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Nog een Schultehuis van Diever en wat Meppense venen

Eerder verschenen in Waardeel 2010, nr. 2, maar nu met de correcte destijds afgespro-
ken tekst en volledige titel; enkele sedertdien gevonden nieuwe details zijn verwerkt in de
noten.

door P.L. Goutbeek

Vorig jaar heb ik in dit tijdschrift geschreven dat lange tijd verondersteld
werd dat Diever sedert 1604 maar één schultehuis gekend heeft, het te-
genwoordig onder die naam bekend staande pand aan de Brink. Ik heb
toen aangetoond dat de schulte vanaf ongeveer 1700 in een ander pand
aan de overkant van de Brink gehuisvest was, zodat vanaf dat moment ge-
sproken kon worden van een tweede schultehuis. Bij de term schultehuis
moet niet gedacht worden aan een vaste ambtswoning die namens de ge-
meenschap aan de schulte ter beschikking werd gesteld, nee, een schulte-
huis is 'slechts' het woonhuis van een schulte. In die zin kunnen er legio
schultehuizen in Diever zijn geweest. Toevallig waren er na 1604 maar twee,
terwijl bovendien bekend is waar ze stonden. Van zo'n schultehuis met een
aanwijsbare locatie komt er nu een derde bij, maar dan een van voor 1604.
Dit jaartal staat op de wapensteen in de gevel van het huis dat door de
toenmalige schulte Berent Ketel is gebouwd. Direct ten zuiden van dit
'Schultehuis' woonde de hele zeventiende eeuw een familie Huygen. Dit
valt af te lezen uit de verschillende belastingregisters. Eén register echter,
een wat eigenaren betreft tamelijk volledig ogende waardelenlijst uit 1616,
geeft als buurman van de familie Huygen 'scholte Trumpers' in plaats van
de te verwachten Berent Ketel. Op grond hiervan heb ik het vermoeden
geuit dat voor 1604 op dezelfde plaats een ouder schultehuis moet hebben
gestaan, dat van de schulte Cornelis Trumper. Uit een 'nieuw' register van
kerkgoederen uit 1619 en een rechtszaak voor de Etstoel blijkt echter dat
de zaken anders liggen.
Op 13 oktober 1623 spant een zekere Conraed Storck, schoonzoon van
de inmiddels overleden “monstercommissaris” Edzard Grevinge, voor de
Etstoel een rechtszaak aan tegen Barbara en Jannetien Trumper (Trom-
pers) in verband met erfgoederen te Diever en Kalteren. Barbara en Jan-
netien waren dochters van Cornelis Trumper. De genoemde Edzard
Grevinge was als erfgenaam van juffer Evert Grevinge en haar man Egbert
Rentinck al in 1613 begonnen in diverse rechtszaken voor de Etstoel haar
eigendommen op te eisen. De rechtszaak tegen de dames Trumper loopt
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tot 13 april 1629 wanneer de Etstoel eindelijk uitspraak doet. De erven
Grevinge eisen ondermeer teruggave van “seker huis, spijcker, met een
goorden ende hoff ten suijden aent eijnde van Dieveren gelegen, soo als
hetselve bij heer Beernt ter Maeth eertijts aen Egbert Rentinck was ver-
kofft.”1 De omschrijving “ten suijden aent eijnde” kan men, zoals hierna
duidelijk mag worden, lezen als “helemaal in het zuiden”. Op bijgaand ka-
dastrale kaartje van 1832 is te zien dat nr. 381 'het Schultehuis' van 1604
voorstelt, met achter het huis een grote schuur. Hoe verleidelijk is het om
in deze schuur de “spijcker” (=graanschuur) van 1629 te zien, temeer daar
er geen andere percelen met zo'n schuur in de buurt staan.
Het nieuw gevonden register van 1619 echter komt evenals dat van 1616
met de naam Trumper, maar nu naast en niet in plaats van de schulte Ketel:
“Dieveren: ....[3] Trompers steed; [4] Schultus; [5] Hendrick Hugen; ....... “2
Het feit ook, dat de dames Trumper in plaats van de schulte Ketel worden
aangesproken op het bezit van het huis, bewijst samen met het register van
1619 dat het pand van de schulte uit 1604 wel degelijk een ander volledig
nieuw huis moet zijn geweest, zonder voorganger op dezelfde plek. Dat
het ontbreekt in het register van 1616 zal komen doordat Ketel als rela-

