hier	 wordt	 gedoeld	 op	 de	 doop	 van	 hun	
voorkind.	
Het	 staat	 als	 volgt	 omschreven	 in	 het	
doopboek	van	Grootegast:
	 ”Den	25	Decb.	Gedoopt	een	zoon	bij		
								Antje	Roelfs	verwekt,	waervan			
	 Johannes	Lambertus	Noosbomer,	
						 zoldaat	bij	de	infanterie	van	Staat	
	 opentlijk	in	de	kerk	bekende	vader	te		
								zijn,	zijn	bruid	zodraa	mogelijk	
	 te	willen	trouwen;	beloofde	
						 daerenboven	vermits	hij	van	de	
	 Roomsche	Religie	is,	zijn	kind	in	de	
							Gereformeerde	kerk	te	willen	opvoeden,	
	 dit	kind	is	geboren	den	5	decb.	1793	en	
								genaemd	Frans	Karel	Noosbomer”.	

Dus	 in	 1793	 was	 stamvader	 Johannes	
Lambertus	nog	in	krijgsdienst	bij	de	staat,	als	
soldaat	bij	de	infanterie.
In	de	jaren	1812	en	1824	komen	we	hem	tegen	
als	timmerman.	In	die	tijd	was	een	timmerman	
vergelijkbaar	met	wat	wij	nu	als	een	aannemer	
kennen.	Als	hij	bij	iemand	anders	had	gewerkt	
had	 er	 zeker	 timmermansknecht	 gestaan.	
In	 de	 periode	 1795/1812	 wordt	 er	 nog	 een	
aantal	kinderen	geboren.	Het	jongste	kind	is	
Harm.	De	vader	is	bij	de	geboorte	van	Harm	
51	jaar.	De	familie	woont	meestentijds	in	
Lucaswolde,	 onder	 Doezum.	 In	 1847	 komt	
Johannes	 Lambertus	 Notenbomer	 te	 over-
lijden.	Hij	is	dan	84	jaar.	Het	overlijden	wordt	
aangegeven	door	Johannes	Boukes	Venema,	
koopman	te	Doezum.
In	de	overlijdensakte	van	Johannes	Lambertus	
lezen	 we	 dat	 zijn	 ouders	 zijn	 ‘wijlen	 Frans	
Carel	Noosbomer	en	Margaretha’.	Johannes	
Lambertus	 is	afkomstig	uit	Frankfurt	aan	de	
Main,	in	Duitsland.	Hij	verkoos	het	Groningse	
boven	 het	 400	 km	 zuidoostelijker	 gelegen	

Frankfurt,	 een	 historische	 stad	 die	 al	 in	 de	
Romeinse	 tijd	 een	 handelscentrum	 was.	
Heeft	 de	 gezonde	 handelsgeest	 van	 de	
Notenbomers	 uit	 dit	 artikel,	 nog	 met	 die	
handelsstad	Frankfurt	te	maken?	

Tweede generatie: 
Frans Carel Noosbomer 
Deze	 Frans	 Carel	 Noosbomer	 op	 z’n	 Duits	
en	 in	 het	 Nederlands	 Notenbomer,	 is	 in	 de	
voetsporen	van	zijn	vader	getreden	en	werd	
eveneens	timmerman.	Uit	de	archieven	haal-
de	 ik	 zijn	 signalement.	 Hij	 lootte	 voor	 de	
Nationale	Militie	voor	de	jaren	1814	en	1815.	
Frans	 Carel	 was	 159	 cm	 lang	 en	 had	 een	
blozend	gezicht	en	een	rond	voorhoofd.	Hij	had	
bruine	ogen	en	lichtbruin	haar.	De	"merkbare	
tekenen"	waren	omschreven	als:	“een	weinig	
pokdalig”.	Hij	kwam	niet	in	aanmerking	voor	
de	 militaire	 dienst;	 hij	 werd	 vrijgesteld	 in	
verband	met	lichaamsgebreken.				

Overzicht	van	de	opeenvolgende	generaties	
in	Nederland:

1e	generatie:	Johannes	Lambertus			
	 Noosbomer	en	Antje	Roelfs	
	 Trouwen:	1795	te	Grootegast
2e	generatie:	Frans	Carel	Noosbomer		
	 en	Wietske	Pieters	Boonstra.	
	 Trouwen:	1824	te	Grootegast
3e	generatie:	Harm	Johannes	Notenbomer		
	 en	Wilhelmina	Gorter.	 	
	 Trouwen:	1849	te	Grootegast
4e	generatie:	Pieter	Notenbomer		 	
	 en	Aukje	Siersema.	 	
	 Trouwen:	1875	te	Grootegast
5e	generatie:	Pieter	Notenbomer	en	Grietje		
	 Bosklopper.	 	 	
	 Trouwen:	1906	te	Grootegast
6e	generatie:	Tjeert	Notenbomer	en	Jantje		
	 Vorenkamp.	 	 	
	 Trouwen:	1937	te	Roden
7e	generatie:	Pieter	Notenbomer	en		
	 Joke	van	der	Kolk.	 	
	 Trouwen:	1973	te	Marum	1

Tjeert als zelfstandig ondernemer in 
Marum
In	1937	trouwt	Tjeert	Notenbomer	met	Jantje	
Vorenkamp	 uit	 Roden.	 Zij	 diende	 voor	 haar	
trouwen	 bij	 dokter	 Bruins	 in	 Roden.	 Haar	
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De Notenbomers: generaties kolenhandelaren	

Geert Braam

Ook in deze uitgave van ‘t Olde Guet staat weer het bedrijf van een middenstander in 
de schijnwerpers; een bedrijf, dat vlak na de oorlog 1940-1945 tot grote bloei kwam. Ik 
heb het over de brandstofhandel van Tjeert Notenbomer en zijn zoon Piet. Tjeert startte 
in 1937 met zijn handel aan de Rekkersbuurt, nu Randel. Van daaruit steeg de handel 
van de Notenbomers tot grote hoogte. In de begintijd ging het veelal om turf, maar later 
meer om zwarte brandstof en tenslotte om benzine van de ‘Witte Pomp’. De bloei van de 
brandstofhandel duurde tot het midden van de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Het Slochter 
aardgas deed de mijnen in Limburg sluiten, door de dalende vraag naar fossiele brandstof.  
De herinneringen van Piet Notenbomer, geboren 1938, vormen de basis voor dit verhaal, 
maar ook mijn eigen herinneringen. Aanvullende informatie vond ik in archieven en andere 
bronnen, zoals bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens van de eerste Notenbomers die 
zich in Nederland vestigden en een stukje geschiedenis van de bijzondere locatie aan het 
begin van de Lindsterlaan, waar het bedrijf van Notenbomer vele decennia was gevestigd. 
De rode draad in dit artikel èn in het leven van minstens drie generaties Notenbomer is 
echter: brandstof en nog eens brandstof!

In vaders voetsporen 
Tjeert	Notenbomer	werd	geboren	in	1908	te	
Kornhorn,	 als	 zoon	van	brandstofhandelaar	
Pieter	 Notenbomer	 (*1877)	 en	 van	 Grietje	
Bosklopper.	 In	 het	 gezin	 waren	 in	 totaal	
tien	 kinderen,	 waarvan	 twee	 dochters.	 De	
meeste	jongens	-	waaronder	Tjeert	-	gingen	
in	 de	 voetsporen	 van	 hun	 vader	 in	 de	
brandstof.	 Karst,	 Willem	 en	 Harm	 kwamen	
in	 de	 zaak	 van	 vader	 in	 Kornhorn.	 Willem	
ging	 na	 verloop	 van	 tijd	 in	 de	 brandstof	
in	 Grootegast	 en	 later	 in	 Groningen.	 Ook	
Harm	ging	naar	de	stad	Groningen	en	werd	
mettertijd	melkboer.	Broer	Dirk	was	de	hulp	
van	 Karst,	 maar	 ging	 later	 werken	 bij	 de	
(scheppen)fabriek	 van	 De	 Wit	 in	 Kornhorn.	
Broer	 Hendrik	 werd	 petroleumventer	 in	
Groningen	 en	 later	 melkboer.	 Broer	 Arend	
werd	 eveneens	 melkboer	 in	 Groningen.	
Broer	Pieter	tenslotte,	vertrok	naar	Bergen	in	
Noord	Holland.	En	Tjeert	sloeg	zijn	vleugels	
uit	in	Marum.

Aan	 het	 begin	 van	 de	 20e	 eeuw	 hadden	
Pieter	 en	 Harm	 Notenbomer	 (resp.	 Tjeert’s	
vader	en	oom),	samen	met	hun	moeder	een	
brandstofhandel	in	Kornhorn.	Het	ligt	voor	de	
hand	 dat	 zij	 de	 eerste	 brandstofhandelaren	
waren	 in	 een	 tijd	 dat	 er	 nog	 vooral	 turf	
gestookt	werd.	Dit	bedrijf	werd	opgesplitst	en	
Tjeert	z’n	oom	Harm	startte	een	zelfstandige	
zaak	 aan	 de	 Kaleweg	 onder	 Doezum.	 Ook	
de	zonen	van	Harm	gingen	in	de	brandstof.	

