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Jan Kniepatuver
\
Grunnegers binnen zunig.
Zai smieten 11 geld nait over de baalke.
Ik vin dat 'n goaie aigenschop van ons volk.
Moar asmis wordt 1t wel ais 'n beetje tè slim: den wordt men
'n kniepstuver.
Over zo'n zunige Paiter gait dit verhoaltje.
Sipko Broesder was kerkvoogd.
Kerkvoogd wezen vaalt bie de maiste gernainten nait mit.
Het traktemint van 'n domie logt tr tegenswoordig nait om,
't onderhold van de kerke, van de pasterie en van de gebaauwen
tikt slim aan, 't wordt ieder joar aal moar duurder.
Sn de kerkvoogden mouten moar zain hou zie de endjes aan mekoar
knuppen. 't Kerkhof helpt de kerkvoogdij voak uut de braand.
11 Verkopen van 1n grafsteen bringt 'n oarige stuver op.
Sn as 't onderhold van de grafstaine dr nog biekomt, den kin
1t voak wel uut.
"Moar wat mie guster overkomen is, zowat heb 'k nog nooit
beleefd", zee Sipko Broesder.
Hai was bie mie op 't spreekuur mit 'n dikke stainzwelle op de
rogge, dr zat al 'n widde kop op; 'k har kom even insneden en
wat uutdrokt. Ik smeerde dr 'n beetje zaalve op.
" Wat den?", vruig ik. .
" Komt mie doar gustermiddag Jan Benturn bie mie, ie waiten wel,
dij dikke boer doar aan 't achterdaip. Hai wol 'n dubbel grafstee,
kopen, veur zokzulf en veur zien vraauw.
Nou dat kon ja wel en ik luit hom de koarde van 't kerkhof zain,
woar aie groaven op aantaikend binnen.
Op houveul komt mie zo'n dubbel grafstee zo wat, har Jan Bentum
vroagd. Zowat doesend gulden? Da1s den wel duur laand, zoveul
sinten veur zo'n kladn lappie grond.
Zei 'k joe ais wat zeggen, Broesder? Mien grootollen liggen doar
ook nog begroaven, da's al zo'n vieftig joar leden.
Dr zei wel nait veul meer van over wezen.
As ie dij dr nou ais uutsmieten, den ben de vraauw en ik onderdak
zunder dat t'n sint kosten huift.
Ik kon mie 't laggen nait loaten.
Net wat veur Jan Bentum. 'n Echte kniepstuver.

Rekentjes van dokter vollen ook nooit tou, wazzen aaltied aan de
hoge kaande.
Jan Bentum mos mit 'n knieotange molken worden.
M Wat heb ie tegen hom zegd?" , vruig ik aan Broesder.
" Tk heb tegen hom zegd, dat hai zo de kerke en de gemainte te
kort dee en ze bestool.
En dat hai 't verhoal van Anoanias en Saffiroa moar ais lezen mos**.
Wat was doar den mit/ har Jan Bentum v^oagd.
" Dat wazzen ook kniepstuvers en dij binnen dood valen, allebaide
tougelieks".
“ Nou kiek ais aan"/ hat Jan Bentum zegd, " den bin 'k ja vot
kloar mit 't grafstee van mien grootollen’:.

Uit het boek:"Verhoalen v*r. dorpsdokter".
Door: Jan j. Boer.

Voader en dochter
*t Wicht was ien Stad op
't atteljee komen en dat verdainde doar nuver.
Moar, werelds as dat wicht
worren was! Allerbenauwdst1
Meel op 't gezicht/ vaarfde
lippen, streepkes van wenk
brauwen, 't hoar zo kroes as
n woaterhond, n klaid aan, dat
veul van n hemd haar, en wat
doaronner zat - nou ja, moar
nait over proaten......
„Ken 'k joe nog even helpen.
Pa?" vroug ze onner 1t kovviedrinken.
Lammert nam heur van kop tot
tonen op en dou hai heur
iezelk hoge hakken onner schounen zaag, zee e:„Joa, loop
moar veur mie aan op eerabbelakker. Kens mooi poot.goaten
steken!"

Ais u acht uur par ti*g aan uw wark ge
bonden bent, houdt u acht uur ov«r m
tonen wat er nog masr in u «taakt*
Niets ie zo walapraksnd als aan DAAD*

Achter a lle vooruitgang z i t anthouaiaa»®*

<3

Openbare Bibliotheek Eenrum
De Vennen /.a
99^7 PS Eenrum
tel.: 05959-1467
LET OP» I.v.m. vakantie is de
bibliotheek gesloten van 26 juli13 augustus.
Keuze uit de nieuwe aanwinsten:
Romans
Amiel,J .
Haviken
Een Amerikaanse luchtvaartmaatschap
pij maakt een moeilijke tijd door
air een groot-industrieel via in
timidatie en omkoperij de onder
neming in handen probeert te krijT
gen.
Bcrnlef,J.
Gnder i jrbergen
Als een oude Deense rechter een
ondersoek doet naar een op Groen
land gepleegde moord, ontstaat
er een crisis in zijn persoonlijk
leven door de botsing tussen de
twee culturen en rechtssystemen.
Koolhaas,A.
Een aanzienlijke vertraging
Een ex-bankier kijkt terug op zijn
maatschappelijk geslaagde leven,
maar voelt zich in mensalijk op
zicht tekort geschoten.
PIain,3
Uit liefde voor de mens
De 1evensgescnieden is van een
succesvolle Amerikaanse chirurg,
die tevens de geschiedenis is ven
een familie in de eerste helft van
de 20~eeuw,

Ti ev/,A.
Ir. de hen ven de zo.;
Kort na de start van een zeilwed
strijd voor solozeilers over de
Atlantische oceaan ontdekt een
deelnemer dat hij een verstekelinge aan boord heeft.
ft idie- en 1'obby-boeken
315.1
Hart,M 't
De vrouw bestaat niet
Artikelen waarin de Nederlandse
schrijver het feminisme kritisch
onder de loep neernt.
358.8
Oud en neiuw fascisme; door de
Anne Frank Stichting
Artikelen over fascisme en natio
naal -socialisme .
390, .8
P.echtj1op; een cursus over het recht
van plledag; wat zijn je rechten
als echtgenoot, huurder, werknemer,
uitkeringsgerechtigde, consument.
614.73
KeuIs,Y
Het verrotte leven van Floortje Bloem
Beschrijving van het trieste leven
van twee heroïnë-hoertjes, die al
op zeer jonge leeftijd aan drugs
vars 1a afd zijn geraakt.
6 99.7 4
Bel te m a n ,H.
Het grote groentenboek; kookboek
nieuwe stijl.
a .T-indo-997
r istenbroek,' . en B.J.Tadema Pporry
K ijk op Ir don sic.
Fotoboek met een beschrijving van
1 ■
>n u
vol !;.

KLEIN D R A M A

Op 18 en 19 september zal er in de gemeente Eenrum weer een
hobby-tentoonstelling worden georganiseerd. Iedereen binnen
onze gemeente nodigen wij bij deze uit om zijn of haar crea
tiviteit, op welk gebied dan ook ten-toon-te-stellen.Via de
plaatselijke bladen zal hier nog nader op in worden gegaan.
Wel is zeker dat het ten toon te stellen materiaal, deugde
lijk voorzien van naam en adres van eigenaar(esse), op zater
dagochtend tussen 10 en 11 uur gebracht moet worden naar de
tentoonstellingsruimte en zondagavond 19 september tussen
19 en 20 uur moet worden opgehaald.
De werkstukken zijn tijdens de tentoonstelling door ons ver
zekerd.
In geval van nood kunt u voor vervoer van uw werkstuk(ken)
een beroep doen op een van de organisatoren van de tentoon
stelling:
Mevr. Bouwman ,05959-1625
Mevr. Vries

,05952-498

Mevr. Van Dijk,05952-381
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De Eenrumer Joden
(vervolg)
In het vorige Bokkeblad, werd door mij verondersteld, dat Noach
Benninga werd geboren in de woning Molenstraat 25.
Meerdere oude Eenrumers attendeerden mij er op, dat dit niet juist
is. Het moet zijn de woning 8/8a, waar thans wonen de familie
Medendorp en de heer 0. Vos.
Het toeval wil, dat de heer Benninga met zijn vrouw op ii mei j.1.
een kort bezoekje hebben gebracht aan Zenrum, waarbij ze ook een
uurtje verbleven in het gemeentehuis, waarbij een aantal dingen
uit het verleden werden opgehaald.
De volgende dag vertrok Benninga weer naar de Ver. Staten en zijn
vrouw ging kort daarop naar Israël/ waar kinderen van hun wonen.
De heer Benninga ging daarna rechtstreeks van Amerika naar Israël.
Al met al was het een zeer plezierige kennismaking met de fam. Ben
ninga. Van mevr. J. Folgerts-de Vries ontving ik de morgen van de
11 mei een paar fotots, waar Benninga als jongetje op stond en op de
andere één van zijn tantes.
Hij heeft de foto's met groot plezier aanvaard.
Nu dan verder met het doorgeven van het verhaal van Benninga.
Het vorige artikel eindigde met de vermelding, dat Benninga als
jongen een kamertje had op zolder.
Benninga verhaalt verder als volgt:
In mijn studententijd was ik stapelgek op nieuws.
Mensen uit Eenrum herinneren zich mij nog wel, komende van de half
zes trein uit Groningen en al lopende lezend in het Nieuwsblad
van het Noorden, dat met dezelfde trein aankwam.
In de winkel, die grotendeels door Frouke werd gedreven, verkochten
we galanteriën en hadden we ook een drogisterij.
Als kind vond ik het altijd prettig als we reizigers kregen, meestal
in de morgen.
Mijn echte interesse, was in reizigers van groothandelaren in drogis
terijen, zoals Ebel Ebels en Tonella uit de Zwanestrant.
Zij kregen koffie, namen hun bestelling op en ik kreeg uit talloze
doosjes drop en pepermuntjes op een schoteltje.
Één van de goede artikelen, waar we veel van verkochten, was Catz
levertraan in liters en halve liters flessen.
De kast in het alkoof stond er in de naherfst vol mee.
Alles bij alles, was het geen rijkmakerij, maar het hielp toch om
een bestaan te hebben.