De Brink van Diever op een ansichtkaart van rond 1930 met van rechts naar links perceel 379, 381,
382 en 384.
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tieve nieuwkomer in Diever nog geen aandeel (waardeel) had in de ge-
meenschapsgronden van Diever.
We hebben nu dus een derde schultehuis met een aanwijsbare locatie: een
behuizing met (grote) schuur ten noorden van het huidige 'Schultehuis'.
Perceel 382 op de kaart van 1832 biedt te weinig ruimte, 384 ook, maar
samen zouden ze wel kunnen voldoen aan de omschrijving uit de rechts-
zaak van 1629. Deze laatste loopt overigens voor de dames Trumper goed
af. Ze beweren dat de betwiste goederen al jaren geleden door een geldig
koopcontract in hun bezit zijn gekomen (een eigendomsbewijs komt niet
ter sprake, het is kennelijk in rook opgegaan) en dat de familie al ongeveer
zeventig jaar ongestoord is geweest in het bezit en gebruik ervan. De Et-
stoel stelt hen in het gelijk. Kort na de rechtszaak zal het pand verkocht zijn,
want in de registers van 1630 komen de Trumpers niet meer voor aan de

Kadastrale kaart 1832: de Brink van Diever. Eigenaar 147: Albert Vos; 151: pastorie; 379: 'Huy-
genstede'; 381: Willem Mulder (Schultehuis); 382: diaconie; 384: voormalig huis Witholt.
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Brink, wel twee panden van de Ketels, het ene is het 'Schultehuis' van 1604
en het andere wordt later lange tijd bewoond door Hendrik Ketel. Dit laat-
ste pand moet het voormalige Trumperhuis zijn. Uit de kaart van 1832 valt
op te maken dat dit huis, dat in 1654 nog groter en waardevoller dan het
'Schultehuis' was, op enig moment is verdwenen. Waarschijnlijk heeft de
grote dorpsbrand van 1759 een einde gemaakt aan het bestaan ervan.
Het interessante van de rechtszaak van 1629 is dat een aantal vorige ei-
genaars is genoemd, wat de geschiedenis terugbrengt tot al gauw 1530.
Heer Berent ter Maeth en Egbert Rentinck zijn voor mij 'oude bekenden',
aan de familie Trumper zal hier voor het eerst aandacht besteed worden.

Heer Berent ter Maeth
De geestelijke Berent ter Maeth wordt genoemd als oudst bekende eige-
naar van het pand. Als hij dezelfde is als de “Bernhardus Mathe de
Driverin” die in 1494 gaat studeren te Erfurt, dan zal hij omstreeks 1475
geboren zijn. In 1514 is er voor het eerst sprake van een Berent ter Mathe
die vicaris is te Diever.3 Van 1518 tot 1530 komt hij voor in de ordelen van
de Etstoel. Hij staat een paar keer Swane Lamberts bij tegen Boele Her-
mens, die in 1518 niet voor de Etstoel kan verschijnen omdat hij op dat mo-
ment “in den banne” is. De vader van deze Boele was Hermen Lobringe,
die ooit nog lid van de Etstoel was geweest maar wiens carrière vervolgens
afgleed en die in 1467, kennelijk op rooftocht in Stellingwerf, om zeep is
geholpen. Misschien was Swane Lamberts op een of andere manier fami-
lie van de Lobringes en als 'huishoudster' in dienst van Berent. In 1533
blijkt een zekere Bernardus Egberti (Berent Egbertszoon) ontslag geno-
men te hebben als vicaris van het Heilige Kruis, mogelijk wegens gevor-
derde leeftijd.4 Vermoedelijk wordt hier Berent ter Maeth bedoeld.5 Hij
zou zijn huis niet lang daarna verkocht kunnen hebben aan Egbert Ren-
tinck.