De	zaak	aan	de	Kaleweg,	die	niet	zo’n	grote	
omzet	had,	kwam	later	 in	handen	van	zoon	
Arend.	Andere	zoon	Pieter,	(*1914)	gaat	naar	
Marum	en	vestigt	zich	aan	de	Wendtsteinweg.	
Dit	was	dus	een	neef	van	Tjeert	Notenbomer.	
Zo	waren	de	broers	Pieter	en	Harm	van	de	
eerste	generatie	dus	nog	compagnons,	terwijl	
de	 neven	 later	 concurrenten	 werden.	 Turf	
werd	nabij	Kornhorn	per	schip	aangevoerd.	
Hand-	 en	 spandiensten	 van	 de	 Marumer	
Notenbomers	waren	welkom	in	Kornhorn	en	
wel	 om	 de	 turfschepen	 zo	 snel	 mogelijk	 te	
lossen.	De	broers	Pieter	en	Harm	staan	in	hun	
huwelijksakten	vermeld	als	koopman.	Pieter	
trouwt	in	1906	en	Harm	in	1905.	Hun	vader	
Pieter	is	dan	al	overleden,	maar	moeder	staat	
te	boek	als	koopvrouw.	

Het	 indrukwekkend	 aantal	 kolenboeren	 is	
waarschijnlijk	nog	niet	compleet,	want	op	het	
laatste	moment	vond	 ik	nog	een	heel	 verre	
achterneef	van	Tjeert,	n.l.	Ruurd	Notenbomer	
(*1905),	ook	weer	een	brandstofhandelaar	in	
de	 stad	 Groningen.	 De	 familie	 Notenbomer	
leverde	naast	brandstofhandelaren	ook	een	
aanzienlijk	 aantal	 timmerlieden	 op,	 van	 de	
eerste	generaties	tot	aan	het	heden.

Stamvader Johannes Lambertus 
Noosbomer uit Frankfurt
De	 naam	 Notenbomer	 komt	 al	 een	 aantal	
generaties	voor	in	de	gemeente	Grootegast.	

De	 meest	 uiteenlopende	 ideeën	 worden	
besproken.	 Naast	 het	 eigen	 muzikale	
optreden	 is	 er	 altijd	 een	 toneelvoorstelling,	
een	 cabaretier	 o.i.d.,	 maar	 het	 is	 moeilijk	
ieder	jaar	weer	iets	leuks	te	bedenken.	
De	 uniformen:	 Er	 is	 een	 uniformfonds	 dat	
jaarlijks	een	verloting	houdt.	De	leden	moeten	
zelf	de	loten	verkopen.	Niet	iedereen	is	daar	
altijd	blij	mee.	En	wie	betaalt	als	het	uniform	
naar	de	stomerij	moet?	Dat	kan	wel	afhangen	
van	 hoe	 de	 vlekken	 zijn	 ontstaan.	 Hierover	
wordt	soms	uitgebreid	gediscussieerd.
De	 contributie:	 Net	 als	 bij	 alle	 verenigingen	
een	 vaak	 terugkerend	 onderwerp	 op	 een	
vergadering.	 We	 zien	 de	 contributie	 in	 de	
loop	van	de	jaren	dan	ook	langzaam	stijgen	
(in	1969	wordt	de	contributie	verhoogd	van	
f	0,75	naar	f	1,-	per	week),	hoewel	er	van	alles	
aan	wordt	gedaan	om	ook	neveninkomsten	te	
verwerven,	zoals	‘uit	spelen	gaan’	en	‘haring	
verkopen’.	Er	wordt	ook	nog	ergens	gerept	
over	de	verkoop	van	sinaasappelen.
De	 donateurs:	 Zij	 lijken	 altijd	 graag	 bereid	
een	 financiële	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	
Amicitia.	 In	 1986	 zijn	 er	 410	 donateurs	 die	
samen	f	2.460,-	opbrengen.	Er	wordt	 in	dat	
jaar	 ook	 een	 actie	 gehouden	 voor	 nieuwe	
instrumenten.	Gezeten	op	een	boerenwagen	
en	voortgetrokken	door	een	 tractor	 rijdt	het	

orkest	door	de	dorpen	om	geld	in	te	zamelen.	
Een	tegenslag	is	dat	de	hele	combinatie	vast	
komt	te	zitten	aan	’t	Pad.	De	boel	wordt	vlot	
getrokken,	 maar	 er	 is	 wel	 schade	 aan	 een	
gierkelder.
Concerten	 of	 marslopen:	 Dit	 zijn	 twee	 heel	
verschillende	 dingen.	 Sommige	 leden	
dringen	 er	 steeds	 weer	 op	 aan,	 dat	 het	
marslopen	moet	worden	verbeterd.	Blijkbaar	
is	het	orkest	beter	als	het	zit,	dan	wanneer	
het	loopt.

De	 Hoendernusters:	 De	 blaaskapel	
samengesteld	 uit	 leden	 van	 Amicitia,	 die	

met	 hoempapa	 muziek	
festiviteiten	zoals	de	
Gondelvaart	 in	 Jonkers-
vaart	opluistert.	
De	 verloting:	 Ten	 bate	
van	de	kas,	worden	loten	
verkocht.	 De	 ‘muziek’	
gaat	 dan	 door	 het	 dorp	
en	de	loten	worden	voor,	
na	of	tijdens	het	optreden	
aan	 de	 man	 gebracht.	
Prijzen	 worden	 gekocht	
of	 door	 de	 leden	 zelf	
ingebracht.
Drumband	en	majorettes:	
Van	 de	 jaren	 ‘60	 tot	 in	
de	 80-er	 jaren	 was	 er	
een	 drumband	 actief.	
Er	 werden	 zelfs	 door	
eigen	 leden	 trommels	
voor	 gemaakt	 en	 een	
grote	 overslagtrom.	 In	
1971	 vindt	 men	 dat	 er	

De blaaskapel, met de fraaie naam
‘Hoendernusters’ voor het Iwema Steenhuis 
te Niebert

Amicitia met drumband en marjorettes in de jaren ’70, voor de mu-
ziekkoepel in de Pastorietuin. De foto is gemaakt voor de verhuizing 
van de koepel naar de tuin van de Coendersborch.
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In	dit	ledenblad	van	de	Heemkundekring	Vredewold-West	willen	we	regelmatig	aandacht	besteden	
aan	het	archief	van	de	vereniging,	dat	zich	bevindt	in	de	archiefkelder	van	het	gemeentehuis	van	
Marum	en	–	op	afspraak	–	door	leden	en	belangstellenden	kan	worden	geraadpleegd.	

De kaart van Kloosterman
Deze	keer	werd	het	bericht	uit	het	archief	onverwacht	gebracht	door	voorzitter	Berend	Kingma.	
Tijdens	 de	 voorbereidingen	 voor	 een	 nieuw	 nummer	 van	 ’t	 Olde	 Guet	 komt	 hij	 vaak	 even		
binnenvallen	om	te	informeren	of	er	nog	‘wensen’	zijn	met	betrekking	tot	zijn	‘Voorwoord’.	Berend	
heeft	altijd	genoeg	inspiratie,	daar	ligt	het	niet	aan,	maar	het	voegt	wel	iets	extra’s	toe,	als	er	een	
raakvlak	is	tussen	het	voorwoord	en	één	van	de	thema’s	van	het	blad.	Tussen	het	materiaal	op	mijn	
bureau	viel	zijn	oog	op	een	foto	van	Kloosterman,	behorend	bij	het	artikel	van	Geert	Braam.	‘Weet	
je	dat	Kloosterman	ook	een	heel	mooie	kaart	van	de	gemeente	Marum	heeft	gemaakt,	waarvan	
wij	een	exemplaar	in	ons	archief	hebben’?	Nee,	dat	wist	 ik	niet,	maar	Berend	gelukkig	wel	en	
aangezien	hij	altijd	enthousiast	is	en	bereid	een	handje	te	helpen	toog	hij	maar	weer	eens	naar	
het	gemeentehuis,	om	foto’s	te	nemen	van	de	‘Kaart	van	Kloosterman’.	Hoewel	het	moeilijk	is	de	
vrij	grote	kaart,	die	niet	meer	in	perfecte	staat	is,	goed	in	beeld	te	brengen	op	het	formaat	van	dit	
blad,	willen	wij	u	het	resultaat	toch	niet	onthouden1.	Daaraan	meteen	toevoegend,	het	advies	om	
zelf	eens	te	gaan	kijken	in	het	archief	van	de	Heemkundekring.	Uiteraard	niet	vergelijkbaar	met	de	
Regionale	Archieven	in	Groningen,	maar	voor	wie	interesse	heeft	in	de	historie	van	Marum	e.o.	
zeker	de	moeite	waard.	Met	deze	gemeentekaart	hebben	we	weer	een	mooi,	passend	onderwerp	
voor	deze	rubriek	en	ook	met	het	voorwoord	is	het	in	orde	gekomen.	

Foto links boven:
Het is onmiskenbaar dat deze kaart is ontworpen door gemeente-architect Bindert Jan 
Kloosterman, in het jaar 1917. Hij was toen nog maar kort in Marum werkzaam. De kaart is zeer 
nauwkeurig. Trambaan, straatwegen, grintwegen, zandwegen, voetpaden, kanalen, moerassen, 
bossen en gebouwen staan er heel precies op aangegeven. 