Veel later, ik was al bijna student, begonnen de wichter school
boeken te verkopen, voor kinderen die naar een middelbare-school
gingen. Het kostte heel vrat moeite voor we lid konden worden van
de Vereniging van Boekhandelaren, een soort vafvereniging, die
nogal streng uitkeek wie ze toelieten.
Aan het eind van de grote zomervakantie, kwamen de kinderen met hun
HE? of Gymnasium boekenlijst en dan gingen Jet of Frouke met hun
de boekenlijst langs, om te zien welke boeken gekocht moesten worden
Die kwamen dan van uitgevers in Groningen of Amsterdam.
Sr werd 25% aan verdiend en ze werden gekaft -dat was gratis- afge
leverd. Het kaften deden Jet en ik.
Als ik de kans kreeg, liep ik weg.
De wichter zeiden altijd, dat de verdienste van de boeken werden
besteed voor mijn HBS boeken, voor het schoolgeld en voor alle
andere schoolkosten.
Pa bemoeide zich helemaal niet met de winkel.
Hij was brievenbesteller, daarnaast maakte hij zo nu en dan wat
borstelwerk op zolder.
Het meeste daarvan werd toen al engros verkocht en via de winkel
ging het naar de klanten.
Grootvader Noach was borstelmaker van beroep, dat was een vak dat
plattelandsjoden, tenminste in Groningen, vaker beoefenden.
Alles was handwerk.
Ik herinner me, dat ik als 4 of 5 jarig jongetje de steile trap
*
boven de kast beklom, naar de zolder, waar opa met een knecht uit
Groningen, een zekere van Coevorden, zijn borstels maakte.,
piijn moeder was allang gestorven en pa's ouders met 3 ongetrouwde
tantes, waren bij ons in komen wonen.
Ons gezin, zoals ik het kende, was dus heel groot, zeven personen.
De zolder had twee grote ramen en daarvoor stonden twee lange
tafels.
*
Een eigengemaakt instrument om schrobbers te "trekken" stond er tus
sen in. In de winter ging er een electrische lamp aan, die de rest
van de werkplaats ^.n de schemer liet.
Opa had een plank met rood koperdraad onder zijn voeten.
Een borstelhout met gaatjes voor de tuften hield hij in de hand.
Een lus van het dunne koperdraad wordt door een gat gestoken, een
bosje cocosvezels wordt er midden onder gelegd en dan trekt hij de
tuft in het gat van het" hout.
De tuft komt met beide einden omhoog en zo ontstaat tuftje voor
tuftje de bruide borstel.
Onze schrobbers waren beroemd in de hele omtrek.

De boerenvrouwen maakten er een aparte reis voor op de fiets,
als ze er één nodig hadden.
Verder maakten ze bruine en zwarte borstels die resp. gebruikt wer
den om b.v. melkbussen te boenen en om de muren van het huis te
boenen, kopstubbers om de ramen te wassen en gele wasborstels met
heel stijf haar.
Maandags kwam bij ons de werkvrouw.
Al heel vroeg stond er dan een aker met de vuile was op het turffornuis. Zwaar wollen ondergoed van de mannen, flanellen hemden
en wat er zo meer was.
Het hele achterhuis was wazig van de damp. De werkvrouw stond bij
goed weer buiten en dan werd het ondergoed op een wasbord met groene
zeep met de gele wasborstel geboend.
Vaak ook gebruikte ze funlight zeep, wij verkochten dat in de win
kel, 4 stukken in een doos.
Ik las altijs met verbazing een mededeling op de doos; ƒ10.000,gulden beloning voor iemand, die kan bewijzen, dat deze zeep niet
voor 100% zuiver is.
Ik vroeg me af, hoe je nou zoiets zou kunnen uitvinden, maar kwam
er nooit uit.
Maar al die borstels waren zogezegd massa-artikelen, het eigenlijke ■
vakwerk waren de kleerborstels.
Die werden alleen op bestelling gemaakt, b.v. als iemand zijn
dochter ging trouwen.
Het hout, was echt mahoniehout, het haar, was het beste varkenshaar
dat verkrijgbaar was en het kwam geloof ik uit China.
Het werd getrokken met fijn rood koperdraad, zodat ook het draad
waarmee de tuften in het hout zaten, duurzaam zou zijn.
Sn duurzaam waren die borstels. Opa maakte er eentje voor mij bij
mijn geboorte van grijs haar, met zwart staat er in: 19 NB 09.
Wij gebruiken vandaag de dag deze borstel nog en hij ziet er uit ala
nieuw, wel een teken, dat men zeventig jaar geleden goed werk leverde
De drukke tijd kwam in de winter, dan werkte ook mijn vader mee, om
genoeg voorraad te maken voor de grote voorjaarsschoonmaak.
Iedereen op het platteland, hield grote schoonmaak in het voorjaar.
Niet alleen werd alles in het huis overhoop gehaald, maar buiten
werden alle muren geboend.
De grote boerderijen in de omtrek, waren klanten van Noach Benninga
en goede klanten.
Één of twee vetrouwde arbeiders kregen een "kiep"(een hele grote
rieten mand) met twee zelen over de schouders op de rug volgeladen
met borstelwerk.

En daarmee trokken ze voor dag en dauw op stap, van boerderij tot
boerderij.
Die 5 of 6 weken brachten het geld in voor de slappe zomermaanden.
Opa was een kleine man met een ringbaardje en hij had heel dunne
zilveren ringetjes in zijn oren.
In gedachten, zie ik hem nog op vrijdagmiddag, als hij zich "ouremde".
Hij bracht dan een pasta op zijn gezicht, die de baardharen oploste.
Met een stokje, werd de pasta met de haren verwijderd.
De pasta stonk nogal. Vandaag de dag wordt hetzelfde middel, een
sulfide, maar nu sterk geparfumeerd, onder allerlei benamingen
verkocht als ontharingsm.idde!.
Opa stierf in 1917.
In onze linnenkast hebben we nog steeds een wasborstel, die hij
twee dagen voor zijn dood heeft gemaakt.
Mijn vader nam de borstelmakerij over, maar hiervan vertel ik later
verder.
(wordt vervold)
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OP EEN VOS
Een vos, die voor zijn baas in Heerde
doorlopend snippen apporteerde,
kreeg nooit vrijaf en moest het doen
met dagelijks één sniprantsoen.
Vroeg hij soms vrij, dan klonk het: MAch,
jij hét aldoor een snip-per-dag!M
................. ....................... .

..■ ii
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ZELF KLEREN MAKEN
In een tijd van steeds grotere bezuinigingen gaan meer en meer
vrouwen en soms ook mannen, over tot het ^elf maken van hur: kleding.
In het bijzonder is het zelf maken van kinderkleding een winstgeven
de zaak.
Al eerder gaf ik een kursus " ^voudigo kleding zelf maken ** voor
beginners. Dat doe ik ongetwijfeld deze winter weer.
En om nog meer tegemoet te komen an de behoefte om zelf kleding te
maken, ga ik stoffen aan huis verkopen.
Coupons en couponnetjes voor scherpe prijzen en prijsjes.
M.Wisselo,
Molenstraat 24, tel.:05959-IR69
Opening vanaf 4 augustus; woensdag open van 1-6 uur
vrijdag open van 1-9 uur
zaterdag
van 10 tot 5 uur en indien
aanwezig.
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Verkiezingen gemeenteraad 1932 te
Na afloop van de tellingen van de stemmen zijn in deze gemeente
vragen gerezen, rond de juistheid van de uitslagen.
Met name bij het stembureau in Eenrum rezen vragen over de
juiste aantal stemmen, dat op het C.D.A. was uitgebracht.
Dit, was aanleiding voor enkele kiezers, om een schriftelijk
verzoek in te dienen, waarin gevraagd werd om hertelling van de
stemmen *
Dit verzoek is door het Hoofd-stembureau op een zitting op
vrijdag 4 juni 1982 om 10.00 uur ingewilligd.
De hertelling heeft ten overstaan van enkele kiezers plaatsge
vonden.
De hertelling veranderde inderdaad iets in de uitslagen:
Zi bleek dat er in Eenrum één stem minder was uitgebracht op de
V.V.D., zoals aanvankelijk was vastgesteld.
Ook in Pieterburen veranderde er iets in de uitslag.
Hier was ten onrechte één stem ongeldig verklaard. Dit leverde
het C.D.A. één stem extra op.
De uitslag, na de hertelling, hield in, dat er in de aanvankelijk
doorgegeven aantallen zetels, welke aan de verschillende raads
fracties waren toegedeeld, niets veranderde.
Wel is komen vast te staan, dat na een volgens de Kieswet te ma
ken berekening, het C.D.A. op 3/7 stem na geen zetel in de komen
de raad krijgt. De kiesdeler is namenlijk 1/7 van het totaal
geldig uitgebrachte stemmen (1395 : 1- 199 2/7).
Als 75% van de kiesdeler wordt behaald kan een partij nog in
aanmerking komen voor een restzetel.
In dit geval wordt dit 149 3/7. Plet C.D.A. had 149 stemmen, dus
te weinig. De P.v.d.A. was in dit geval de gelukkige, zij kon
haar vierde zetel in de gemeenteraad nog net behouden.
Hieruit blijkt, dat in bepaalde gevallen de stem van iedereen
meetelt en dat het verstandig is om zoveel mogelijk op te komen
als verkiezingen worden gehouden.

WIST U DAT......
in het gemeentehuis op de avond van 2 juni (de dag van de gemeenteraads
verkiezingen) de verwarming brandde?.... Buiten was het dan ook slechts
zo’n 24°.
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ONS ZONNESTELSEL

Onze aarde met een middellijn
van 40 cm komt al in Winsum

Het zonnestelsel ontstond
vermoedelijk ongeveer vijf
miljard jaar geleden uit een
grote gaswolk.

(op een afstand van 5 km).
Mars, op een afstand van 7,5 km,

Die werd langzamerhand dichter
en begon te draaien.

Saturnus(48 km) in Leeuwarden.
Uranus in Zwolle.

In het midden werd een grote
hoeveelheid gas dichter: dat

Neptunus in Utrecht en
Pluto in 1s Hertogenbosch.

werd de zon.
Andere kleinere hoeveelheden
gas verdichtten ook: dat werden

Daarbij zijn Jupiter en Satur-

de planeten en hun manen.

staat in Warffum.
Jupiter (25 km) komt in haren.

nus nog vrij grote bollen met
diameters van 5 en 4 meter.