Egbert Rentinck en juffer Evert Grevinge
Over Egbert Rentinck en zijn vrouw is door mij in 1998 reeds uitvoerig ge-
publiceerd.6 Sindsdien zijn enige nieuwe gegevens over hem aan het licht
gekomen. Egbert Rentinck (ca.1510-1547), die tijdens zijn leven bekend
staat als Egbert van Deveren en zichzelf ook zo noemt, is aanvankelijk
hopman in Gelderse dienst maar dient later onder keizer Karel V. In de
jaren 1534 en 1535 bevindt hij zich onder de belegeraars van Munster dat
in die periode in handen is van de wederdopers. Op 1 mei 1536 wordt hij
door hertog Karel van Gelre benoemd tot schulte van Diever.7 Mogelijk
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heeft hij omstreeks deze tijd zijn 'schultehuis' gekocht van Berent ter Maeth.
Ondanks zijn nieuwe functie, zal hij toch voornamelijk als hopman op pad
zijn geweest. Briefjes van hem in 1542 aan zijn strijdmakker Johan van
Ewsum (ca.1510-1570) duiden op een rondtrekkend bestaan. In 1544 is hij
met Thijs Schele aanvoerder van een troep in Westfalen verzamelde solda-
ten, waarbij zich enige ongeregeldheden lijken te hebben voorgedaan.8
Begin 1547 verblijft hij in Frankfurt waar hij, doodziek, zijn testament op-
maakt ten gunste van zijn familie en met uitsluiting van zijn echtgenote.
Die echtgenote is juffer Evert Grevinge (ca.1520-na 1565), met wie hij om-
streeks 1540 in het huwelijk zal zijn getreden. Juffer Evert spant na zijn
dood diverse rechtszaken aan om het testament aan te vechten. Zij lijkt in
1554 als winnares uit de bus te komen. Omdat de familie van Egbert vanaf
1565 over (een deel van) de erfenis blijkt te beschikken, heb ik steeds ge-
dacht dat zij omstreeks dat jaar moet zijn overleden. Het lijkt er nu op dat
dit niet zo was. Eind 1563 trouwt namelijk een juffer Evert Grevinge, op
dat moment weduwe van Feycko Hesselinge, met de Groningse stadssyn-
dicus George Westendorp.9 Genoemde Hesselinge was hopman en hal-
verwege de veertiger jaren nog collega van Egbert geweest.10 Tot nu werd
er van uitgegaan dat het hier om een volstrekt andere juffer Evert ging dan
de weduwe Rentinck. De onderhavige Evert komt voor in leenregisters met
betrekking tot het goed Steginge te Zuidbarge. In 1560 wordt zij met dit
goed beleend onder hulderschap van haar broer Luert Grevinge. Op 1 fe-
bruari 1564 wordt haar man Westendorp er na haar opdracht mee beleend.
En dan komt het: op 20 juni 1617 wordt Edzard Grevinge beleend na de
dood van zijn tante Evert Grevinge.11 Een paar jaar daarvoor was, zoals ge-
zegd, dezelfde Edzard als erfgenaam van Evert Grevinge, de weduwe Ren-
tinck, begonnen met zijn juridische acties voor de Etstoel. De aanleiding zal
geweest zijn de dood in 1608 van George Westendorp, die vanwege zijn
Spaanse gezindheid naar Brussel was uitgeweken.12
Juffer Evert zou dus al met al minstens driemaal getrouwd zijn geweest.
Een overeenkomst tussen haar mannen was, dat zij zelden thuis waren.
Ook Westendorp was een reislustig type. Uit zijn bewaard gebleven reis-
dagboek over de jaren 1566-1578 blijkt dat hij in 1575 ook Diever aange-
daan heeft. Op 8 augustus arriveert (en logeert?) hij daar bij een zekere
Cornelius, met wie ongetwijfeld Cornelis Trumper is bedoeld. De volgende
dag is er een rocht (rechtszitting) bij de molen van Diever.13 Wat had Wes-
tendorp in Diever te zoeken? Het zal gegaan zijn om de zich voortslepende
erfeniskwestie met de familie van Egbert en niet om een zaak tegen zijn
klaarblijkelijke gastheer Cornelis Trumper, hoewel .....
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Cornelis Trumper en de Meppense Venen
Voordat Cornelis Trumper (ca.1520-na 1581) kon aantreden als schulte van
Diever, werd deze functie nog vervuld door Wessel Hofmans. Deze wordt
als zodanig vermeld in 1548 en 1550 en woonde ongetwijfeld in een ander
niet aanwijsbaar schultehuis. Waarschijnlijk al in 1552, maar in ieder geval
vanaf 1557 wordt Cornelis genoemd als schulte. Zijn ouders Hans Trum-
per en Gertruidt (Strick?) te Wijk bij Duurstede schenken hem en z'n vrouw
Claes van Milligen (Millinge) in 1562 een half erve te Eemster en een half
erve te Nijensleek, beide afkomstig uit de boedel van Reinolt van Burmania,
de in 1558 overleden drost van Drenthe.14 Mogelijk kenden Cornelis' ou-
ders en Burmania elkaar via diens vrouw, de uit Utrecht afkomstige Elisa-
beth van Brakel. Mogelijk ook hadden Cornelis en zijn volle neef Arent
Trumper, die in 1565 genoemd wordt als schulte van Vledder, hun benoe-
ming te danken aan dezelfde Burmania. In ieder geval lijkt er sprake te zijn
van een meer dan oppervlakkig contact tussen de Trumpers en de Bur-
mania's.
Van Cornelis kan veel gezegd worden maar zijn laatste optreden in de ar-
chieven is tegelijk ook het meest interessante en heeft alles te maken met
het ontstaan van Hoogeveen. In 1581 namelijk kopen hij en zijn vrouw
van de weduwe Elisabeth van Brakel de helft van de zogeheten Meppense