Foto links onder:
Dit detail toont het centrum van Marum: Goed herkenbaar zijn de trambaan (midden) en het 
Oude Diep (linksboven) dat destijds volgens de tekst van Kloosterman al ‘gekanaliseerd en 
genormaliseerd’ was. Ook de provincialeweg van oost naar west is duidelijk zichtbaar, vooral 
omdat er van zijstraten en uitbreidingswijken nog totaal geen sprake is. Geheel rechts, Marum 
Kruisweg met lintbebouwing. Dan het kruispunt2 met in noordelijke richting de weg naar 
Noordwijk; rechtdoor het spoor, met ernaast een voetpad rechtstreeks naar de kerk in Marum 
West; en linksaf de huidige Wendtsteinweg met hier en daar een woning. Ter hoogte van de 
Lindsterlaan (in het midden in zuidelijke richting) aan de doorgaande weg een klein buurtschapje 
en in het Lindsterveld een groepje verspreid staande panden. Verder naar het westen loopt de 
huidige Hoornweg, waaraan nauwelijks huizen stonden. Dan de kern Marum West, met enkele 
bebouwde dwarsstraten (huidige Marktstraat en Kerklaan), de kerk en de melkfabriek, gebouwd 
in 1916. Vanuit Marum West loopt een zandweg in noordoostelijke richting die aansluit op de 
weg naar Noordwijk. Linksonder, recht naar beneden loopt de Akkermanswijk3 en geheel rechts, 
eveneens recht naar beneden de Pierswijk.

beter	moet	worden	samengewerkt	tussen	de	
drumband	en	de	fanfare;	de	drumband	heeft	
muzikale	 ondersteuning	 nodig.	 En	 bij	 het	
marslopen	mag	maar	één	de	leiding	hebben.	
Orde	en	regel	moeten	er	zijn,	aldus	de	spreker.	
Door	het	ontstaan	van	de	latere	showbands	
hielden	 drumbands	 en	 majorettekorpsen	
weer	op	te	bestaan.
De	 jaarlijkse	 visdag:	 In	 1967	 wordt	 het	
voorstel	gedaan	voor	een	gezamenlijk	uitje	in	
de	 vorm	 van	 een	 visdag.	 Dit	 blijft	 jarenlang	
een	zomers	uitstapje.
Ledenaantal:	Het	 ledenaantal	heeft	door	de	
jaren	altijd	ups	en	downs	gekend.	Momenteel	
heeft	de	muziekvereniging	45	leden,	inclusief	
jeugdleden,	 en	 zijn	 er	 500	 ondersteunende	
donateurs.	Amicitia	……Op	naar	de	100!

Leden van Amicitia tijdens het traditionele 
Kerstnachtspelen

1 Om de kaart in zijn geheel te plaatsen, had deze dusdanig moeten worden verkleind, dat 
   er nauwelijks herkenbare elementen zichtbaar zouden zijn. Er is daarom gekozen voor twee 
   details. 
2 Ter plaatse van de huidige rotonde bij horecacentrum De Kruisweg.
3 Artikel over de Akkermanswijk in ’t Olde Guet 4, juli 2006

Uit jaarverslagen en notulen van Amicitia:
Bij het bouwen van de (eerste) Koepel kreeg de heer Jan Boerema een boom op zijn been en belandt 
hierdoor in de Ziektewet.

Bij het Marslopen in 1951 in Marum laat de oud-directeur (lees dirigent) zich ontvallen: “Och, och wat 
mooi, die Nuusmers bennen niet min, ze houwen er maar op”.

In 1951 werd een dorpsfilm gemaakt waaraan ook Amicitia medewerking verleende door de mars ‘Wij zijn 
vrij' te spelen. Van de muziek werd een grammofoonplaatje gemaakt, maar er waren maar weinig mensen 
die apparatuur hadden om een plaat te draaien. De plaat werd in het stamcafé bewaard en naar bewering 
heeft de uitbater de plaat laten vallen, of hij is er op gaan zitten, maar de plaat is er dus niet meer. 

De Paasdienst in 1961 in de kerk van Nuis werd opgeluisterd door Amicitia. Dit werd erg gewaardeerd. 
Tijdens deze dienst liet de dominee een zwaar boek (de Bijbel?) vallen; de basspeler kreeg het boek in zijn 
toeter. De basspeler zal zeker niet weer onder de kansel zijn gaan zitten spelen.

Er zijn klachten over baldadigheden, ja, ja (1969) o.a. fietsen omverwerpen, maar dat kan ook door 
buitenstaanders gebeurd zijn. Hier zal in het vervolg streng op worden toegezien, zodat de repetities een 
rustig en leerzaam verloop hebben, en de leden zullen zich ook bij de leiding neer moeten leggen zonder 
enige tegenspraak. Wie dat niet wil is het niet waard om lid te zijn van Amicitia!

Op Kerstavond vindt het Kerstnacht spelen plaats. In 1971 is de Akkerhoeve begin- en eindpunt. Het is 
natuurlijk vaak slecht weer en als dan het spel ook nog slecht gaat denkt men over stoppen. Er is echter 
één lid dat verkondigt: al blijf ik alleen over, ik ga door!! En men ging door tot op de dag van vandaag.

In 1982 mag alleen gerookt worden in de pauzes en niet tijdens de repetities. Dit leidde tot heftige 
discussies. Later wordt voorgesteld dat alleen nog in het keukentje mag worden gerookt. Of daar mee is 
ingestemd staat er niet bij. En hiermee zijn we al bijna aangeland in de huidige tijd.

Een concours in Delfzijl werd in 1984 een fiasco. Er was te weinig gerepeteerd door de leden; halverwege 
het concert kreeg de dirigent het te kwaad en vergat een gedeelte te herhalen. Het was een beschamende 
voorstelling.

In 1988 weigerde de bus dienst na een concours in Hoogezand, omdat de chauffeur de kachels had 
aangezet voor de warmte. Sterke mannen kwamen er aan te pas om de bus weer aan te duwen.
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Jan	Bosch	is	geboren	in	Zuidhorn	en	kwam	
via	 Niekerk,	 De	 Haar	 en	 Marum	 (Kruisweg)	
naar	Nuis.	Bij	Jan	zat	het	verzamelen	er	altijd	
al	in.	Als	hij	vroeger	naar	school	ging,	liep	hij	
graag	over	de	trambaan,	want	daar	was	van	
alles	te	vinden	naar	zijn	gading.	
Vooral	op	lege	sigarettendoosjes	van	het	merk	
‘Full	Speed’	was	hij	 gek,	want	daarin	 zaten	
verzamelplaatjes	van	oude	auto’s.	Jan	plakte	
ze	zorgvuldig	in	een	album,	bewaarde	dit	vele	
jaren,	maar	is	het	uiteindelijk,	tot	zijn	verdriet	
toch	kwijtgeraakt.	Kort	geleden	waren	Jan	en	

Anneke	 op	 een	 grote	 verzamelaarsbeurs	 in	
de	 Veemarkthallen	 in	 Utrecht.	 “We	 hadden	
al	 een	 lange	 vermoeiende	 dag	 achter	 de	
rug	en	wilden	eigenlijk	wel	weer	naar	huis”,	
vertelt	Jan,	“maar	ik	moest	eigenlijk	nog	één	
rij	doen”.	Gelukkig	‘deed’	hij	deze	laatste	rij	
inderdaad	nog,	want	daar	vond	hij	een	‘Full	
Speed	Album’	met	autoplaatjes.	
Precies	 zoals	dat	 van	hem	vroeger.	Op	het	
allerlaatste	 moment	 deed	 hij	 die	 geweldige	
vondst.	 Het	 album	 is	 een	 pronkstuk	 in	 de	
collectie!

Bericht uit het archief
Joke de Boer-Jager

Nostalgie: uit de stal van Jan Bosch en Anneke Veenstra
Joke de Boer-Jager en Cobi Olijve

Jan Bosch en Anneke Veenstra zijn verzamelaars, met een warm hart voor nostalgie. De 
voormalige koestal van hun prachtige boerderij in Nuis is van voor tot achter gevuld met 
een unieke verzameling voorwerpen en foto’s uit grootmoeders tijd. Het begon klein, met 
zorgvuldig bewaarde spulletjes uit hun eigen jeugd en families. Maar in de loop der jaren 
- en vele verzamelaars- en antiekbeurzen later – is een geweldige collectie ontstaan. Een 
waar museum! Zowel de oude foto’s als de ‘museumstukken’ zijn het meer dan waard om 
eens in de publiciteit te komen. In samenwerking met Jan en Anneke, is ’t Olde Guet dan 
ook van plan hieraan regelmatig aandacht te besteden. Bovendien mogen wij ter illustratie 
van andere artikelen, putten uit hun fotocollectie. U zult in de toekomst zeker foto’s uit de 
‘collectie Jan Bosch’ in dit blad aantreffen.

Het album dat Jan Bosch onlangs tot zijn grote verrassing ‘terug’ vond op een beurs in Utrecht.
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grensde	 inderdaad	 aan	 de	 noordkant	 van	
‘het	Bollemeer’.	Bij	deze	‘buren’	hoorde		
toentertijd	 ook	 de	 eigenaar	 van	 Fossema.	
Dus	juridisch	gezien	ook	de	eigenaar	van	de	
huidige	Coendersborch,	Ludolf	Coenders.
-Ten	tweede:	het	huis	Nienoord	had	altijd	al	
water	getapt	uit	het	Bolmeer	én	het	Wasemeer	
en	de	Nienoorders	hadden	altijd	al	schapen	
geweid	op	de	bewuste	venen	rondom	de	meren.	
De	kwestie	ontaardde	in	politiek	geharrewar	
tussen	Stad	en	Ommelanden	en	men	kwam	
niet	tot	een	duidelijke	uitspraak,	óók	niet	ten	
aanzien	van	de	grensproblemen	rond	Trimunt.	
Uiteindelijk	kwam	De	Hoge	Raad	van	Holland	
op	4	februari	1671	met	een	eindoordeel.
Dit	College	besliste	dat:
-	 Coenders	 gerechtigd	 werd	 met	 het	 bezit	
van	 de	 venen	 in	 Nuis	 achter	 Fossema	 met	
bijbehorende	 boerderijen	 benóórden	 het	
Bollemeer,	 met	 daarbij	 het	 recht	 water	 te	
tappen	 uit	 dit	 meer,	 mits	 het	 de	 tegenpartij	
niet	hinderde.
-	De	gronden	van	éven	ten	noorden	van	het	
Bollemeer	en	zuidwaarts	tot	aan	de		
‘Swarthe	Ryth’	en	de	overige	gebiedsgrenzen	
definitief	tot	eigendom	van	de	Graaf		
van	Nienoord	behoorden.	