Als we Pluto/ de planeet die

De andere planeten zijn veel
kleiner.

het verst van de zon afstaat,
als grens van ons zonnestel

Zo, nu u weet welke objecten
zich allemaal in het zonnestel

sel nemen, is het zonnestelsel
bijzonder klein, vergeleken

sel bevinden, zal ik de volgen
de keer één voor één wat dieper

met de afstand tot de dichtst
bijzijnde ster: we moeten 4000
zonnestelsels achter elkaar
leggen, voordat we bij de

ingaan op de planeten.

dicgtstbijzijnde ster zijn.
Naar mensenmaat gemeten, is ons

Oet dokters praktiek

zonnestelsel echter ontzettend
groot.
Laten we, om een goede indruk

Ain oet 't loug vandoan was
deur zien dokter noar stad

te krijgen van de verhoudingen
in het zonnestelsel, de aarde

tou stuurd, noar n specialist.
Zeharen hom aal verteld, dat
zukse kloare kerels dat waark

eens verkleinen tot een globe
van ongeveer 40 cm.
De zon wordt dan een bol met
een diameter van 40 m.
Die bol plaatsen we nu op de
kerktoren van Eenrum.

nait veur niks doun.
Waitenschop mout betoald worren, zoveul wis e aal wel.
Op n bordje ien wachtkoamer

De planeten Mercurius en Venus

wer e 't gewoar: "Eerste be
zoek 10 gulden, vervolgens

moeten we dan op afstanden van
resp. 2-en 31/2 km plaatsen,

5 gulden."
Dou 't zien beurt was, ging e

d.w.z. in Wehe-den-Hoorn en

spreekkoamer binnen en zee

Baflo.

hail trankiel:„Ziezo dokter,
hier was *k aal weer."
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Fragm ent uit „De torens vertelden m ij” van Jan W. Kesier
Of ge nu van Groningen komend voorbij Winaum den weg
naar het Hoogeland inslaat, dan wel of ge uit den Weetpefder
komend ten Noorden van Zoutkamp den dijk beklimt, en eek
als ge aan het Reildiep op de sluis bij Aduardersiji staat,
altijd en overal in dien Noordwesthoek van Groningen vindt
ge een vast baken op uw zwerftochten: in den hoogea toren
van Eenrum kunt ge u niet vergissen. Het dorp Eenrusn ie niet
belangrijker dan een van de andere dorpen in de «treek; sefl*
ligt het wat in een uithoek, want de groote weg ven Wineuat
naar Warfum en die van Winsum naar Zoutkamp gaan er
beide op enkele kilometers afstand langs en slechte een vrién
delijk ommetje van de autobus bewaart het voor het isole
ment. Maar de toren van Eenrum wint het van alle andere.
Natuursteen en baksteen zijn hier vercenigd tot zulk een gaaf
bouwwerk als alleen de renaissance in zijn beate burgertrota
kon voortbrengen. De kerk zelf is veel ouder: het gebnuk
van tufsteen wijst er op, dat ze dateert uit den tijd, taan da
baksteenbouw nog onbekend was. Wanneer dat preciaa kat
geval was is nog nimmer met zekerheid vestgeeteld. De H0Ubouwmeester C. H. Peters meent, dat hier ia da twaadt kalft
van de 11e eeuw al met baksteen gebouwd werd. Aadatoa ai|a
voorzichtiger en spreken van omstreeks 1200. Ia Brugge werd,
naar men met zekerheid weet. in 1127 reede mei bakataaa
gebouwd, cn tegen het eind van dezelfde eeuw ook ia het
Brandenburgsche, hoogstwaarschijnlijk met steen, die uit oaaa
streken werd aangevoerd. Zoo is het leng niet uitge«totea, d it
ook in Groningen reeds voor 1200 baksteenbouw werd toegepast. De kerk van Eenrum blijkt gedeeltelijk in tul gebauwd
en later, waarschijnlijk omstreeks 1250, vergroot ia baksteea*
bouw, maar al dit moois zit verstopt achter een dikke laag
pleister, en wie er nog iets van zien wil, moet door dea toren
naar de baksteenen overwelving der kerk klimmen. Nog twee
maal zoo hoog de ladders op, langs klok en galmgaten, en ge
staat m dan achtkanten bovenbouw van dan toren. Hooger kunt
ga er bezwaaalijk bovenuit, boven het Groninfeche land, ea
dat behoeft ook niet, want hier ligt het al diep aan uw voeten.
Over het vlakke land waait altijd een stevige bries, maar kier
boven op den toren gaat het pas goed te keer en die desu
krijgt ge nooit alletn meer dicht. Maar wat een verkwikking
om er zoo boven uit te stijgen! Wet zei Pallieter ook weer,
toen hij in zijn vliegmachien boven de Leie hing: „Dor wonne
na de m en sch l.... Dor woene ze na, die denke daYallemaal
gelijk hemmef'
Ja, daar wonen ze, onder hun rood pannen daken. De
arbeiders onder de kleine daakjes met één schoorsteen, de
burgers onder wat grootere, en rondom het dorp tussohen
koren en koolzaad en klaver daar wonen de ongekroonde
koningen van de Groninger klei. En kijk nu eens heeleasaal
naar beneden, vlak over den rand heen, als u geen koogtevreee
kent: daar woont de domineeI Eere, wien cere toekomt: hier
zijn het de kerkvoogden van Eenrum. Die hebben daar aan
den voet van den hoogen toren een pastorie laten zetten, zóó
bewoonbaar en zóó praktisch als een domineesvrouw die
alleen maar in haar droomen kan hebben gezien. Zoo n resul
taat is natuurlijk allereerst de verdienste van den architect,
en de naam Olemeijer heeft een goeden klank onder de
Groninger bouwmeesters. De verdienste van de kerkvoogden
is niet dat ze het geld er voor over hadden: plicht van de
kerkvoogdij is niet alleen de gelden te beheeren, maar ook ze
te besteden.'Dat wordt nog al eens vergeten. Maar hier in
Eenrum liet men een pastorie bouwen, waarvan het ontwerp
door een prijsvraag tot stand gekomen is. Daardoor werden
tal van architecten gedwongen zich te bezinnen op de eigen
aardige eischen, waaraan een pastorie behoort te voldoen.
Het resultaat mag gezien worden. Of eigenlijk: het zou gezien
m o e t e n worden door alle kerkvoogden, die moeten laten
bouwen of verbouwen. Noteert u het alvast, mijne heeren:
Excursie Eenrum. Van die reiskosten zult u geen spijt hebben!

de kerk valt te zien hoe al die tuascbeuMggemie eeuwen hier
eigen vorm en gestalte hebben gekregen. Dn twaalfde en
dertiende eeuw staan daar stoer en sterk opgabeuwd im de
kerkemuren, overkoepeld door esn zwaar gemetseld Fomasasch
gewelf. Het oude doopvont, dat lang «is k a i rhek door een
metselaar werd gebruikt, staat nu veilig in het Museum van Oud
heden te Groningen. In de Gouden Eeuw verrijst dan in zes jarea
de hooge toren, waarnaar de schippers op de Waddenaee au
al bijna drie eeuwen hun koers bepalen, ea iets onder nog ie
uit hetzelfde tijdvak de kunstig gedreven zilveren avondmaals
beker. De achttiende eeuw omringt u bij bet binnentreden van
het torenportaal daar staat de zerk van De Edele Driewts
Claesen Stuirwolt naast die van de Deughtsame Hilye Evers,
zijn huisvrouw, gerust verwachtende een saligs opstanding*
in Christo:
lek heb adtu getest de icereli me» hmer les»,
mijn nel beveel ick Godt, het Iteheem hier te rust,
tot dat Godts helbasvtfn stee» „m-nuefceu komt
ten oordeel" om dan met at fty* votefc tê
kngen hejjl tot voordeel

Zie, nu moogt ge gerust een grapje maken over die rare
leeuwen, die hier als wapendragers zijn uitgehakt, waat toHs
in 1692 groeide aan een leeuw de staart aiet midden uit rijn
rug. En dat die gebeitelde baxuineogelea op oat don indruk
maken van prentenboek elfjes met eeo waldhoorn, och, d it
ligt misschien net zooveel aan ons als aan den maknr. Als gv
nu ook maar iets aanvaardt van de onaantastbare hoeghoéd
van dien eenen schoonen versregel:
lek heb adtt» geetyt de werelt met kost lust........
Wanneer ik na een dag zwerven ia dea l l i p t l Gtuesegschen wind niet anders in mijn optchnjfbeekje aeu motbreot»»
dan die kostelijk zacht vloeiende woorden van een enÉUfcoml
gebleven dichter, de dag zou niet vergeefsch zijn g e w iü l tM
steenen kroniek verhaalt ons maar weinig van de deughtaame
Hilye Evers. Geboortejaar en leeftijd ontbreken, maar «on
vergelijking met de zerk van haar echtgenoot doet zien, dat
zij hem nog éénendertig jaren heeft overleefd. A k vrouw van

Vsn de oude tuisteenbrokken naar de moderne pastorie is
eee sprong van zeker zevenhonderd en vijftig jaar. In en om

ts
i

t#t 4e >—r i—lfflrea van het dorp sa
was rij dat reeds — m oude Trouw torn m stierf
N u r sta Mer m ia do ecbemerstilte Taa bet torenportaal,
waar ge, omringd door do hardeteeaen bladon van bot dorpegeschiedboek niot andort boort dan don tragoa tik van kot
torenuurwerk, aio go dan do deugdzame woduwo mot baar
hagolwitto opoldoworkskant nog niot om don hoek van bot
korkploin ziet aankomen, dan rijt go een botterik zondor
verbeeldingskracht en ge kunt bij nieuwe maan veilig van
Eaarum naar Den Hoorn loopen zonder ook maar iets te
bespeuren van do schim van Een nimmer Aagt, die bier toch
bij nacht en ontij over hot veld moot spoken. Dan zult go ook
kaar afgcslepen grafschrift niot ontdekken tusschen do ver
weerde zerken op hot kerkhof.
Hier ligt begraven Aagt.
Zij is gesterpen maagd.
Dot zij niet was getrouwd.
Dat had haar nooit gespeten,
Meer niet te zijn gevraagd,
Dat kon zij niet vergeten.

Maar ja, Aagt had het er dan ook naar gemaakt. Wie bot
fijne van de geschiedenis wil weten moet er de oude
mors maar eens naar vragen, maar het haantje van den
bloost nbg koperrood als hij er aan denkt.
Hoe zwieriger de krullen en ranken van de Louis XV
worden, boe verder vorderen we in den tijd. Met bet
dicht van de Eer- en Deugt-Rijke Juffrouw Anna
predikantsvrouw van Eenrum, rijn we al midden in den
tijd beland:
Sta stil, o Medemensch,
hier legt de bloem der Vrouwen,
Die KENRUMS HeijUGemnt
Als Kga Mogst aanschouwen,
De deugt was hoert Kroon, Müéadigheyt hoer hut,
Zij spoedt door de Zee des Werelis, om met Rust
De Schoont Hoven van den
Hemel in Te Streven,
Wen Gods Basuina Klinkt
Zei ook haar Lichaam Leven.