Uitsnede kaart Pijnacker 1634 met belachelijk groot Dieverderdingspil.



8

Venen.15 De andere helft was na de dood van haar man Reinolt vererfd op
diens familie en zou uiteindelijk terechtkomen bij Adde van Burmania, een
kleindochter van Reinolts broer Joost.
De complete Meppense Venen zouden een groot gedeelte van het latere

21.6.1542: briefje van Egbert van Deveren aan Johan van Ewsum: Erntfeste, erbaren en
ffrome, gunstyge, guyde ffrundt ende gebeyder, soe Juw Lyffen my stuyrde (?) umme to weten, well de oe-
verste by den hoepe sy en war sich de hoep hen geboden (?) hefft, vrage (?) J.L. daren up toe weten, dat
Vyet van Munster (?) de oeverste over den gansschen hoep ys en de hoep ys gysteren dinxsterdach getoe-
gen in de hersschop van Rawensborch, dar wy hyr seckerlycke tydynge van gekregen hebben, en ys toe
vermoeden, dat de anslach sall geven up het landt van Brunswijck, en hoepen dattet uns nyet sall gel-
den; de andere hoepluyden synnen Wyllem van Deest, Derck van Grolle ende ........, Schouwe (?),
Goessen ter Weerden (?) en mer hoepluyden, de yck selver nyet en weet. Nyet (?) meer dan de Almech-
tige Godt bo....., de J.L. lange moet ffrysten en sparen, vrolych en gesunt, en grotet my J.L. moeder
[=Beetke van Rasquert]. Actum Couorden (?), den wonnensdach nae Viti et Modesti, Anno Vc
XLII. Juw Lyffen guytwyllyche Egbert van Deveren. (Groninger Archieven; toegang 696 Fami-
liearchief Van Ewsum, AXXVIIN, oude orde16, oud inv.nr.132).
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grondgebied van Hoogeveen hebben beslagen. Het gebruik ervan was in
1551 door de markegenoten van Meppen in het kerspel Zweelo overge-
dragen aan het echtpaar Burmania.16 Met de term gebruik zal hier bedoeld
zijn het recht op ontginning. Daar kwam het voorlopig niet van. Pas vanaf
ca. 1625 ontwikkelt jonker Roelof van Echten activiteiten om in deze con-
treien de veengronden te ontginnen. Daarvoor moet hij ze wel eerst in zijn
bezit krijgen. Hij begint met de verwerving van het veengebied van de mar-
kegenoten van Steenbergen en Ten Arlo in het kerspel Zuidwolde. In de
jaren 1625 tot 1631 zal dit zijn beslag krijgen. Vervolgens koopt hij in 1631
van Adde van Burmania haar helft van de Meppense Venen. De andere
helft is in bezit bij de erven Trumper. Wie zijn dat?
Cornelis Trumper moet minstens één zoon gehad hebben, waarschijnlijk de
in 1567 te Diever aangestelde vicaris Gregorius Trumper17, die mogelijk
dezelfde is als de heer Jorrens, die in 1574 op een goorsprake beboet wordt
wegens messentrekkerij. Bij de latere erfgenamen treffen we hem niet meer
aan, wel vier dochters van Cornelis.
Barbara en Jannetien zijn hierboven al ter sprake gekomen. Beiden zijn ge-
trouwd met een Van der Kuerbeecke uit Kampen, Barbara met Albert en