Salomonsoordeel
Deze	 uitspraak	 kan	 met	 recht	 een	
Salomonsoordeel	worden	genoemd,	waarbij	

Nienoord	uiteindelijk	iets	meer	aan	het	langste	
eind	trok!	Zo	ontstond	hier	uiteindelijk	ook	in	
grote	lijnen	de	grens	tussen	Marum	en	Leek.
In	 1679	 overleed	 Ludof	 Coenders.	 In	
zíjn	 periode	 is	 vermoedelijk	 de	 oude	
Fossemaheerd	 verbouwd	 tot	 een	 landgoed.	
In	 1699	 is	 voor	 het	 eerst	 sprake	 van	 een	
borg.	
De	 Coendersborch	 van	 nu,	 is	 pas	 in	 1813	
vóór	de	Fossemaheerd	geplaatst	door	Hyma	
van	Teyens.

Bronnen bij de redactie bekend.

Coendersborch, voorheen Fossemaheerd. 
Toen het hele complex een monument is 
geworden heeft Het Groninger Landschap 
aangegeven Coendersborch weer met ch te 
gaan schrijven. Op oude ansichten zie je het 
ook zo staan.

Kasteel Nienoord rond 1669

Kanonnen op de schans

Anneke	Veenstra	is	een	geboren	en	getogen	
Marumse.	 Haar	 vader	 Arent,	 grootvader	
Fokke,	 en	 overgrootvader	 Arent,	 waren	
postkantoorhouder	 in	 het	 kantoor	 aan	 de	
Kruisweg	in	Marum.	Het	pand	met	de	fraaie	
naam	‘Nieuw	Swanenburg’	werd	al	voor	1900	
gekocht	door	overgrootvader	Arent	Veenstra.		
‘Brievengaarder’,	 wordt	 als	 zijn	 beroep	
genoemd	in	de	huwelijksakte.
Anneke	herinnert	zich	nog	goed	hoe	het	was	
om	 op	 te	 groeien	 ‘in’	 het	 postkantoor.	 Met	
name	 het	 ouderwetse	 telefoneren,	 dat	 nog	
niet	 automatisch	 ging,	 was	 erg	 interessant.	
In	 het	 kantoor	 stonden	 tafels	 met	 erboven	
aan	 de	 muur	 genummerde	 kastjes.	 Als	 er	
opgebeld	 werd	 rammelde	 het	 klepje	 en	 viel	
open.	 De	 beambte	 trok	 dan	 een	 pennetje	
aan	een	snoertje	uit	het	tafelblad	en	stak	dit	
in	de	opening	achter	het	rammelende	klepje.	
Vervolgens	werd	een	ander	pennetje	gestoken	
in	 het	 vakje	 met	 het	 gevraagde	nummer	 en	
was	 de	 verbinding	 tot	 stand	 gekomen.	 In	
het	kantoor	kon	men	het	gesprek	woordelijk	
volgen.	Van	privacy	was	geen	sprake!			
In	 zekere	 zin	 waren	 de	 Veenstra’s	 hun	 tijd	
ver	 vooruit.	 Al	 voor	 de	 oorlog	 gingen	 ze	 in	
de	 zomer	 met	 vakantie	 naar	 Valkenburg,	 in	
een	gehuurde	Ford.	In	de	jaren	’50	werd	voor	
dit	doel	vaak	een	vrachtwagen	geleend,	die	
dan	 met	 kunst	 en	 vliegwerk	 werd	 ingericht	
als	 ‘comfortabel’	 kampeermiddel.	 Het	 wel	

en	wee	van	de	familie	tijdens	deze	vakanties	
is	nog	tot	in	detail	bekend,	want	door	vader	
Arent	 werden	 er	 uitgebreide	 fotoverslagen	
van	 gemaakt,	 die	 door	 Anneke	 zorgvuldig	
worden	bewaard.	

		

Een unieke herinnering aan haar ouderlijk 
huis, vond Anneke Veenstra onlangs op een 
emaillebeurs in de ‘Postwagen’ in Tolbert. 
De grote zaal was gevuld met een zee van 
gekleurd emaille, waar zij, tot haar geluk, dit 
fraaie PTT bord uitpikte.

1 Ons land, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, werd in 1672 aangevallen door 
Frankrijk, Engeland, en de bisdommen Münster en Keulen.
2 Onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige Bolmeer een pingoruïne is. Pingo betekent in 
Eskimotaal: ‘kleine heuvel’. Deze bolvormige heuvels ontstonden in de ijstijd door de opwaartse 
druk van bevriezend grondwater. Toen het warmer werd zakten deze heuveltjes in en veranderden 
in cirkelvormige meren. Veel pingoruïnes werden na het smelten van het ijs langzaam opgevuld 
met veen.

Deze drie zakken tabak, kregen ze op verrassende wijze in hun bezit. Op een dag, kwam een 
jonge man er zomaar mee aan. Hij was sinds kort de nieuwe eigenaar van het ‘oude postkantoor’ 
aan de Kruisweg (dat tussentijds meer dan 30 jaar bewoond was geweest door een andere 
familie) en wilde het gaan renoveren. Op zolder, helemaal in de nok, vond hij een kistje met daarin 
drie pakjes tabak uit 1947. Verstopt en bewaard, maar uiteindelijk vergeten….. door: Opa Fokke 
Veenstra. Een heel bijzondere erfenis! 
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Ruim	een	eeuw	 later,	 in	1668,	kocht	Ludolf	
Coenders,	 raadsheer	 te	 Groningen,	 de	
Fossemaheerd,	nu	de	Coendesborch.	Ludolf	
ging	er	waarschijnlijk	nog	steeds	vanuit,	dat	
zijn	 landerijen	 en	 venen	 achter	 Fossema	
zich	 uitstrekten	 tot	 voorbij	 het	 Bollemeer.	
Misschien	zelfs	tot	aan	de	‘Swarte	Ryth’,	de	
grensrivier	met	Friesland.	
In	 diezelfde	 tijd	 was	 Anna	 van	 Ewsum	
weduwe	 geworden	 van	 haar	 eerste	 man,	
Carel	Hieronymus	von	Inn-	und	Kniphausen.	
Zij	 hertrouwde	 na	 een	 jaar	 met	 diens	
achterneef	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 von	 Inn-	
und	 Kniphausen.	 Dit	 echtpaar	 bezat	 de	
borg	 Nienoord	 te	 Leek	 met	 bijbehorende	
landerijen.	
Ludolf	 Coenders	 en	 graaf	 Georg	 Wilhelm	
von	Inn-	und	Kniphausen	spelen	de	hoofdrol	
in	 deze	 historie.	 Was	 er	 tussen	 hen	 een	
machts-vacuüm	ontstaan?	
Hoe	 dan	 ook,	 in	 het	 verlengde	 van	 de	
bestaande	 Borch-landerijen	 lag	 dus	 het	
Bollemeer.	Al	 het	water	 uit	 het	 omringende	
veengebied	 kwam	 toen	 in	 dit	 relatief	
laaggelegen	 Bollemeer	 samen.	 Vanuit	 het	
Bollemeer	 kon	 men	 de	 nieuwe,	 wérkelijk	
laaggelegen	veenwijken	van	water	voorzien.	
Nienoord	 was	 rond	 Zevenhuizen	 al	 met	
de	 eerste	 veenafgravingen	 gestart	 en	
gebruikte	vanuit	het	zuidoosten	water	uit	dit	
Bollemeer.
Eenmaal	 eigenaar	 van	 de	 Borch	 in	 Nuis,	
liet	 Ludolf	 Coenders	 op	 zíjn	 beurt	 óók	 een	
greppel	graven,	vanuit	dit	meer	in	noordelijke	
richting,	 naar	 zíjn	 landerijen.	 Zo	 onttrok	 hij,	
indirect,	ook	water	aan	de	wijken	en	kanalen	
van	 de	 kersverse	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 von	
Inn-	und	Kniphausen.	Deze	raakten	daardoor	
onbevaarbaar	voor	de	bolpramen	die	de	turf	
vervoerden.