Het eenige grafdicht, dst door den maker onderts ekend
werd, is weinig meer dan gerijmel. Maar het geeft toch een
te eigen kijk op den tijd van het ontstaan om het voorbij te
gaan. Het betreft Ds. Johannes Metelercamp, echtgenoot van
Anna Bakker, en luidt als volgt:
Hier binnen in dit duister Graf.
Rust h\j die zig nooit ruste gaf.
Maar in den dienst des Heeren.
Zijn kragten liet verte eren.
Die zijn volk ijverig heeft gestigt.
In leer en leven voorgeligt
Dees gulde mond zwijgt nu stil.
Want het was dus ’t Heeren wil.
Vrouw, Zoon, Broeder en Gemeente.
Betreurt het kil koud gebeente.
Van een Man bij ijdereen.
Bemind ook b\j groot en kleen
Men volg het voorbeelt van Gods knegt.
Welk in dit graf begraven legt.
Dien God nae den strijd de kroon
Schenkt tot een genaden loon.

Ga nu de kerk binnen en aan de negentiende eeuwsche
kerkemeubelen zult ge bespeuren, dat ook het Keizerrijk mat
zijn voorliefde voor klassieke vormen op de christelijks kunst
in het Groningerland zijn stempel heeft gezet. D ssr staat dn
heerenbank met het wapen der AlberdaY Twcs engeltjes
drapeeren het achterschot met een zoo zwierig in het eiken
hout gestoken guirlande van bloeiende rozen, dat ge er niet^
meer aan twijfelt of een knap en gevoelig vakman dien beitel
gehanteerd heeft. En dat alles wordt geschraagd door kwasizuiltjes met Grieksche voluten en daar op de hoeken staan
weer de onvermijdelijke vazen van het Empire. Aan de voor
zijde van de dubbele heerenbank, recht tegenover den kaneel,
bevindt zich nog de voorlezerslessenaar. En ziet ge dat k leis*
merkwaardigheid)* daar wel aan den muur, de wetstafelea van
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Mozes, met de beginwoorden van de tien geboden er in
gebeiteld? De vijf kuippeneclen van den preekstoel, — waar
schijnlijk van denzelfden beeldhouwer — met voorstellingen
van de herders in den stal^ de vlucht naar Egypte, de grafleg
ging, de hemelvaart en de opëtandiag, zijn wal opmerkelijk,
want we hebben niet zoo veel christelijke sculpturen uit dien
tijd, snaar ze miesen toch d« kracht om ons te ontroeren; de
kunet ven de arcadische herders en herderinnetjes kcxnt ook
kier wel wst sl te liefelijk om den hoek.
Zoo spiegelt zich ook in een afgelegen dorpskerk elk tijd
vak in het monument, dat het voor de gemeente toti stand
bracht. In enkele kwartieren volbrengt ge hier een wandeling
van eeuw tot eeuw. En dan kan het wel niet anders of zoo's
hink-stap-sprong door de historie doet u ook iets beleven van
de geweldige continuïteit, die besloten ligt in één zoo'n kerk,
in zeven, acht eeuwen evangelie verkondiging. Stormen zijn
over het land gegaan, dijken zijn doorgebroken, ket water steeg
tot de lippen, maar de kerk bleef staan. Onderlinge twisten
* setten dorp op tegen dorp, Stad en Ommelanden voeren strijd
ever het gewestelijk bestuur, vreemde benden stroopen het
tand, maar de kerk blijft staan. Monniken worden vermoord,
pastoors uit het land gebannen, predikanten afgezet. De kesk
blijft staan. Vrijheden worden te niet gedaan, rechten geknot,
bermkartigbeid gebrandmerkt. De kerk blijft staan. De kerk
laat niet af bet woord te verkondigen, dat voor alle eeuwen
geldt, en van geslacht tot geslacht vindt d« mensch daarin zijn
heul en heil, dat heen tenslotte doet zeggen:
lek heb adiu geseijt de werelt met heer lust.

'

Winschoten, 1 juli 1982
Onrmoeten,
leren kennen
en dan
adieu,
is moeilijk.
Toch willen wij
iedereen dankzeggen
voor de fijne jaren
die we in Eenrum
hebben gehad.
C.Zuiderveen-de Vries
Inge en Marcel.

EEN STUKJE
GESCHIEDENIS

‘DIJKSTERHUIS’ en omgeving
Detail kaart van Th. Beckeringh. 1781

Van vóór de 17e eeuw zijn de gegevens tamelijk
schaars en vaak wat onsamenhangend. Daar Pieter
buren en Westernieland beide dijkdorpen zijn, is de
ouderdom veel jonger als de wierdedorpen in de om
geving, zoals Baflo-Rasquert, Eenrum.
Veel eeuwen lang, tot aan plm. het jaar 1000, was het
gebied waar nu Pieterburen en Westernieland liggen,
één groot kweldergebied doorsneden van prielen, met
als hoofdstroom de Hunze of het Reitdiep, die via
Schouwerzijl, Kromme-Raken, Den Hoorn, Hoornstermaar, Broekstermaar, met als zijstromen Pieterbuurstermaar en Westernielandstermaar, naar zee
stroomden; toen onderhevig aan eb en vloed. De Hunzetak is vrij breed geweest, gezien de breedte van
’t Aagt — lage strook grond tussen Den Hoorn en
Eenrummerstreek, plm. 900 m. Nadat de oude Hunze
was afgesloten bij Schouwerzijl en zoals wordt aan
genomen bij Abelstokstertil, slibde de zeearm in
’t Noorden ervan dicht.
Van het leggen van dijken moet men zich geen grote
voorstelling maken. Ze werden gelegd op een hoge
kwelderrug en waren ongeveer 6 voet hoog. Bij het af
graven van dijken was dit duidelijk te zien. In ieder ge
val was het aanleggen van een dijk toen een groot
karwei, gezien de geringe bevolking en de schaarse
hulpmiddelen.
De eerste bedijking vond plaats te Wehe over Nijenklooster naar Molenrij, richting Kloosterburen. Hierop
aansluitend is een dijk gelegd via Kleine Huisjes,
Broek naar ‘Den Horn’ - boerderij familie Luitjens.
Hierdoor waren Broekster-, Pieterbuurster- en Wester
nielandstermaar ingedamd.
In het landschap zijn verschillende oude dijklegers
te zien, bijvoorbeeld van Broek naar de boerderij van
de familie Brouwer ten zuiden van de weg en van
Wierhuizen naar Pieterburen. Door de ruilverkaveling
is er nu niet veel meer van over.
De daaropvolgende dijk was op een hoge kwelderrug
gelegd van West naar Oost over ’t Houweel, Pieterbu
ren naar Zijlbrugge. waar een sluis in het Westernie
landstermaar is gemaakt. Deze dijken zijn opgewor
pen plm. 1200-1300. Overigens zou de sluis ‘Zijlbrug
ge’ niet lang dienst hebben gedaan.

In deze periode waren er geen hoge vloeden, zodat
een volgende bedijking vanaf Kloosterburen via ‘Deikum’, de boerderijen van de oude dijk, Kaakhorn,
Westernieland en naar Den Andel is gelegd. Een stuk
dijk is bewaard gebleven langs de weg naar Den An
del. Hiermede was^tevens een dijk rond ‘Huis ten Dijke' gelegd.
Dit ‘verstrekte’ huis stond eerst buiten de zeedijk en
was oorspronkelijk niet veel meer als een stenen ver
dedigingstoren, van waaruit de gehele omgeving in
de gaten kon worden gehouden en waar ook zeerove
rij bedreven werd.
Het oudste stuk waarin Pieterburen voorkomt is een
oorkonde van het jaar 1371. Hierin is sprake van parrochiani ‘Sancti - Petra’ en in een stuk daterend 1406
wordt gesproken van ‘Sunte Petersburen’. Verder
vindt men Petersburen en Pietersburen, waarvan
tenslotte Pieterburen overbleef.
In hetzelfde stuk komt een gelijksoortige dorpsnaam
voor ‘Sunte Marienburen’, dus het dorp van Santa Ma
ria. Deze naam raakte a! spoedig in onbruik en werd
vervangen door Nieland, dat weer later ter onder
scheiding van een gelijknamig dorp Westernieland
werd
De invloed van de monniken op de oude plaatsnamen
is niet vreemd. Zij waren het die de leiding hadden bij
het aanleggen van dijken en waren in grote getale
aanwezig in de Kloosters, zoals de kloosters ‘Oldenklooster en ‘Nijeriklooster te Kloosterburen en de
kloosters te Rottum en Aduard.
Vele ingedijkte landerijen werden aan het kloosterbe
zit toegevoegd. Dat verklaarde ook het enorme land
bezit van de kloosters: klooster Aduard bezat 5600 ha.
Tijdens de Twisten tussen de Spaanse troepen en de
Staatse, tussen 1570-1594. werden de kloosters met
de grond gelijk gemaakt. Bij de vrede’ van 1594 kwam
het land in bezit van de zogenaamde ‘Ommelander
Kas’, de provincie dus.
Na een kleine afdwaling over de kloosters blijkt dat
Pieterburen gesticht moet zijn kort na 1371. Het was
toen een parochie en had ook een kerk. Niet de kerk,
zoals wij hem nu kennen. Het moet een rechthoekig
gebouw geweest zijn. waarvan thans nog het koor
aanwezig is.
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In de tijd van betrekkelijke rust tussen 1400-1530 kon
het dorp Pieterburen, in de schaduw van en be
schermd door het aanwezig zijn van ‘Huis ten Dijke’,
zich ontwikkelen. De materiële belangen, zoals on
derhoud dijken, afwatering, betalen van belasting,
werden onderling geregeld, waarbij adellijke heren
een grote stem hadden in te brengen. Soms zelfs door
allerlei verervingen het alleen-recht hadden. Er is ner
gens gebleken dat hier de adellijke heren grote mis
bruik hebben gemaakt van hun macht. Zij stelden
mensen aan die de ‘belastingen’ moesten innen. Er is
een lijst bewaard gebleven van deze mensen die we
kunnen vergeliflidn met de vroegere gemeente veld
wachters.
leder jaar kwamen de stemgerechtigden bijeen op het
kerkhof van Lutke-Soaftieum, op de dinsdag na Pinksteren, om daar verkozen te worden en de eed af te
leggen. Degene die verkozen werd, moest een vat bier
ter beschikking stellen. Waar dit bier uit genuttigd
werd staat er niet bij.
De afwatering ging toen al via het ‘Waterschap
Schouwerzijlvest’. Daar het dorp Pieterburen uit twee
kluften bestond die later naar elkaar toe zijn gegroeid namelijk een Oosterkluft met 500 jukken en een
Westerkluft met 249 jukken - is schotplichtig land.
Van de woelige jaren 1570-1594 is bekend dat de heer
van ‘Huis ten Dijke’, Hayo Manninga, als overtuigd
calvinist naar Emden vluchtte en dat op 15 juni 1564
een groep krijgsvolk het dorp gedeeltelijk plat brand
de, maar dat de kerspellieden in staat waren de orde
loze troep op de vlucht te jagen met achterlating van
de gestolen waar.
Vermeld moet nog worden dat de zoon van Hayo Man
ninga in 1594 weer terug kwam, gehuwd met een
dochter van watergeus Diederik van Sonoy, die hier
zijn laatste jaren doorbracht en in de kerk is bijgezet
in de grafkelder.