Jannetien met Hendrik. Eén van de kinderen van Barbara, Ernst van der
Kuerbeecke (1581-1658), is vanaf 1619 lid van de raad van Kampen. Jan-
netien had een zoon Albert van der Kuerbeecke18.
Een derde dochter is de met Jochem van Farmsum getrouwde Adda Trum-
per. Adda's dochter Gesien komt onder de naam Trompers voor in de or-
delen van de Etstoel. Zij zou een onecht kind van haar kunnen zijn, ware
het niet dat zij in 1617 te Vollenhove als Gesina van Pharmsum trouwt met
Bodo Glumer, rentmeester van het Zwartewaterklooster bij Hasselt. Wie
van dit echtpaar het grootste gat in de hand had, is niet bekend, maar hal-
verwege 1619 is de financiële nood dusdanig gestegen dat Glumer zich ge-
noodzaakt ziet er halsoverkop vandoor te gaan.19 Het jaar daarop proberen
de crediteuren van de failliete boedel nog zoveel mogelijk in de wacht te sle-
pen, zo ook voor de Etstoel. Andere kinderen van Adda Trumper zijn Jur-
jen, Cornelis en Claes van Farmsum.
Geertruid Trumper, als waarschijnlijk jongste dochter geboren omstreeks
1570, is aanvankelijk getrouwd met Johan Eeltsz, een vaandrig in Spaanse
dienst die om het leven komt op de wallen van Steenwijk. Zij hertrouwt in
1603 te Maastricht met hopman Reinolt van Ensse, een zoon van drost
Engelbert van Ensse. In 1619 eist Adda Trumper voor het gerecht van Vol-
lenhove van deze Reinolt, die kennelijk als vertegenwoordiger van de an-
dere Trumpers optreedt, teruggave van een lening van Jochem van
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Farmsum aan Cornelis Trumper.20 Uit het feit dat deze kwestie voor het ge-
recht moet worden uitgevochten, valt op te maken dat de relatie van Adda
met de rest van de Trumpers niet opperbest zal zijn geweest. Kinderen van
het echtpaar Van Ensse zijn Johan Baptista, Maximiliaen en Anna Maria.
De laatste trouwt in 1629 te Wijk bij Duurstede op 21-jarige leeftijd met
Justinus de l'Espine en wordt daar in 1638 begraven.
Nu de erven Trumper bekend zijn, is het gemakkelijker te begrijpen wie wie
is in de rechtszaken die vanaf 1631 gevoerd worden voor de Etstoel met
als inzet de Meppense Venen.
Omstreeks 1630 zal Roelof van Echten van de Farmsums hun aandeel in
die venen hebben gekocht, dat wil zeggen ¼ deel van de Trumper-erfenis.
De rest, ¾ deel, wil Roelof ook hebben, maar dat lijkt gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Eigenlijk wil hij liefst alle venen tegen zo laag mogelijke prijs
om er zoveel mogelijk winst mee te maken, getuige de hier afgebeelde kaart
van Drenthe, waarop het hele veengebied al in 1634 staat ingetekend als
'Echter Groote Veenen' en waar we in de uitstulping naar het noorden de
opgestoken (middel?)vinger van Roelof zelf zouden kunnen herkennen.
Wordt vervolgd.21