De slag ontbrandt!
Graaf	Georg	Wilhelm	vond,	dat	alle	gronden	
rond	 het	 Bollemeer	 hem	 rechtmatig	
toebehoorden	 en	 gaf	 opdracht	 de	 greppel	
van	 Ludolf	 	 bij	 nacht	 te	 dempen.	 Ludolf	
bleef	 echter	 uitgaan	 van	 het	 oeroude	
ontginningsrecht	 van	 de	 opstrekkende	
heerden:	 alle	 woeste	 gronden	 achter	
zijn	 Borch	 en	 boerderijen,	 dus	 ook	 het	
Bollemeer,	hoorden	hém	toe.	Om	zich	tegen	
de	Graaf	van	Nienoord	te	beschermen	nam	

hij	 soldaten	 in	 dienst.	 Deze	 legerden	 zich	
direct	ten	noorden	van	het	Bolmeer,	groeven	
de	 greppel	 weer	 open	 en	 bouwden	 een	
schans	langs	de	oeverwal	van	het	meer,	de	
‘Snoeckenschans’.	
In	 een	 hut	 binnen	 de	 aarden	 wal	 liet	 hij	
gewapende	 mannen	 de	 wacht	 houden.	
Ludolf	en	zijn	neef	Elinck	Auwema	waren	ook	
onder	de	bezettingsmacht,	 toen	 -	 eind	mei	
-	drie	verspieders	van	Nienoord	bij	het	meer	
in	zicht	kwamen.	Zij	werden	met	geweervuur	
verjaagd,	evenals	een	paar	‘argeloze’	vissers	
die	er	opdoken.	Graaf	Georg	Wilhelm	pikte	
dit	 niet.	 Hij	 voelde	 zich	 in	 ernstige	 mate	 in	
zijn	 ‘Heerlijke’	 rechten	 aangetast,	 maar	 zijn	
officiële	protesten	hadden	geen	uitwerking.	
Toen	 Coenders	 enige	 tijd	 in	 het	 Oldambt	
vertoefde,	liet	de	graaf	-	op	3	juni	-	door	een	
grote	 groep	 werkvolk	 de	 greppel	 opnieuw	
dichtgooien,	 de	 schans	 slechten	 en	 de	 hut	
middels	‘de	rode	haan’	(door	brandstichting)	
met	de	grond	gelijk	maken.
Ludolf	Coenders	op	zijn	beurt,	liet	de	schans	
herstellen,	 de	 sloot	 weer	 uitgraven,	 én	
legde	 bovendien	 een	 dam	 dwars	 door	 het	
afwateringskanaal	van	graaf	Georg	Wilhelm	
richting	Zevenhuizen!	
Op	28	 juni	1669	stuurde	de	graaf	 vanaf	de	
zuidzijde	 een	 nieuwe	 groep	 grondwerkers,	
beschermd	 door	 bewapende	 soldaten	 om	
‘orde	op	zaken’	 te	stellen	en	de	schans	op	
te	ruimen.	
Na	een	aantal	uitdagingen	brandde	de	strijd	
écht	 los!	 Ludolf	 Coenders	 zette	 daarbij	
zelfs	 (2?)	 kanonnen	 in!	 Willems	 Jansz.,	
een	soldaat	 van	de	graaf,	werd	door	beide	
benen	geschoten	en	stierf	 ’s	nachts	op	het	
slagveld,	door	bloedverlies.	Het	leger	van	de	
graaf	slaagde	er	echter	niet	in	de	schans	te	
bezetten	en	de	strijd	was	voorlopig	beslist	in	
het	voordeel	van	Coenders.

Juridische oplossing
Wat	 was	 wijsheid?	 Verschillende	
Stadscolleges	 van	 Groningen	 en	 ook	
Gedeputeerde	 Staten	 bogen	 zich	 over	 de	
kwestie:	 graaf	 Georg	 Wilhelm	 voerde	 aan	
dat:
-	de	‘buren’	(ingezetenen)	van	Nuis	al	in	1551	
al	 hun	eigendom	hadden	afgegreppeld	 van	
de	venen	die	ze	aan	Christoffel	van	Ewsum	
hadden	verkocht.	De	scheidingssloot		

Deze foto werd ongeveer in 1930 gemaakt van het postkantoor aan de Kruisweg.

Door de jaren heen verzamelden Jan en Anneke Bosch-Veenstra vele honderden oude foto’s en 
ansichtkaarten van alle dorpen in de gemeente Marum. Maar ook een fraaie collectie antieke en 
oude  kinderkaarten, kerst- en nieuwjaarskaarten brachten zij bijeen. Uniek is ook het album dat 
vader Veenstra aanlegde, met oude portretfoto’s uit het begin van de 20e eeuw, van meer dan 
100 Marumers.
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gegraven	restant	van	deze	oude	afwatering.	
Het	Ronde	Meer	en	het	Bolmeer	lagen	beide	
ongeveer	1	km	ten	Noorden	van	de’	Swarte	
Ryth’.	
In	 die	 tijd	 bestond	 de	 Jonkersvaart	 nog	
niet.	 Vanuit	 Vredewold	 behoorde	 deze	
enorme	 woestenij	 van	 oudsher	 aan	 de	
opstrekkende	 heerden	 van	 de	 eigenerfde	
boeren	van	Marum,	Nuis	en	Niebert.	Vooral	
de	eigenerfden	uit	die	twee	laatste	plaatsen	
hadden	eindeloze	-	onbegrensde	-	naar	het	
zuidoosten	opstrekkende	gronden	liggen,	tot	
aan	de	Drentse	en	Friese	(marke)grenzen.
	
Waar lag het Bollemeer?   																																																																																						
In	 1669	 ligt	 het	 Bollemeer	 midden	 in	
Vredewold	Zuid,	aan	de	Groninger	zijde	van	
de	‘Swarthe	Ryth’.	De	exacte	locatie	van	dit	
historische	 meer	 is	 onduidelijk.	 Op	 kaarten	
worden	de	namen	Rondemeer	en	Bollemeer	
soms	door	elkaar	gebruikt.	De	plek	van	het	
huidige	 Bolmeer	 wordt	 op	 oude	 kaarten	
soms	naamloos	als	een	 ruigte	aangegeven.	
Het	meer	dat	inzet	was	van	de	strijd,	heette	
weliswaar	Bollemeer	maar	was	waarschijnlijk	
niet	 het	 huidige	 Bolmeer!	 Het	 gaat	 om	 een	
ander,	 nabijgelegen	 meer	 dat	 ten	 gevolge	
van	de	veenafgravingen	is	verdwenen.	
Een	 zeer	 gedetailleerde	 militaire	 kaart	 uit	
1835	situeert	het	‘oude’	Bolmeer	in	het	vlakbij	

gelegen	 terrein	van	het	Nanninga’s	Bos,	als	
een	groot	en	langwerpig	meer,	van	zuidwest	
naar	noordoost,	met	een	aftakking	naar	het	
zuidoosten	richting	het	Langemeer.	Dus	níet	
op	 de	 plaats	 van	 de	 huidige	 pingoruïne2	
Bolmeer.	 Ten	 tijde	 van	 de	 ‘slag	 om	 het	
Bollemeer’	moet	deze	nog	onder	het	veendek	
hebben	gelegen.	Pas	nadat	ook	hier	het	veen	
afgegraven	 was,	 kwam	 het	 tevoorschijn	 en	
werd	 het	 vernoemd	 naar	 het	 meer	 waarom	
vroeger	was	gevochten.	
In	1669	was	de	hele	omgeving	dus	nog	bedekt	
met	 een	 dik	 veenpakket	 van	 soms	 meters	
dik.	Plaatsen	die	nu	 laaggelegen	 zijn	waren	
in	 die	 tijd	 juist	 het	 méést	 bedekt	 met	 veen;	
de	 hoger	 gelegen	 zandruggen	 juist	 minder.	
Terrein	 dat	 nu	 iets	 hoger	 in	 het	 landschap	
ligt,	 kán	 vroeger	 (voor	 de	 afgraving)	 op	 die	
wijze	 juist	 lager	 gelegen	 hebben.	 Daarom	
valt	 er	 alleen	 bij	 benadering	 nog	 iets	 in	 het	
landschap	 te	 reconstrueren,	 zéker	 waar	 het	
veenrivieren,	greppels	en	paden	betreft.	

Het begin van het conflict
In	 1551	 werd	 het	 gigantische	 veengebied	
aan	 Groninger	 zijde	 door	 de	 eigenerfden	
van	 Vredewold	 aan	 de	 heren	 van	 Nienoord	
verkocht.	 Ook	 de	 bijbehorende	 rechten	
werden	overgedragen.

De plas in het Nanninga’s Bos. Is dit het restant van het Bollemeer?

Vraagstuk….
Vijf	keurige	‘heren	van	stand’,	geportretteerd	
voor	 het	 gemeentehuis	 van	 Marum,	 dat	
destijds	 stond	 aan	 de	 Kruisweg	 ter	 plekke	
van	de	huidige	brandweerkazerne.	Wij	willen	
graag	weten	wie	het	zijn	en	wanneer	de	foto	is	
gemaakt.	Er	zijn	enkele	aanknopingspunten:	
De	heer	geheel	rechts	is	mogelijk	gemeente-
secretaris	 Breeuwsma.	 Het	 is	 aannemelijk	
dat	ook	de	anderen	een	 functie	hadden	bij	
de	gemeente	en	zo	komen	er	diverse	namen	
in	beeld.	Burgemeesters	in	die	tijd	waren	de	
heren	Tienhoven	en	Oosterhuis;	 is	één	van	
hen	 er	 misschien	 bij?	 Uit	 onderzoek	 van	

Geert	Braam	blijkt	dat	Bindert	Kloosterman	
in	 1916	 naar	 Marum	 kwam	 als	 gemeente-
opzichter/architect1	en	verder	is	bijvoorbeeld		
bekend	 dat	 Abel	 Iwema	 Bakker1	 rond	 die	
tijd	 de	 gemeente-ontvanger	 was.	 Herkent	
u	 één	 van	 deze	 beide	 heren?	 Er	 zijn	 vele	
mogelijkheden.	
Als	u,	lezer,	iets	weet	over	deze	foto,	neemt	
u	 dan	 contact	 op	 met	 de	 redactie.	 Het	 is	
geweldig	dat	dergelijke	oude	foto’s	bewaard	
zijn	gebleven,	maar	het	zou	nog	mooier	zijn	
als	ook	iets	over	het	‘wie,	wat,	waar,	waarom	
en	wanneer’	kan	worden	vastgelegd.	
(foto:	collectie	Jan	Bosch)