"De Noordzee heeft het water uitgestort over de dij
ken en heeft een zeer grote menigte van huizen, men
sen en alderhande vee en goederen verslonden. Van
de 50 huizen in Westernieland zijn 35 tot een puim
hoop geworden. De kerkbanken zijn op het koor ge
dreven en de gemeente heeft drie keer haar bijeen
komsten op de plaats ‘Addinga’ moeten houden. Er
zijn in Westernieland verdronken aan mensen 78,
paarden 66, koebeesten 219, zwijnen 31, schapen 747.
Van de overgebleven mensen hebben 16 zich gered
op een goel zaad. Anderen zijn op een stuk 1-2-3-4-uur
gaans vervoerd. Voor Pieterburen waren het eantellen
in dezelfde verhouding. Enkelen redden zich in een
boom, anderen dreven op een stuk dek neer de Wierde van Rasquert, alwaar ze gered werden
Van Wierhuizen is bekend dat de kerk is verwoest en
dat alle huizen onbewoonbaar waren en dat van de
bevolking slechts 5% het hadden overleefd. De kleine
luidklok van de kerk van Wierhuizen is toen in de to
ren van Pieterburen geplaatst.
D ttail kaart van Th. Backeringh, 1781
Lat op het mannetje met de verrekijker; op de toren kon men
prachtig het wad overzien.

In de jaren tussen 1594 en 1795 kan gesproken wor
den van een steeds toenemende invloed die de
achtereenvolgende bewoners van ‘Huis ten Dijke’ in
de loop der jaren op het openbare leven van Pieterbu
ren hadden.
De rechtspraak, waterschapazorg, het strandrecht,
het jachtrecht, het innen van belastingen, het coliatlerecht, dit is het benoemen van een dominee, kwa
men allen In één hand.
Voor de jaarlijkse schouw speelde Pieterburen om Het zoute water stond weken voor de poorten van de
streeks 1750 een belangrijke rol. Daar namelijk in het stad Groningen. De toestand van de zeedijken was
café ‘De Vette Henne’ kwamen scheppers en zijrech zeer slecht. Over grote afstanden waren ze geheel
ters van het Schouwerzijlvest op de maandag na Sint verdwenen en waren er diepe kolken ontstaan. Ze zijn
Vitus - 15 juni - bijeen. De samenkomst begon om 7 er nog te Kaakhorn, aan de weg naar Den And#},
uur des morgen* met een gezamenlijk ontbijt, waarna Harm Stuit’s Kolkje en meerdere grote en kleine kol
de heren hun tocht begonnen. Om dure smulpartijen ken nabij Dijkum. Voor herstel van de dijken heeft
te voorkomen, werd besloten dat er slechts een sim Thomas van Seeratt, hoofd van de provinciale Wa
terstaat zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij ging on
pele ‘anbitinge’ • maaltijd zou zijn.
In 1754 komt een belangrijk werk tot stand: namelijk danks de moedeloosheid der ingelanden voortvarend
het verleggen en graven van het Pieterbuurstermaar. te werk. Van ‘Deikum’ tot ‘Hoog Watum’ - een boert#*In de oude doop- en trouwboeken hebben predikanten rij bij Spijk - werden de dijken sterk naar buiten ge
aantekenihgen gemaakt omtrent belangrijke gebeur legd, op de plaats waar nu nog de oude zeedijk ligt.
tenissen. Daarin nemen watervloeden - overstromin Dit is de slaperdijk langs de betonweg in de Linthoret
Homanpolder en verder de slaperdijk van de Noordgen - een belangrijke plaats in.
Bij de vloed van 1686, de Sint Maartensvloed van 11 polder.
op 12 november, overstroomde het zeewater de dij De schade was voor de pandplichtige eigenaren,
ken, waardoor in de Ommelanden 1585 mensen ver maar deze waren veelal niet in staat om met spoed de
dronken, 1643 paarden, 8852 koebeesten en 21000 dijken te herstellen of te verbeteren. De oorzaak moet
schapen.
ook geldgebrek geweest zijn.
Vele landerijen zijn toen bij ‘Keers Koop’ verkocht, of
Over de kerstvloed van 1717 heeft de predikaner Jo- werden door de eigenaar zonder meer verlaten. Nog
hannes Coens van Westernieland, het volgende in het in 1732 waren er nog klachten over de slecht*
toestand van de dijken.
dlekonieboek opgetekend:
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Hier maalt men graan tot stof;
hier pelt men bast van ’t garstgraan of.
O mens, wilt hieruit leren,
Dat gij ook eens tot stof zult wederkeren.

Het belastingwezen was niet zo ingewikkeld; behalve
het onderhoud van de kerk en de diakonie werden be
lastingen geheven ten bate van de provincie, te weten
verponding - een soort grondbelasting * en de zoge
naamde Commijspenningen. Omstreeks 1780 waren
de belastingen volgens J. Zijlma* als volgt:
— voor winterkoren: 9 maand, 4 stuivers en 6 duiten
per maand.
— voor zomerkoren: 4 1fo maand, 7 stuivers per
maand.
— paard: 3 stuivers per maand.
— koe-zomerhalfjaar: 1 gulden, 13 stuivers.
— koe-winterhalfjaar: 16 stuivers en 4 duiten.
— mensen boven 16 jaar: 6 stuivers in de maand,
— bodelonen 10%.
— schooisteengeid: 5 gulden per schoorsteen.
— accijns op geslacht: 12V2 % : varken 3 gulden.
: speenvarken 1 gulden.
— belasting op gemaal: mud tarwe 2 gulden.
; gerst 7 stuiver.
: haver Vz stuiver.
— koffie en chocolade: 3 stuivers en thee
6 stuivers het pond.
— wijn: 3 gulden 18 stuiver het anker.
— brandewijn: 12 gulden per vat.
De belastingen werden geïnd door een schatbewaar
der. Het dragen van een pruik kostte 10 gulden be
lasting. Het hebben van een rijtuig plus gespan was
ook belast.
Na de intocht der Fransen in 1795 begon men ijverig
met de hervorming der bestuursorganen. Op 'Huis ten
Dijke’ had men weinig van de revolutie-storm te lij
den. De bevolking was nogal ‘geattacheerd aan ‘Huis
ten Dijke’ en zijn bewoners. De rechter verbonden aan
‘Dijksterhuis’ of ‘Huis ten Dijke’, werd krachteloos.
De burgerij moet invioed hebben op de regering. Het
begin van de ‘inspraak’ is begonnen.

houden al trad reeds achteruitgang op doordat de
laatste eigenaar, Gerard Alberda van Menkema op
Menkema woonde. Dit blijkt uit bewaard gebleven ad
vertenties over de enorme verkoop van bomen uit het
bos van ‘Huis ten Dijke’ tussen 1850 en 1890.
De erven van de laatste eigenaar besloten het huis op
afbraak te verkopen. Het weid voor de geringe som
van 2475 gulden verkocht aan de molenaar van Eenrum. de familie Elema. Op 1 september 1903 was de
afbraak voltooid.
Het oude rechthuis in Pieterburen, het vroegere café
‘De Vette Henne’ was juist door de toenmalige eige
naar J.L. Lofvers verkocht toen het af brandde. Het
stond op de plaats waar nu de ‘Spar’-winkel is.
Een molen stond reeds in Pieterburen in 1628 met zo
wel maal- als pelstenen. Op 22 maart 1846 werd hij
door brand vernield. Onmiddellijk werd een nieuwe
molen gebouwd, welke er heden ten dage als monu
ment nog staat. De molen is in ieder geval goed ge
restaureerd voor het nageslacht bewaard gebleven.
In pim. 1850 werden de wegen verhard met gebroken
grint. Voordien was het verkeer bij de winterdag zeker
bijna onmogelijk wegens hoge waterstand en mod
der. Een stadsreis was een hele onderneming. Men
moest eerst zien in Mensingeweer te komen en dan
met de schuit, die iedere dag vanaf Ulrum kwam, ver
der.

/W D E N T R ^ K S C H ( J I T C 2 ^ £ >
CZJ(LT56§)
Wie woonden er en wat deed men in Pieterburen
ongeveer 100 jaar geleden?

Het was een dorpsgemeenschap die op zichzelf aan
gewezen was. Boter op de boerderij gemaakt, werd
gebruikt, leder had in november geslacnt en het
geslachtte ingezouten of gerookt opgeborgen. De 3
bakkers bakten brood van meel, wat door de mole
naar was gemalen. Uit de aard der zaak het meest
roggebrood; vaak met spek gebruikt.
Winkels waren er in Pieterburen in die tijd minstens 5.
Ze hadden een klein assortiment, waarvan koffie,
thee, stroop, groene zeep. zout. suiker, gecroogde
In 1815. na het vertrek der Fransen, werden de heerlij produkten - krenten, rozijnen, appeltjes en meel de
ke reenten' slechts ten dele hersteld. De belastingen hoofdmoot vormden.
en heffingen op landbezit enz. werden steeds ver Nadat vaste wegen waren aangelegd, werd ook Pie
hoogd, 20dat de aftakeling van Borgen in de provincie terburen opgenomen in het groot verkeer. Er was een
Groningen was begonnen Velen zijn afgebroken tus geregelde Omnibus-dienst, eerst op Groningen, later
sen 1810 en 1840. ‘Huis ten Dijke’ wist nog stand te op de trein te Sauwerd, Baflo en Eenrum; ondermeer

1?