1 Drents Archief, Etstoel VII-163-164
2 Drents Archief, OSA 371: Staten der verhuurde kerkgoederen te Diever
1609-19 (1624 gedeponeerd), blz. 8

3 Drents Archief: Drentse geschiedbronnen buiten Drenthe, blz. 402
4 B.M. de Jonge van Ellemeet: Institutiën, Proclamatiën en Collatiën van
den Aartsdiaken van St. Marie in het Decanaat Drente, blz. 15

5 P.L. Goutbeek: Ter Maat, een Drentse pastoorsfamilie?; in: Drents Ge-
nealogisch Jaarboek 1994, blz.18. Hier wordt een Berent VII opgevoerd
als mogelijke zoon van een Steven. Deze Berent is dezelfde als de hier be-
handelde Berent, zij het dat het patroniem Egberti wijst op een andere
vader, nl. een Egbert ter Maat, die in de genealogie niet voorkomt.

6 P.L. Goutbeek: De erfenis van Egbert van Deveren (met hoofdlijnen van
het Drentse erfrecht tot ca. 1600); in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 1998,
blz. 86-100

7 I.A. Nijhoff: Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland
door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd (1875), blz.
1101

8 Gelders Archief, toegang 0124, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 649,
nrs.57-59 en inv.nr. 1063, nr.42
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9 Meer over Westendorp: P. Datema: George Westendorp, een zestiende-
eeuwse (kerk)historicus uit Vollenhove; in: P.H.A.M. Abels e.a.: De kerk
in de kop, bouwstenen tot de kerkgeschiedenis van Noord-West Overijs-
sel (Delft 1995)

10 S. Gunn e.a.: War, State, and society in England and the Netherlands
1477-1559 (2007), blz. 205

11 Redmer Alma, kenner van o.a. de Grevinges, is overigens van mening
dat de Everts van 1560 en 1564 verschillende personen zijn en dat de eer-
ste de weduwe Van Deveren is en dat zij een tante is van de tweede Evert.

12 In de verschillende procedures, die overigens bijna allemaal verloren wor-
den, blijkt het te gaan om onroerend goed dat Egbert met of zonder zijn
vrouw heeft gekocht. Hem aangeërfde goederen komen niet ter sprake.
Deze zullen dan toch bij zijn familie zijn terechtgekomen. De erfenis
kwestie uit mijn artikel van 1998 komt hierdoor wel in een enigszins ander
daglicht te staan

13 H.O. Feith: Dagboek of Aanteekeningen van Dr. Georgius Westendorp
1566-1578; in: De Vrije Fries 1856, blz. 53-73

14 De reconstructie van (delen van) de families Trumper en Van Ensse is
voornamelijk gebaseerd op A.P. van Schilfgaarde: Het archief van het
Huis Bergh (1932) en De Nederlandsche Leeuw 1975, blz. 216

15 P. Brood: Inventaris van de archieven van het Huis te Echten en de Al-
gemene Compagnie van 5000 morgen te Hoogeveen (Assen 1980), re-
gesten 145-147

16 Echten, regest 108
17 Institutiën, blz. 14
18 In de originele tekst ging ik er ten onrechte van uit dat Jannetien geen kin-
deren had

19 Historisch Centrum Overijssel (HCO); processtukken Hasselt, nr. 14
20 HCO, Stadgericht Vollenhove, toegang 77, nr. 37
21 Dit vervolg, waarin ik aantoon dat Roelof van Echten met een vervalste
akte aan de Meppense Venen is gekomen, bestaat wel maar is niet gepu-
bliceerd in Waardeel. “Het vervolg” is echter in samengevatte vorm terug
te vinden in het Dagblad van het Noorden in de rubriek Schepers Erf
van de Drentse editie van 17 december 2013 onder de titel: De ‘kromme
wegen’ van een Drentse edelman (auteur: Jan Wierenga).
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Foto’s kalender 2014 met tekst over de lokatie

Smederij Kloeze in de Hoofdstraat te Diever. Keuterij Hendrik Jan Kiers, Hezenesch te Diever.

Grens Dieverbrug/Moleneinde. Op de achter-
grond de zuivelfabriek.

Boerderij van Gerard Otten (afgebroken) , Ten
Darperweg te Wapse.

Keuterij Albert Keizer (afgebroken) en verplaatst
naar de Kruisstraat te Diever. Op de foto: Albert
Keizer en Koendert Tissingh.

Huis van Uiterwijk Winkel bij de molen ‘De
Vlijt’ te Oldendiever.
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RK-kerk in Zorgvlied aan de Dorpsstraat. Hein Akkerman – eigenaar van de draaimolen -
De woonwagen staat voor op het Kasteel.

Zicht op de Achterstraat met N.H. Kerk. De
huizen van de families Folkerts en Monsieur.

Gedeeltelijk zichtbaar boerderij van Klaas Fledde-
rus aan het Kasteel te Diever.

Ingang Peperstraat op de achtergrond het oude
postkantoor.

Keuterij van Hendrik Oostra aan de Westerdrift
te Diever.
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Op de praotstoel zit Willy Hielkema-Bos

En die stoel staat deze keer in Zorgvlied, Dorpstraat 48, van waaruit we een prachtig
uitzicht hebben op de directe omgeving. 'Het
mooiste plekje van Zorgvlied' wordt haar vaak
gezegd. Ondanks haar leeftijd woont ze nog
volledig zelfstandig met hond en kat, doet
haar eigen huishouding en rijdt nog auto, niet
meer de grote afstanden, en ook fietst ze nog re-
gelmatig en dat terwijl ze de tachtig lentes al
ruim is gepasseerd. Het werden open en gezel-
lige gesprekken waarin veel herinneringen naar
boven kwamen.