1 Hierover kunt u meer lezen in de artikelen van Geert Braam ‘Muziek van B.J. Kloosterman op-
  nieuw in de belangstelling’ en ‘De Notenbomers: generaties kolenhandelaren’ elders in dit blad. 

detail detail
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De pingoruïne ‘Bolmeer’

Een greep uit de verzamelingen: radio’s, gereedschap, rokersartikelen: van tabakspotten 
tot sigarettenpakjes, emaille, een dik boek met krantenartikelen, door hen zelf nog gedragen 
baby- en kinderkleertjes, glaswerk, serviesgoed, een enorme kassa, speelgoed, ouderwetse 
boodschappen en nog veel meer. Alles uit lang voorbije tijden.
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Verloren erfgoed in Niebert
Hinke Dijkhuizen, ingeleid door Jan van der Veen

Eerder al, leverde mevrouw Hinke Dijkhuizen-van der Kaap uit Niebert een bijdrage aan dit 
blad, met een overzicht van ‘verloren erfgoed’ in Nuis. Zij nam ons mee op een tocht langs 
de verdwenen middenstand van het dorp. Hinke had de smaak te pakken, want enige tijd 
later vielen er nog twee epistels in de brievenbus: een overzicht van de Marumer, en van 
de Nieberter middenstand, in die volgorde van binnenkomst. Het leek me echter logischer 
om de volgorde van publiceren te wisselen. Het overzicht van Niebert is, net als dat van 
Nuis, in het Westerkwartiers, terwijl het Marumer deel geschreven is in het Nederlands. 
Drie van de acht kernen zijn dus binnen. We roepen de ouderen van De Wilp, Jonkersvaart, 
Noordwijk, Lucaswolde en Boerakker op, pen en papier te pakken, of achter de computer 
te gaan zitten en een soortgelijk overzicht van hun dorp te maken. Gaat u mee op weg 
door het Niebert van de eerste helft van de 20e eeuw!

Dan	 volgde	 Evert	 Posthumus	 met	
manufacturen.	Die	is	loater	verhuusd	verder	
toe	Nijbert	ien	en	toen	kwam	Hilbrand	Heuker	
doar	 te	 wonen	 met	 een	 krudenierswinkel.	
Die	is	bij	Nuus	ôk	al	nuumd.	Doar	woonden	
ze	noast	smid	Keuning.
As	 we	 verder	 goan,	 kommen	 we	 bij	
Bouwe	 Klinker.	 Die	 har	 een	 kroeg	 en	 een	
krudenierswinkel.	Doarnoast	woonde	bakker	
Hoarman	 en	 dan	 volgde	 Noorman	 met	 de	
radiocentrale.
Verderop	 kwam	 Pebe	 Bandringoa	 met	
een	 dörsbedrief	 en	 op	 `e	 hoek	 har	 je	 de	
krudenierswinkel	van	Fokke	Noord.	

Hier	 volgt	 een	 liest	 met	 middenstanders	
van	Nijbert	uut	(roegweg	schat)	de	dattiger-
vittiger	 joaren	 van	 de	 veurige	 eeuw.	 Noa	
Nuus	moeten	de	zoakenlu	van	Nijbert	er	ôk	
mor	bij.	We	begunnen	van	de	Nuusmer	kaant	
en	nemen	de	rechterkaant	van	`e	weg.	
Dan	 kregen	 we	 eerst	 Henderikus	 Erengoa,	
die	woonde	 ien	 ’t	huus	wat	nou	Molenweg	
23	is.	Hij	har	doar	een	winkel	ien	koffie,	thee	
en	rokerij.	
Doarnoast	 woonde	 de	 familie	 Van	 Olst,	
mor	 volgens	 mij	 ging	 doar	 toen	 niks	 meer	
om	 weg.	 Mor	 veur	 die	 tied	 harren	 die	 een	
rietuug-	en	woagenmoakerij.	

Nieuw Amsterdam (New York)

Globaal overzicht van de ligging van de ‘Swarthe Ryth’ en het Bollemeer, anno 1669. 
Ter oriëntatie zijn de huidige wegen schematisch weergegeven.

Overzicht van het centrum van Niebert. Links het pand waar ten tijde van dit verhaal Kees 
Posthumus handelde in boodschappen, meel, eieren, huishoudelijke artikelen, klompen en 
speelgoed. Nadien waren hier Boekbinderij Fop van Dijk en Garage Feunekes gevestigd en nu 
Finesse Keukens.(foto: collectie Jan en Anneke Bosch)
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De slag bij het Bollemeer 

Koos Vos

We schrijven het jaar 1669 als de slag bij het Bollemeer plaatsvindt. Hoe staan we er in dat 
jaar eigenlijk voor? 
• In Amerika heeft Peter Stuyvesant Nieuw Amsterdam net aan de Engelsen overgedra-   
   gen; de stad wordt herdoopt in New York. 
• Kunstschilder Rembrandt van Rijn zal op 4 oktober 1669 komen te overlijden. 
• Het stadhouderloze tijdperk loopt op zijn eind. 
• Willem III is al kapitein generaal van het Nederlandse leger. 
• Nederland beleeft nog steeds de Gouden Eeuw en is oppermachtig in Europa.
• Het land staat aan de vooravond van het Rampjaar 16721, met inbegrip van de inval 
   van Bommend Berend in onze gewesten.
• Voor de stad Groningen loopt in 1669 het eeuwenoude Hanzeverbond definitief af. 
• Anna van Ewsum is sinds 1665 hertrouwd met een 2e graaf von Inn- und Kniphausen: 
  Georg Wilhelm. 

• In Midwolde voltooit Rombout Verhulst in 1669 de graftom-
be voor Anna van Ewsum.      
   Beetke van Rasquert wordt daarin bijgezet.
• Carel Ferdinand von Inn- und Knipphausen wordt op 22 februari 1669 op Nienoord 
  geboren.
• In de jaren 1658-1699 dringen vooral de Friese verveners aan op de vaststelling van de
  Fries-Groningse grens bij Trimunt. De kwestie bereikt een hoogtepunt, tegelijk met de
  slag om het Bollemeer.
• Rond 1670 ontstaat aan het ‘Oosterwoldse Hoofddiep’ het dorp Zevenhuizen.

Anna van Ewsum. Graaf Georg Wilhelm von 
Inn- und Kniphausen.

Grensgebied
Sinds	 onheuglijke	 tijden	 lag	 er	 in	 het	
grensgebied	 tussen	 Groningen,	 Friesland	
en	 Drenthe	 een	 gigantisch	 veen-	 en	
moerasgebied.	 Totdat	 de	 vervening	 kwam.	
De	eigenerfde	boeren	uit	deze	drie	provincies	
ontgonnen	 het	 veen	 stukje	 bij	 beetje.	 Ook	
lieten	 ze	 er	 hun	 schapen	 en	 koeien,	 in	
gemeenschappelijke	 beweiding,	 grazen.	 Als	
grens	gold	sinds	de	oudste	tijden	de	rivier	de	
‘Swarte	Ryth’.	Deze	 rivier	ontsprong	 tussen	

Siegerswoude	 en	 Bakkeveen	 en	 vormde	
vermoedelijk	eerst	de	bovenloop	van	de	rivier	
de	Boorne.	Door	veenafgravingen	rond	Leek	
‘kantelde’	het	stroomgebied	als	het	ware	en	
stroomde	 de	 rivier	 via	 het	 Wasemeer	 (hoek	
Keuningsweg/Bremerweg)	 en	 Langemeer	
(achter	 boerderij	 ‘Klein	 Bremen’)	 naar	 de	
Haspel	 en	 vervolgens	 in	 noordoostelijke	
richting	 naar	 ‘de	 Leecke’.	 Na	 1700	 viel	 de	
‘Ryth’	door	de	vele	kanalisaties	steeds	meer	
droog.	De	‘Swarthe	Ryth’	bij	Nietap	is	nog	een	

As	 we	 bij	 Noord	 rechtsof	 gingen,	 de	
Carolieweg	op	(wat	nou	Halbe	Wiersemoaweg	
is),	 dan	 kreeg	 je	 noa	 een	 poar	 kilometer	
op	 `e	 driesprong	 an	 de	 rechterkaant	
Geert	 Louwes	 met	 een	 smederij	 en	 ien	 de	
anere	 hoek	 Henderk	 Slofstroa	 met	 een	
krudenierswinkel.
Rechtsof,	de	Carolieweg	op,	zat	Job	Hut	met	
een	dörsbedrief.	Weerom	nor	Nijbert	en	dan	
op	`e	krusing	linksof	nor	Nuus….	
Dan	 kwam	 eerst	 Henderk	 Oalders	 met	 ’n	
café	 en	 dan	 kwam	 de	 bakkerij	 van	 Willem	
Folmer	en	de	winkel	die	dan	kwam,	was	van	
Kees	 Posthumus.	 Die	 har	 bodschoppen,	
meelhandel,	 eierhandel,	 huusholdelijk	 spul,	
klompen	en	speulgoed.
Dan	volgde	de	winkel	van	Evert	Posthumus	
(dezölde	die	eerst	an	de	anere	kaant	woonde)	
met	manufacturen.	