door de heer Vospef, die woonde op Frederiksoordweg in het huis van de famiiie van de Zweep en later
de familie B.J. Huizinga.
Er is een bekend gezegde, dat als het de boer goed
gaat, gaat het allen goed. In die tijd ging het zeker op.
Men was zeer sterk bij het wel en wee van het boeren
bedrijf betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de aardap
pelziekte en andere plagen die niet te bestrijden wa
ren.
Veel ambachtslieden waren ook nog veehouder of
boer. Het is bekend dat bijvoorbeeld de voorgangers
van smid Smith nog land in gebruik hadden evenals
de 3 bakkers en de 2 caféhouders. Er waren in die tijd
zeker wel 150 werkpaarden en er waren in Pieterburen
enige bekende paardefokkers bijvoorbeeld de familie
Tammens en de familie Bouman op ‘Hoogheemsterheerd’. Het afgebroken café bij de molen had jaren
een stier en een hengst ter dekking, onder meer de
hengst ‘Cleon’, waarvan de nakomelingen niet al te
aemakkelijk waren
hei werK op de boerderijen gebeurde door inwonend
personeel, vaste en losse arbeiders. Voor Pieterburen
was dit zeker - voorzichtig geschat - zo’n 125. Wat is er
nu nog van over... naast een 20-tal boeren zijn er nog
ongeveer een 15 medewerkers.
Het aantal middenstanders en kleine ambachtslie
den, al dan niet gekombineerd, was plm. voor 75 jaren
heel groot. Er waren 3 caféhouders tevens winkelier,
boer en handelaar in landbouwprodukten enz. Schoe
nen en laarzen werden door 3 schoenmakers aange
meten en gemaakt. Drie bakkers waren tevens vee
houder - melk werd gebruikt bij de broodbereiding.
Twee landbouwsmeden waren tevens hoefsmid.
Twee wagenmakers waren er en zeker 4 timmerbedrij
ven, 1 houthandelaar • tevens brievengaarder -, 1 tuin
man, 1 groothandelaar in boter en eieren, 1 beurt
schipper op Groningen voor vervoer van granen en
soms ook schapen en ander vee.
Verder werd het dorp regelmatig bezocht door ‘kiepkerels’ - voorlopers van C & A stoelenmatters, korvenmakers, 2 keer per jaar kwam een diggelschip met steengoed - en verkopers met de meest uiteenlo

Grietje Soldaat
Met interesse heb ik uw artikel
over Grietje Soldaat gelezen.
U schrijft: wellicht zijn er nog
inwoners die zich Grietje Soldaat
herinneren. Dit is bij mij inder
daad het geval.
Graitje Soldoat woonde in het
toemalige nog bestaande achterste
gedeelte van het huis van verver
(schilder) Nannenberg. Aan het huis
van Nannenberg (thans bewoond door
Menno Bulthuis) zat een schuur

pende zaken, 1 turfschipper-handelaar, 1 koppelbaas
tevens bodenbesteder, 2 schilders, zeker 5 winkels
waar van alles te koop was, 2 manufacturen winkels
tevens kleermaker, 1 bode op Groningen met paard
en wagen, 1 omnibus tevens rijtuigenverhuurder en
varkenshandelaar, 1 barbier tevens zadelmaker, 2
commissielopers in graan enz., 3 slagers 1 noodslager tevens handel in klein vee, 1 molenaar tevens varkensmester, 1 drankuitzetterij.
Dit waren gedeeltelijk éénmansbedrijfjes, terwijl een
aantal ook personeel in dienst had.
Na 1320 is van dit alles niet veel overgebleven en het
leek er op dat er niets meer zou zijn in het begin van
de jaren 60.
Aangelokt door de ruimte en de rust zijn in dit dorp na
1965 langzamerhand van de 130 huizen er 45 overge
gaan in handen van mensen buiten de provincie Gro
ningen; voornamelijk veel jonge gezinnen. Het meren
deel heeft het hier goed naar de zin. Enkelen zijn met
een bedrijf begonnen Er zijn nu; 1 bakker, 1 honingzemerij, 1 timmerbedrijf, waar een 8-tal gezinnen geheei
of gedeeltelijk hun bestaan vinden.
Tot voor kort stonden er nog melkbussen in de hoofdstraat en reden er bolderende boerenwagens met
hooi, stro, turf en korenschoven over de klinkers van
de Hoofdstraat. De geur van vers brood was ’smorgens op 3 plaatsen te ruiken en klonk het geluid van
’s mids hamer ’s morgens door de stille dorpsstraat.
Veel is veranderd in de afgelopen jaren en de veran
deringen zullen blijven doorgaan in de toekomst. Het
Pieterburen van nu zal niet blijven zoals het vandaag
de dag is. Eén zaak is gelijk gebleven: het ritme der
seizoenen. Er moet steeds worden geploegd en ge
zaaid en er kan slechts één keer per jaar worden ge
oogst. Laten we hopen dat het de jonge generatie ge
geven mag zijn het boerenbedrijf in goede orde te
kunnen voortzetten.

*

T.G. van Hoorn, voorzitter
Dorpsbelangen Pieterburen.

waarin N. zijn verfwinkel had.
Achter deze verfwinkel was een
kamer net een gangetje afgetimmerd.
Hier woonde Graitje.
De buren van Graitje waren aan de
ene kant mijn ouders en aan-de
andere kant de weduwe Faber.
In de kamer van Graitje stond
een houten tafel (zonder kleed),
een paar houten stoelen met
biezen matten en een kookkachel.
Ze sliep in de bedstede, die in de
kamer was. De oude vrouw was een
kerkgangster. Ik zie haar nog, ge
kleed met een zwarte omslagdoek,

haar kerkboek en stoofje, ter

do h er H i n g ar. De gedachten van

kerke gaan.
Op de schutting tussen de woningen
van Nannenberg en de weduwe Faber

c1inaer ^tonden echter niet stil.

was een plankje getimmerd. Op dit
plankje zette weduwe Faber in een
bakje de rest van haar middagmaa1.
Ook heb ik een keer bij Gruitje
gegeten. Midden op de tafel kwam
een ijzeren pot waarin mijn

Af 'n toe bracht hij zijn handen met
kracht op elkaar tot schrik van de
bestuurders die voor hem zaten.
Ook mijn eerst betaalde baantjes nam
ik van Slinger over. Ik herinner me
nog best de overnamevergadering met
het bestuur. In die tijd deden de
bestuursleden alle werkzaamheden voor
hun vereniging pro
i

1ievelingskost "boeskool".
VJe hadden beide een vork en aten
gezamenlijk uit de pot.
Eenmaal in de week ging ik bij Gruitje
op bezoek. Dit bezoek werd beloond
met een snoepcent. Deze snoepcent
kwam dan later terecht in het laatje
van het snoepwinkeltje van Rammeltje
en ontving ik voor een 1/2 cent een
stuk zoethout en voor de andere
1/2 cent een toverbal,
Graitje heeft jaren gewerkt op het
landbouwbedrijfje van de gebroeders
Slinger, Deze woonden in het huis
van Rense Kampstra (Hereweg). De
betrekkingen tussen haar n de
gebr. Slinger waren zeer goed.
Ook vermelde gebroeders herinner ik me
nog zeer goed. Gerhard vis bo-.r en
Jacob boekhouder voor enkele instellin
gen. Tevens hadden de heren een
slijterij. De opslag hadden ze in een
gebouwtje - naar mijn beste
achter het oude gemeentehuis.

~

"•jjcob was een apert figuur, hij w is
o.m. boekhuoder voor do onder!ir o
brandverzekering. Als eer. boerderij
inzake de verzekering bezocht moest
worden ^ zo vertelde mevrouw
M. Di ;'kveld-Stol mij cers - dan trokk: r
een paar bestuursleden er per rijtuig
op af. Achter in de koets zat dan

Alleen op de vergadering hadden ze
vrij drinken en roken, De kastelein
oeti voor hst roken een schaaltje
met sigaren op de tafel, Toen de
vergadering afgelopen was vertrok
ken de leden. Slinger en ik bleven
chtor on do paperassen bij elkaar
r oefen. In het bakje lagen nog
s i g a r e n . v o o r jou en 2 voor mij"
z~i slinger. Ik moest deze situatie
wel even verwerken. 2en paar dagen
"i•tor warden de bescheiden en de
kas cvergencinen ten huize van
li.nger. Do kas vertoonde echter een
tekort van een dubbeltje. "Dan roken
#

we een sigaartje minder", zei Slinger.
Ik vroeg hem echter wel wie dat si
gaartje dan minder moest roken.

Waarom nog geen opening van
de uitbreiding van het dorpshuis

Maar nu weer terug naar Graitje.
Toen ze RO jaar werd kreeg ze van
mijn ouders een kroakstoul (rieten
stoel). Ze wilde daarin eerst niet
zitten.

Dat heeft u zich vast in de afge

Die luxe was te groot voor haar.
Van mijn vader hoorde ik hoe moeilijk
het voor de oude vrouw is geweest - .
in verband met de financiële regeling
met de kerkeraad - om afstand te
doen van haar spaarcentjes. Een
regeling die toch voor haar bestwil
geschiedde. Ze stelde echter één
voorwaarde en die was* dat ze haar
eigen begrafenis en het gedenkteken
op haar graf zelf wenste te betalen.
Ik ben ervan overtuigd, dat aan deze
wens is voldaan.
Hoe dit financieel geregeld is
geweest, weet ik niet.
J.T. Frieling.

Bie tandarts
„Kop moar achterover!" zee
dokter tegen kerel, dij koeskillen haar.

Vanaf de buitenkant lijkt de ver
bouwing voltooid.
Gordijnen en planten staan resp.
hangen voor de ramen.
Kaar..... de keuken is ook gemoder
niseerd en de laatste hand moet er
nog "even" aan worden gelegd.
Sr is een grote trap naar de zolder
geplaatst, zodat alle losse stukken
instrumenten en kursusbenodigdheden e.d., voortaan niet de hoeken
van de zalen vullen, doch op de
zolder kunnen worden opgeslagen.
Er wordt nog aan de buitenkant bij
de hoofdingang aan één zijde van
de stoep aan een oprit voor
kinderwagens en rolstoelen gewerkt.
De buitengevel schreeuwt om een
nieuw wit jasje.
De keukentrap moet nog worden voor
zien van een leuning en aan de
aanrechtkastjes moeten nog sloten
worden bevestigd.
De materialen moeten nog op de

Mond moar wied open! Zó, ja!
„Hou wil ie 't hemmen, mit

zolder worden geïnstalleerd.
De verbouwingsresten en het ver-

of zunner verdoven?"
MWat is 't slimste?" vroug

bouwingsstof moet nog uit het
gebouw worden verwijderd, zo nog

11 slachtower.
„Mit verdoven kost joe centen

een aantal zaken meer. Aangezien
dit alleen in vrije tijd moet ge

en zunner verdoven kost joe
pien," zee dokter.
„Den moar zunner verdoven,"
zee boer.

beuren en we als Dorpshuisbestuur

„Ken *k zittende verdainen."

zien, hebben we besloten niet vóór

t
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lopen weken al eens afgevraagd.
En terecht.

(Uit: Aargeloze Grunneger
Humor van Jan Boer)

u als belangstellenden graag een
opgeruimd en goed verzorgd gebouw
in zijn totaliteit willen laten
medio september ons "OPEN HUIS" te
houden.