Noast	 Posthumus	 kwam	 dan	 de	 krude-
nierswinkel	van	Kees	Vinckers	en	doarnoast	
Onne	van	der	Veen	met	een	timmerbedrief.
Dan	 volgde	 bakker	 Hendriks	 en	 doarachter	
was	 de	 möln	 van	 Herman	 Nannengoa.	 Die	
handelde	in	meel,	kunstmis	en	brandstof.	Ok	
verkocht	hij	nog	radio’s	en	gloeilampen.
Dan	 kwam	 Wolter	 Veenman	 met	 een	
fietsmoakerij	en	dan	een	 indje	verder	har	 je	
Roelf	Melessen,	die	was	klompmoaker	en	dan	
kwam	de	smederij	van	Maarten	Diekhuzen.
Nog	 weer	 verder	 har	 je	 Gjalt	 Turksmoa	
met	 een	 timmerbedrief	 en	 dan	 kwam	 de	
krudenierswinkel	van	Johannes	Stuvengoa.
Doarnost	was	‘t	café	van	Bertus	Postmus	en	
dan	binnen	we	weer	aanland	bij	 ‘t	café	van	
Henderk	Postmumus.	Dat	was	de	grins	met	
Nuus.

Hinke	Diekhuzen-van	der	Koap	

Deze foto van de smederij van Dijkhuizen  is waarschijnlijk in 1930 genomen. 
De man helemaal links is de schoonvader van Hinke, Marten Dijkhuizen, geb. 2 oktober 1901, 
overleden 13 april 1981. Voor zich heeft hij zijn oudste zoon Johannes Dijkhuizen, geb. 2 mei 
1928 en op 73 jarige leeftijd overleden, 6 juni 2001. Naast Marten staat knecht Mertens. Helemaal 
rechts staat postbode Willem Sinninghe, geboren te Tolbert, 29 sept. 1867, overleden te Niebert 
27 maart 1942. Wie de drie dames en de twee kinderen zijn is niet bekend1. Het pand rechts 
is het toenmalige postkantoor. Aan de gevel bordjes met de tekst ‘post’, ‘telegraaf’, ‘telefoon’, 
‘Agentschap Nieuwsblad v/h Noorden’ en een brievenbus. Op de winkelruiten staat: ‘M. Dijkhuizen 
Rijks Ged(iplomeerd) Hoefsmid’ en ‘Rijwielen – Landbouwwerktuigen’. Verder aan deze gevel 
nog een aantal reclameborden van Gazelle, Broocker, Philips, Hevea banden en Torpedo. 
(foto: collectie Jan en Anneke Bosch)

1 Weet u wie het zijn? Wilt u dan contact opnemen met de redactie? Wij zijn erg benieuwd.



34 3

Van de redactie
Geachte	lezer,

Het	schrijven	van	dit	stukje	is	altijd	een	klusje	waar	we	ons	wel	een	beetje	op	verheugen.	
Het	is	namelijk	het	laatste	dat	gedaan	moet	worden,	tijdens	het	samenstellen	en	voorbereiden	van	
een	nieuw	nummer	van	’t	Olde	Guet.	Niet	omdat	we	hieraan	geen	plezier	beleven;	integendeel,	
we	werken	er	juist	met	heel	veel	genoegen	aan.	Maar	het	is	wel	iets	dat	je	behoorlijk	in	beslag	
neemt	en	veel	tijd	vraagt.	Als	de	laatste	puntjes	dan	op	de	‘i’	zijn	gezet	en	alles	naar	Marwo	is	
gemaild,	geeft	dat	een	heel	goed	gevoel.	Het	wachten	is	dan	op	de	eerste	ruwe	drukproef	en	dat	
is	een	spannend	moment,	omdat	eindelijk	het	resultaat	van	onze	inzet	zichtbaar	is:	de	nieuwste	
't	Olde	Guet.	Toch	mankeert	er	dan	nog	wel	het	een	en	ander	aan,	maar	dankzij	de	plezierige	
samenwerking	met	Roel	Huisman,	die	‘immer	welwillend’	aan	onze	wensen	tegemoet	tracht	te	
komen,	ontstaat	stap	voor	stap	het	blad,	zoals	wij	dat	voor	ogen	hebben.	Eindelijk	kunt	u,	leden	
van	de	Heemkundekring	Vredewold-West	en	overige	geïnteresseerden,	het	onder	ogen	krijgen!	

En	lezen:
•	 wat	er	zoal	is	voorgevallen	in	het	90	jarig	bestaan	van	muziekvereniging	Amicitia.
•	 waarom	we	Coendersborch	tegenwoordig	weer	met	‘ch’	schrijven.
•	 hoe	Hinke	Dijkhuizen	ons	meeneemt	op	een	wandeling	door	het	Niebert	van	vroeger.
•	 dat	de	wandeling	die	op	Monumentendag	uitgezet	was	tussen	de	Coendersborch	en	

het	Bolmeer,	Koos	Vos	heeft	geïnspireerd	tot	het	schrijven	van	een	onderhoudend	
artikel	over	de	hoogoplopende	ruzie	tussen	twee	‘heren’.

•	 wat	een	enorme	verzameling	nostalgie	Jan	en	Anneke	Bosch-Veenstra	uit	Nuis	in	
hun	boerderij	bijeengebracht	hebben,	waarvan	zij	–	via	’t	Olde	Guet		-	ook	u	laten	
meegenieten.

•	 welke	verdwenen	bedrijfstak	en	bekende	Marumer	familie	Geert	Braam	dit	maal	voor	
het	voetlicht	brengt.	

•	 dat	we	uw	hulp	inroepen	omdat	er	in	dit	nummer	twee	prachtige	oude	foto’s	staan,	
waarvan	niet	bekend	is	wie	de	geportretteerden	zijn.	

Wat	betreft	dit	 laatste,	roept	de	redactie	 inderdaad	dringend	uw	hulp	 in.	Het	gaat	om	de	foto	
van	de	vijf	heren	voor	het	gemeentehuis	op	blz.	30	en	om	de	foto	van	het	gezelschap	voor	de	
smederij	van	Dijkhuizen	in	Niebert	op	blz.	33.		Wij	horen	graag	van	u.

In	de	hoop	dat	u	dit	blad	met	plezier	zult	lezen,	zetten	wij	er	nu	echt	een	punt	achter.

Namens	de	redactie,
Joke	de	Boer-Jager

Over	 onze	 oud	 plaatsgenoot	 Bindert	 Jan	
Kloosterman	is	veel	te	vertellen.	Ik	maak	van	
de	gelegenheid	gebruik	om,	aanvullend	op	het	
vorige	artikel,	nog	iets	te	verhalen	over	deze	
zeer	 bijzondere	 man.	 Helaas	 is	 er	 bij	 leven	
van	 Kloosterman	 weinig	 aandacht	 besteed	
aan	 zijn	 uitzonderlijk	 muzikaal	 talent.	 In	 het	
dagelijks	leven	was	Kloosterman	gemeente-

architect	 en	 -opzichter	 van	 de	 gemeente	
Marum,	 maar	 muziek	 was	 voor	 hem	 heel	
belangrijk.	In	zijn	vrije	tijd	was	hij	dirigent	en	
daarnaast	 schreef	 hij	 in	 de	 avonduren	 ook	
teksten.	
Bindert	 J.	 Koosterman,	 geboren	 op	 27	
februari	1877	te	Drogeham	vestigde	zich	op	
14	augustus	1916	in	Marum,	komende	van	de	

Muziek van  B.J. Kloosterman opnieuw in de belangstelling
Geert Braam

De plaatsing van het Marums Volkslied, geschreven door Bindert Jan Kloosterman (1877-
1956), in ‘Olde Guet’ nummer 5 van november 2006, heeft een zeer verrassende wending 
gekregen. Op voorstel van ondergetekende vatte het Christelijk Vredewolds Mannenkoor 
het plan op, om dat lied in te studeren en uit te voeren. Toen bleek dat er geen bewerking 
geschikt voor een mannenkoor voorhanden was, werd aan Bert van Cimmenaede1 uit 
Opende de opdracht gegeven deze bewerking te schrijven. Door een misverstandje 
echter, bewerkte Van Cimmenaede niet het Marums Volkslied, maar het door Kloosterman 
vertaalde ‘Der Lindenbaum’ van Franz Schubert. Dit jaar werd er, onder de bezielende 
leiding van Jan Veen uit Marum, op de wekelijkse repetities al zeer gemotiveerd op 
gestudeerd. Het vierstemmige lied klinkt bijzonder mooi en valt heel goed in de smaak 
bij de koorleden. In januari 2009 wordt een begin gemaakt met het instuderen van het 
Marums Volkslied. De genoemde stukken zijn eerder door diverse koren vierstemmig 
uitgevoerd, maar dan alleen door gemengde koren. De liederen het ‘Marums Volkslied’ 
en de ‘Lindeboom’, zullen tijdens een openbaar optreden ten gehore gebracht worden. U 
hoort er nog van!

Het winkelpand van Van Houten, in Marum West, op de plaats waar nu de zaak van Piano Braam 
is gevestigd. De foto is een detail uit een ansichtkaart uit het eerste kwart van de 20e eeuw. (uit 
de collectie van Geert Braam). 

Boek	‘Drachten	mensen	door	de	tijd’.
Douwe	de	Graaf,	lid	van	onze	vereniging,	heeft	een	boek	over	Drachten	geschreven.	In	
dit	boek	beschrijft	hij	de	 levenslopen	van	een	groot	aantal	bekende	Drachtsters	vanaf	
1800	tot	rond	1970.	Het	boek	is	uitgegeven	door	Uitgeverij	Banda	in	Kollum	en	is	in	de	
boekwinkel	verkrijgbaar.	Meer	informatie	kunt	u	vinden	op	www.douwedegraaf.info.
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Voorwoord
Beste	lezers,

De	 geschiedenis	 is	 een	 boeiend	 onderwerp.	 Het	 samenleven	 in	 de	 tijd	 gezien,	 wordt	 breed	
uitgemeten	op	 radio	en	TV.	Ook	plaatselijk	 is	 te	merken	dat	de	sociale	geschiedenis	 in	onze	
regio	 leeft.	Mensen	zoeken	naar	hun	eigen	identiteit	 in	hun	bestaan	en	in	hun	omgeving.	Een	
manier	om	dit	te	ontdekken	is	om	een	vergelijking	te	trekken	met	het	verleden.	Wat	waren	de	
afwegingen	van	onze	voorouders	om	te	kunnen	overleven.	Waarom	is	onze	woonomgeving	zoals	
wij	die	nu	ervaren	en	wat	waren	de	motieven	om	bepaalde	 investeringen	te	doen	die	nu	nog	
steeds	herkenbaar	zijn	in	het	landschap.
Steeds	meer	inwoners	van	de	gemeente	Marum	letten	daarop.	Men	wordt	elders	attent	gemaakt	
op	karakteristieke	elementen	in	het	landschap	en	herkent	vergelijkbare	ontwikkelingen.
Zo	werd	ik	er	op	geattendeerd	dat	achter	de	hervormde	pastorie	te	Nuis,	 in	het	zogenaamde	
‘Koepelbosje’,	een	viskenij	was	aangelegd.	Nu	is	het	woord	‘viskenij’	de	Groningse	benaming	
voor	een	visvijver;	een	bewaarplaats	voor	verse	vis.	Voor	zover	mij	bekend	gebruiken	wij	in	het	
Westerkwartier	de	benaming	visvijver.
Nu	 ligt	de	visvijver	 in	het	bosje,	waar	vele	 jaren	ook	de	muziekkoepel	 van	Amicitia	stond,	er	
slecht	bij	en	wordt	de	omgeving	gebruikt	als	crossbaantje.	
Vanuit	historisch	perspectief	gezien	is	het	heel	jammer	dat	het	er	zo	bij	ligt.	Hier	moeten	wij	wat	
aan	doen,	maar	dat	kan	alleen	als	de	inwoners	van	Nuis	hier	ook	achter	staan.	We	kunnen	dan	
de	visvijver	(eens	aangelegd	door	ds.	Damsté?)	herstellen	als	een	herkenbaar	cultuurhistorisch	
element	in	het	landschap.

Ik	wens	u	veel	leesplezier	in	't	Olde	Guet	9	en	verwacht	dat	oude	sporen	weer	tot	leven	komen.	
En	 vergeet	 niet,	 kijk	 om	 u	 heen,	 lees	 de	 sporen	 van	 het	 verleden	 in	 het	 landschap	 en	 zoek	
bijvoorbeeld	eens	de	‘vierde’	en	de	‘vijfde’	wijk	in	de	gemeente	Marum.

Berend	Kingma.

Restant van de visvijver en de fraai aangelegde Engelse landschapstuin, achter de pastorie in 
Nuis. Het geheel maakt een verkommerde indruk en vraagt om herstel. 

Friese	gemeente	Smallingerland.	Als	40	jarige	
trouwde	hij	een	jaar	later,	op	20	oktober	1917,	
te	Marum	met	de	37	jarige	Evina	van	Houten,	
winkelierster.	Evina	kwam	uit	een	familie	van	
winkeliers.	 Op	 een	 gegeven	 moment	 was	
zelfs	 sprake	 van	 een	 ’winkelketen’	 met	 een	
groot	 aantal	 vestigingen,	 onder	 de	 naam	
‘Van	 Houtens	 Goedkope	 Winkels’.	 Bindert	
en	Evina’s	dochter	Engelina	en	schoonzoon	
Coen	 Aalders	 namen	 de	 zaak	 over	 en	
startten	eind	 jaren	 ‘50	met	de	 ‘Van	Houtens	
Zelfbediening’.	 Later	 nam	 hun	 dochter	
Antje	 Evina	 Aalders	 met	 haar	 man	 Foppe	
Duursma,	 de	 zaak	 over.	 Weer	 was	 er	 een	
nieuwe	 generatie	 aangetreden	 en	 de	 naam	
veranderde	in	‘Duursma’s	Voordeelmarkt’,	die	
kort	geleden	werd	gesloten.	Drie	generaties	
bleef	de	winkel	in	de	familie,	maar	dan	in	de	

vrouwelijke	lijn.	Dit	is	toch	heel	bijzonder.	
Het	 echtpaar	 Kloosterman-van	 Houten	
vestigde	 zich,	 nadat	 ze	de	winkel	 verlieten,	
aan	de	Kerklaan	nummer	12,	op	de	hoek	van	
de	Westerhoflaan.	In	het	huis	is	in	de	oostelijke	
topgevel	een	gevelsteen	gemetseld	met	het	
opschrift	 ‘Huize	 Vrede’.	 Misschien	 komen	
we	 later	 nog	 eens	 terug	 op	 die	 bijzondere	
naam.			

Tenslotte	 heb	 ik	 een	 foto	 van	 Bindert	
Kloosterman	 weten	 te	 bemachtigen	 via	
zijn	 zoon,	 ds.	 Jan	 Kloosterman	 uit	 Emmen	
(*Marum	 1920),	 die	 ook	 al	 meewerkte	 aan	
het	 eerdere	 artikel	 over	 dit	 onderwerp	 in	 ’t	
Olde	 Guet.	 Oudere	 Marumers	 zullen	 hem	
vast	herkennen,	maar	het	 is	goed	dat	velen	
nu	weten	wie	Bindert	Kloosterman	was.	Een	
man	met	een	bijzonder	muzikaal	talent	en	een	
groot	sociaal	gevoel,	die	veel	heeft	betekend	
voor	de	Marumer	samenleving.
De	familie	stelt	de	plannen	van	het	Vredewolds	
Mannenkoor	 om	 de	 stukken	 tijdens	 een	
optreden	uit	te	voeren,	bijzonder	op	prijs	en	
men	 wil	 daar	 graag	 bij	 aanwezig	 zijn.	 Het	
koor	zal	te	zijner	tijd	bekend	maken	wanneer	
en	 waar	 deze	 uitvoering	 zal	 plaatshebben.	
Uw	aanwezigheid	wordt	op	prijs	gesteld!	

‘De	Lindeboom’
Vertaling2 van ‘Der Lindenbaum’ van Franz Schubert 
(1797-1828) door Bindert J. Kloosterman

Bij	d’ouderlijke	woning,	daar	prijkt	een	lindeboom.
Hij	staat	daar	als	een	koning	en	spiegelt	in	de	stroom.
Die	boom	zag	mij	eens	spelen	als	kindje	aan	zijn	voet,	
Zijn	lommer	kon	mij	strelen	bij	felle	zonnegloed,
Bij	felle	zonnegloed.

Zijn	 schors	 vertolkt	 de	 vreugde	 en	 weemoed	 van	 mijn	
hart.
Ik	grifte	wat	verheugde,	ik	grifte	ook	mijn	smart.
De	vogels	in	zijn	lover,	die	zongen	in	mijn	droom:
Toef,	trouwe	vriend	en	rust	hier,	bij	deze	lindeboom,
Bij	deze	lindeboom.

Nu	voel	‘k	me	moegestreden	en	wankelt	reeds	mijn	voet.
Hij	troost	mij	als	verleden	en	ruist	geheimvol	zoet:
Kies	hier	uw	laatste	woning,	als	God	uw	komst	gebiedt,
‘k	zal	trouw	uw	wachter	wezen	en	‘k	ruis	voor	u	mijn	lied,
En	‘k	ruis	voor	u	mijn	lied.

Bindert Jan Kloosterman, 1877-1956 
(foto: collectie erven Kloosterman)

1 Bert van Cimmenaede is geen vreemde voor het Christelijk Vredewolds Mannenkoor, want hij 
   begeleidt het koor bij optredens vaak op vleugel, piano of orgel en tevens is hij reserve-
   dirigent van het koor.
2 Uit een vergelijking tussen de originele Duitse tekst en de vertaling van Kloosterman blijkt dat 
   er hier sprake is van een ‘vrije’ vertaling.
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Het	logo	van	Heemkundekring	Vredewold-West,	naar	ontwerp	van	H.	Dullink,	heeft	betrek-
king	 op	 het	 gebied	 waarin	 onze	 dorpen	 liggen.	 De	 gegolfde	 lijnen	 onderin	 geven	 de	 vele	
watertjes	aan	die	in	dit	gebied	stromen	en	gestroomd	hebben.	Ook	hebben	ze	betrekking	op	
Mar-heim,	gemeente	grenzend	aan	water.	De	gebogen	lijn	is	een	Typha	latifolia	oftewel	een	
Grote	Lisdodde,	in	de	volksmond	ook	wel	tourebout	of	rietsigaar	genoemd.	Deze	plant	komt	
in	ons	gebied	veel	voor	en	 is	kenmerkend.	Het	woord	“riet”	van	 rietsigaar	slaat	op	“Oude	
Riet”	en	“Zwarte	Riet”,	twee	grensriviertjes	van	ons	gebied.

Colofon

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

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

‘t Olde Guet	verschijnt	minimaal	2x	per	jaar.
De	verkoopprijs	voor	een	los	nummer	bedraagt	€	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	19;	9363	AT	Marum.	Tel.	0594	641976.
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		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;	9361	TC		Boerakker.	Tel.	0594	549797.
-	De	heer	J.A.	(Jan)	van	der	Veen,	lid
		Mellemaweg	2A;	9364	PV		Nuis.	Tel.	0594	513684

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

Redactiesecretariaat:
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