Wat is er te doen?
19 augustus

terrein 2rn sth •■
:ems te rpa d
Eenrum

20 augustus

r iets ene ros s
voor de jeugd v. 6 t/m 16j .
aanvang: 18.30 uur.
org. F.C.E. V.V.V.
Voetbalwedstrijd

Sportpark Eenrum

Eenrum I-Oud F .C.Groningen,
met o.a. Piet Fransen en
vele oud-GVAV en FC Gron.
spelers. Aanvang 19.30 uur.
org. w .Eerïtmm-V.V .V .
21 augustus

portpark Eenrum

22 augustus

Sportpark Eenrum

20,21 en 22

Eenrum

Langebaan Draverijen
14.00 uur; org. V.V.V.
Internationale Grasbaanraces
13.30 uur? org.M.C.E.-V.V.V.
GROTE KERMIS
aanvang vrijdag 16.00 uur
za. en zo.
13.00 uur

augustus
29 augustus

4 september

12 september

NH Kerk

Eenrum

Orgelconcert Dirk Molenaar
15.30 uur

De Pool

Eenrum.

Feestelijke seizoenopening
van de Cirkel. Div. arties
ten! Let op de affiches in

NH Kerk

het dorp!
Orgelconcert Euwe de Jong

Eenrum

15.30 uur.
19 en 19 sept.

?????-'?

Eenrum

Hobbytentoonsteiling

19 september

NH K erk

Een n im

Orgelconcert Jan Hut
15.30 uur.

Opbrengst kollekte

Nederlandse Hartstichting.

Pieterburer - L'ostern ie

nd

Broek - Eenrum

-'m 1.12 0,—
917,50

Kc 11 ektant '-r en rev 'rr
bedankt voor uw medewerking.
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Herinneringen uit Eenrum

door ook die taal te moeten

dorp op hot Groninger Hogeland.

gebruiken bij de pogingen met

van J.C. Willinge.
Willinge vertelt dat de eerste
schooljaren van hem en zijn kor
nuiten heel normaal verlie
pen, zonder grote gebeurtenis
sen. Het was juf Klasens die de
dorpsjeugd het begin van alle
wetenschap door middel van aap,
noot, mies moest bijbrengen
en een geweldige handigheid be
zat bij tegenstribbelende melk
tanden van de kinderen.
In de herfst mochten de jongens
bladeren opruimen in de tuin
van de dokter.
Ieder deed zijn uiterste best
mede om in de gunst te komen
van de dochters Willy en Vic
van de, dokter.
Luut was daarbij de uitverko
rene en mocht later "thee"
komen drinken in de tuinkoepel
uit de kopjes van Vis's servies.
Dat de thee gezet was van het
water uit de om de tuin lopende
stinksloot was vanzelfsprekend
geen bezwaar.
Op zekere dag kwam het school
hoofd meester Wierenga de klas
binnen met een vreemde jongen.
De nieuweling, die de voornaam
droeg van Huib, werd in de
bank gezet naast Luut, die zich
daarmee helemaal niet gelukkig
voelde, met z'n vreemde buur
jongen. In het speelkwatier
bleek ook nog eens dat de
jongen alleen maar nederlands
sprak en de jongens gedwongen
werden zich aan te stellen.

Huib in contact te komen.
Deze ongewenste toestand duur
de echter maar kort, daar
Huib niet op z'n mondje was
gevallen en zeer snel ver
trouwd werd met de Groninger
tongval. Bovendien trachtte
hij zijn klasgenoten te over
donderen met sterke verhalen
over beleefde avonturen.
Het sterkste verhaal was wel,
dat de bliksum in zijn rech
terwijsvinger was geslagen;
om dit te bewijzen, liet hij
zijn getroffen vinger zien,
waarop een oud, onbeduidend
kschrammetje nauwelijks zicht
baar was.
Heel spoedig was hij dan ook
de zevende van de Eenrumer
jeugdclub, die net als de an
deren tot ieder avontuurtje
en kattekwaad bereid was en
spoedig niet de geringste
moeite meer had met de lastige
Groninger woorden, die nodig
waren om anderen te overtui
gen .
Het snoepen, gebeurde vaak
op een heel bijzondere wijze,
door de tot dat doel samen
gekomen vrienden, waarbij
Leeuw en Remmeltje de klandi
zie hadden.
De eerste van de vrienden ging
met veel deurbelgerinkel naar
binnen.
/rouw Leeuw kwam handendrogend
aan haar schort achter de toon
bank. De snoeper moest keuze

maken tussen 4 stroopballen
(kakaizles), • drsjkatjss of

I

? zuurballen voor M n cent.
"Ain zuurbal vrouw Leeuw"!
De halve cent werd op de toon
bank gelegd en de koper ver
dween met een uitpuilende wang
naar bulten.
Als vrouw Leeuw juist weer in
haar keukentje beaig was, ging
de deurbel weer en de tweede
snoeper wenste 4 dropkatjes
en verdween»
Als de verdekt opgestelde snoe
pende bende ervan overtuigd
was, dat de vrouw, haar handen
weer nat had, ging da darda,
extra rammelend aan da deur,
waardoor de bel nog iets har
der ging, in de winkel voor
? stroopballen en vier katjes,

„ A\n zuurbaal vrouw Leeuw.

welke uit twee verschillende
stopflessen moesten worden ge
haald. De vierde, die later nog
eens naar binnen ging, infor
meerde of de 4 toverballen en
de 2 stukjes zoethout nog wel
een cent kosten en na bevesti
ging van die feiten, toch maar
liever 2 grote dropfiguren
wilde kopen. De vijfde die
daarna binnenstapte, had vrese
lijke moeite met zijn keuze.
Hij bestelde uiteindelijk 7
stokjes zoethout, maar teen
deze voor zijn neus lagen, had

Rommeltje was deze keer niet
het volgende slachtoffer, maar
Lupke Pel zou de verdere klan
dizie die dag hebben.
Johan was de anderen altijd
verreweg de baas in het uit
denken van grappen en plage
rijen, waarbij hij het een en
kele keer aandurfde, zelfs
zijn moeder in het ootje te
nemen. Zo haalde hij stiekum

hij toch maar liever 2 kakaizies.

eens een lege fles met een kurk
erop uit de kelder, ging er

De bijna wanhopige vrouw Leeuw
vroeg toen of hij de laatste
was. Dat was wel niet het geval

rnee naar de zolder en wachtte
zolang, dat hij een flink
stinkende wind boven de fles

maar de bende vond dat er ge

senhals kon laten en vlug de

noeg gekocht was.

vurk erop.

Jjt**

Toon dit experiment na enig
mislukte pogingen naar wens
war geslaagd, trok hij de meest

Met veel moeite werd het vehi

onschuldige gezicht en vroeg:

en via moeilijkheden bij het
bruggetje over de sloot, op de

kel door het trapgat gewurmd

"Moe, ik heb een fles nodig,
kan ik deze wel nemen?" Waarop

weg gebracht.

moeder vroeg:" Wat heeft er in

Jammer genoeg was er te weinig

gezeten", 2 e de kurk verwij

vind, zodat er geen beweging

derde en aan de fles ruikende,
constateerde, dat ze dat niet

in het gevaarte kwam.
De assen werden nog eens met

wist, maar dat het wel stonk.
Johan zijn grote fantasie, was

petroleum gesmeerd.... het
hielp niet.

het meest vruchtbaar op de
grote zolder over ons gehele

linde van het experiment op die
dag.

huis en omdat moeder van nature

Het wachten was op windkracht

zuinig was en alles bewaarde

7. Toen deze dag was aange

waren daar allerlei afgedankte

broken, wejrdl de zeilwagen weer
op de weg opgesteld en kwam

attributen, waarop Johan zijn
vindingrijkheid kon botvieren.
Heel belangrijk was een zeer
oude fiets, die had toebehoord
aan een oom, die, Johan kennen
de, er voor gezorgd had, dat
het voor hem waardeloos ding
op de zolder van ons huis be
landde. De oude fiets zonder
banden werd het voornaamste
onderdeel van een zeilwagen op
drie wielen. Stuur en voorwie
len bleven intact, trappers,
achterwiel en ketting werden
verwijderd en het frame op een
dWcarsbalk gespijkerd.
Aan de einden van die dwars
balk werden de assen bevestigd
van de achterwielen.
Sén wiel kreeg Johan van smid
Wetsema, die fietsenmaker was.

de burgemeester voorbij, die
de uitvinding in ogenschouw
nam en Johan prees voor het
ontwerp.
Het slot van deze hulde was
echter vernietigend: "Je mag
met dat ding niet op de open
bare weg rijden, dat moet ik
verbieden, want ik voorzie,
dat paarden ervan zullen schrik
ken en op hol zullen slaan!
Ik heb het ook tegen veldwach
ter Kruize gezegd, dus....
weg met dat ding.
Diep terneergeslagen heeft
johan het plan geopperd er
'r nachts mee naar de kwelder,
achter de dijk, bij opa's boer
derij te gaan rijden en bij

Het onderstuk van een vlagge-

flinke wind op het wad met
zijn geniale uitvinding,

stok deed dienst als mast en
werd boven en beneden voorzien

het is er niet van gekomen. ...
nu door een verbod van vader.

van dwarshouten, waar tussen
het zeil werd gespijkerd.

(wordt vervolgd)

Het oudste blad met de grootste oplage
Op 9 mei j.1. werd in onze tuin een stek geplant die afkomstig ig uit
het Arboretum van notarie Smit.
De plantensoort, waartoe deze stel: behoort, mocht zich al bij de Oude
Grieken in een bijzondere belangstelling verheugen. De Grieken lieten
de zeer decoratieve bladeren -in steen uitgehouwen- zien aan de boven
delen (zgn kapitelen) op de zuilen van hun tempels. De Romeinen namen
deze griekse bouwvorm later over. Tegen 1400 werden o.m. deze klassieke
"bouworden" herontdekt (wedergeboren) en werden daarna uitgangsvorm
voor de nieuwe kunstvorm, Renaissance (^wedergeboorte) geheten. De
kunststromingen die op de Renaissance volgden namen steeds diverse
vormen daarvan over. Dat ging door tot ongeveer 1900. Het decoratieve
blad dwarrelde eveneens mee.
Dat blad was afkomstig van de Acanthus mollig.
De oorspronkelijke herkomst vsn deze plan? H e de landstreek Dalmatië,
gelegen aan de Adriatiaohe 2ee. De plant heeft grote, puntig gerande
bladeren (aoantha betekent doornig) en bloeit in lange lupineachtige aren
De bloemen z i j n wit net violet van kleur.
Volgens het verhaal was Izihet Oude Griekenland (ongeveer 400 v.Chr.)
de architect Callimachoa een exemplaar van de Acanthus tegengekomen, die
door een mand was gegroeid welke met een tegel verzwaard wasi. Het blad
groeide door die druk anders dan normaal. Getroffen door die ongebrui
kelijke vorm gebruikte Callimachoa het blad als motief voor do kapitelen
op de zuilen van de tempel, die hij aan het bouwen was.
Rechts afgebeeld ziet u een blad van
de Acanthus mollis (mollis=zacht)
zoals hij in Griekenland en in het
Arboretum groeit.
Daaronder het bladmotief zoals het
voorkomt bij de kapitelen op de
tempelzuilen.
De stijlvorm van deze kapitelen hoorde
in Griekenland bij de zgn# Korintische
bouworde (naar de Griekse landstreek
Korinthië) en zoals vermeld door de
Romeinen later overgenomen. Romeinen
en Renaissanoe brachten de vormen
bij ons tot de 20ste eeuw.
Voor u misschien de meest bekende
voorbeelden van deze Korintische
kapitelen zijn die aan het Stadhuis
(uit 1810) en de Korenbeurs (uit 1865)
in Groningen.
Zelfs het tempelfront is overgenomen.
Voorbeelden binnenshuis zijn de
zuiltjes links en rechts aan Friese
staartklokken.
Ook op andere wijzen werd de eeuwen
door het acanthusblad als motief
gebruikt.
Bij de meest uiteenlopende bouwfragmenten en diverse voorwerpen kan men
het tegenkomen.
Op de volgende bladzijden ziet u aan
de hand van enkele voorbeelden hoe in
de gemeente Eenrum het acanthusblad
verwerkt is.
Al deze voorbeelden zijn op £ van hun
ware grootte getekend.

titigHÜM.

Voluut onder vensterbank
- 1877 Steen(terra cotta)
Oudekerkhofpad 2.(A.Hofman)

Paal hek om
Grafzerk N.H.Kerk
Pastorietuin
1645 Hardsteen
- 1877 Gietijzer

nRode Put"
Hoogstraat
19e eeuw
gietijzer

Kapiteel tegen
lambrisering
"De Pool"
-1875 Hout

Kamer gemeentesecr*
Gemeentehuis
i 1972 Behang

Handvat aan
suitedeur
-1877 Brons
He reweg 9
(A #J.Hansems)
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Bank N.H.Kerk
- 1780 Eikenhout

Doophek N.H.Kerk
- 1780 Eikenhout

Bouwfragment in muurtje
+ 1700?Zandsteen
Boofdstraat 169
(Mw.Postema)
Opgegraven op terrein
v n n r m ." h n - m r
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Praakstoal N.H.Kark
+ 1660 Eikenhout
Door deze aoanthuabladzijden enigszina aoanthuabladwijzer gawordaa
zult u ongetwijfeld zelf aeer Toorbeelden ln uw eigen omgeving
ontdekken aan hekpalen, balustrades, stucplafonds e.d.
De hoogste acanthusbladeren ln de gemeente Eenrum kunt u aantreffen
boven in de Eenrumer toren. Ze zijn gerangsohikt als slerband on
het Zoepenbrijklokje uit 1752. Bovenaan dit artikel is een gedeelte
van deze sierband afgabeeld. De bladeren op het klokje blijven
ondanks weer en wind en ondanks heen- en weer gaande beweging het
gehele jaar door (brons)groen«
Dirk Molenaar.

AVONDSCHOOL HAVO - MAVO WARFFUM

Met het oog op de nieuwe cnr^uP cvondhavo en -mavo, worden enige
voorlichtingsavonden Georganiseerd en wel in WINSUM maandag 28 juni
in de Gouden Karper, in WARFFIJr. dinsdag 29 juni in de RSG en in
UTTHUirEN op 30 juni in de Fakkel. De voorlichtingsavonden beginnen
steeds om 20.00 uur.
De voorlichting op deze avonden wordt gegeven door één of meer
docenten en enige cursisten die kunnen vertellen over hun ervaringen.
A'.n de orde komen z :iken als: lestijden, cursusduur, kosten, boeken,
studiemogelijkheden, enz. on?.
Voor degenen die van plan zijn een avondstudie te beginnen in
september is dit een goede gelegenheid om zich van inlichtingen
te voorzien.
De mogelijkheid om zich voor de nieuwe cursus in te schrijven is
op de hierboven genoemde voorlichtingsavonden en verder op
dinsdag 13 juli, donderdag 15 juli, •:mandag 3 0 augustus, linsdag
31 augustus en cu iedere lesavond in s
Tn 1icht ineon w orden o ra nc TTc rs t r
p

tenber.
de 3oer, 05950-^426
J. v.d. Heide, 0 5 9 5 0 - 2 5 3 4
G. Klok, 05950-2151

Onroerend-goedbelasting.

Binnenkort kunt u een aanslag onroerend-goedbelasting 1982 bij u in de brievenbus
vinden; misschien heeft u hem al gehad.
Zoals u misschien wel bekend is heeft er in 1981 een hertaxatie plaats gevonden
van het onroerend-goed in onze gemeente. Deze hertaxatie is wettelijk verplicht en
dient om de 5 jaar plaats te vinden. De nieuwe waarden van het onroerend-goed zijn
gebaseerd op gegevens zoals die op 1 januari 1981 golden. De oude waarden waren
gebaseerd op de normen per 1 januari 1976.
De nieuwe waarden zijn gehanteerd voor de onroerend-goedbelasting 1982.
Het resultaat van de hertaxatie is dat de gemiddelde waarde van het onroerend-goed
is gestegen met + 50%. Dit houdt niet in dat u in 1982 dubbel omhoog gaat daar ook
de tarieven omhoog gaan. Dit laatste is niet juist daar de tarieven in plaats van
omhoog namelijk naar beneden zijn gegaan.
De gemeenteraad van Eenrunheeft besloten dat de totale opbrengst onroerend-goedbelasting1
1982 11% hoger dient te zijn dan de opbrenst in 1981. Er is dan derhalve een bepaald
streefbedrag. Het tarief wordt dan als volgt berekend:
De totale waarde van het onroerend-goed deelt men door f.3000,—

(éénheidstarief)

waarna men het aantal eenheden verkrijgt dat het totale onroerendgoed vertegenwoordigd.
Het streefbedrag deelt men dan door het aantal gevonden eenheden waarna men het
tarief per eenheid krijgt.
Het zal u duidelijk zijn dat bij een verhoging van de opbrengst met 11% en een
verhoging van de waarde met + 50% het tarief per f. 3000,—

lager is.

Ter vergelijking treft u hieronder een overzichtje aan van de tarieven 1981 en 1982.
Gebruikerstarief:

Eigenaarstarief:

Samen:

f. 15,70

f. 8,98

f. 24,68

1982

-

-

1

11,—

7,—

i
i
co

1981

Ter verduidelijking een voorbeeld.
Uw woning heeft voor de onroerend-goedbelasting 1981 een waarde van f. 100.000,—
Het aantal eenheden bedraagt 100.000,—

:

3000,—

= 33. U bent dan verschuldigd

33 x f. 24,68 = f. 814,—
Voor de onroerend-goedbelasting 1982 is de waarde van uw woning f. 136.000,—
Het aantal eenheden bedraagt 136.000,—
45 x f.

: 3.000,—

= 45. Voor 1982 bent u verschuldigd

18,— = f. 810, — .

Voor nadere inlichtingen kunt u altijd naar het gemeentehuis komen.

13

In het april nummer van het Bokkeblad is door ons meegedeeld dat een aanvang
was gemaakt met het samenstellen van een fotoboek over/van het dorp Eenrum.
Om u enigszins een indruk te geven van de aard van de foto's welke wij in
het fotoboek willen gaan opnemen drukken wij hieronder een foto af van de
aanleg van de Stationsweg (nu Burg. Wiersumstraat) in Eenrum.
Op de foto staan Gerko de Vries (links) en Jan Westra T. zn. (rechts) afgebeeld. De foto werd gemaakt in 1912.

J»

Het feit dat u nu enigszins een indruk heeft van het door ons te maken
boekje is voor ons aanleiding om u alsnog tot 15 juli a.s. in de gelegen
heid te stellen om u te laten inschrijven voor dit fotoboek. U kunt u
laten inschrijven op het gemeentehuis in Eenrum middels het inleveren van
onderstaande strook. De prijs van het boekje zal omstreeks ƒ. 15,—

a

ƒ. 17,50 per stuk zijn, het formaat zal 20 a 30 cm. worden en het boekje
zal ongeveer 65 pagina's gaan bevatten.

,

De samenstellers van het fotoboek
van Eenrum.

Verzoeke voor mij ... exemplaren van het fotoboek van Eenrum te reserveren.
Naam: ......................................
Adres; .....................................
Woonplaats:

In de 2e of 3e week van september a.s.
zal weer een kanocursus in deze gemeen
te worden georganiseerd.
De kosten bedragen f. 30,- a f. 35,per persoon.
De cursus bestaat uit 4 lessen van een
uur en een afsluitende toertocht van
zo'n 2 a 3 uur.
Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij de heer P.C.Medema, tel 1333 (gemeentehuis).
Deze aanmelding moet voor 29 augustus geschieden, doch liefst zo spoedig mogelijk
in verband met de vakanties.

Op zaterdag 24 juli a.s. organiseert de R.T.C. de Marnerenners
-clubsponsor de Bondsspaarbank- in samenwerking met Stichting Wielerpromotion de Marne een wielerwedstrijd voor dames en amateurs.
Het start- en finishgebeuren vindt dit jaar in Kloosterburen plaats»
met elke ronde een premiesprint voor het gemeentehuis te Eenrum.
De route door Eenrum is als volgt: Aagtsweg, Raadhuisstraat, Hoofd
straat, Molenstraat, Molenweg en zo richting Broek.
Het winkelend publiek wordt er nu reeds op gewezen dat het tussen 10.00 en - 11.30
en na - 13.45 uur niet mogelijk zal zijn per auto de winkels gelegen aan het par
cours te bereiken.
De aldaar gesitueerde posten hebben opdracht gekregen om hét verkeer zoveel moge
lijk te weren c.q. om te leiden.
Voor die dag zal het eenrichtingsverkeer van de Oudeweg worden opgeheven.
Ter voorkoming van gevaarlijke situaties en/of ongelukken worden de mensen langs
het parcours verzocht hun auto niet langs de weg te parkeren maar op de inritten
of in zijstraten.
De organisatie vraagt hiervoor uw begrip en medewerking.

VERENIGING DORPSBELANGEN EENRUM
Binnenkort zal weer een markt worden georganiseerd waar de kinderen allerlei
koopwaar kunnen aanbieden, evenals voorgaande jaren. De plaats en het tijdstip
waarop de markt zal worden gehouden is nog niet bekend. Binnenkort volgen
hieromtrent nog mededelingen in de hier verschijnende kranten.
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