Begin 19e eeuw bestond het dorp
Zorgvlied nog niet het was allemaal
nog woeste grond met veel heide, vroe-

ger Waethoerne genoemd, dit betekent 'natte hoek'. Op oude kaarten staat
op de plaats van Zorgvlied nog 'de Marke van Wateren'. Het dorp is ge-
noemd naar 'Huize Zorgvliet', een villa rond 1860 gebouwd in opdracht van
een nazaat van Michiel Adriaansz. de Ruyter, Jacobus Fransicus de Ruyter
de Wildt. Door zijn enorme afmetingen, de villa had 18 kamers, werd hij
ook wel 'Het Kasteel' genoemd. Later is de naam veranderd in Castra Ve-
tera dat sterke burcht betekent. Deze villa stond tegenover haar woning en
is helaas vlak voor de oorlog afgebroken. Vanuit haar huis gezien verder
naar links staat de eerste Landbouwschool van Nederland in 1823 gesticht
door de Maatschappij van Weldadigheid. En daarnaast de R.K. St. Andre-

Zicht op Oldendiever met het huis van weduwe
Janna Dolsma – Thalen.
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askerk gebouwd in 1884. En nu we het toch over namen hebben rees de
vraag waar de naam Oude Willem vandaan kwam. Op deze woeste grond
trok dagelijks de scheper er op uit met schapen van boeren uit de omge-
ving. De boeren betaalden hem en hij kreeg een bouwvallig woninkje met
een klein stukje land ter beschikking en gratis eten. Deze scheper was 'Oude
Willem'.

Willy is al 27 jaar weduwe van Gerrit Hielkema. Samen kregen ze 4 doch-
ters, Janneke, Alie, Naleke en
Hennie en één zoon Klaas.
Klaas is helaas op 37 jarige
leeftijd overleden. Ze heeft
nu 12 kleinkinderen en 3
achterkleinkinderen. Haar
taal: STELLINGWERFS.
De beide jongste dochters
spreken die taal niet want
haar oudste dochters vonden
dat niet goed, dat was slecht
voor hun taalontwikkeling
hadden ze naar eigen zeggen
op school ondervonden.
Haar huis was oorspronkelijk het boerderijtje van haar schoonvader Klaas
Hielkema, die naast keuterboer met twee koeien werkzaam was op de
molen in Elsloo, dichtbij de driesprong Boylerweg, Elsloo, Verwersweg.
Ook was hij ruim twintig jaar in Zorgvlied de postkantoorhouder, maar
daarover straks meer. Haar schoonmoeder was Aaltje Benthem, dochter
van Wolter Benthem die de hervormde kapel 'Obadja' in Zorgvlied gro-

tendeels heeft gefinancierd. De
hervormde gemeente telde aan
het einde van de 19e eeuw on-
geveer 70 kerkleden. Deze
mensen moesten eigenlijk naar
de hervormde kerk in Diever.
Te voet, dat wil zeggen ander-
half uur heen en anderhalf uur
terug over de Bosweg die toen
nog een zandpad was. Men
kerkte daarom in de dorpsher-

De huidige woning.

Kapel Obadja met oorspronkelijke toren.
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berg van Wolter Benthem in
Wateren. Deze ruimte werd
uiteindelijk te klein en men
maakte plannen voor een
eigen kerkgebouw. Men vroeg
aan de kerkleden om een extra
bijdrage van minimaal 25
cent. De opbrengst van het
totaal was voldoende om in
1904 te starten met de bouw.
De kapel is 14 december 1904
in gebruik genomen en heeft
inmiddels zijn tweede toren,
de eerste is in 1933 verbrand. Tegenover de kapel stond vroeger een villa,
'Laanzicht' genoemd. Tussen de kapel en een boerderij liep de Kerklaan.
Naar deze laan is destijds de villa genoemd. De villa is afgebroken en weer
opgebouwd in Dieverbrug, naast Concordia. In de buurt staat een witte
boerderij gebouwd in 1905. Daar woonde vroeger Sjouke Benthem, voor
Willy oom Sjouke. Door de kinderen in Zorgvlied werd hij 'Opa Sjouke' ge-
noemd. Hij was erg gesteld op kinderen en als hij jarig was mochten alle
kinderen bij hem op verjaarsvisite komen.

Willy is geboren in 1930 op Dorpsstraat 32 in Zorgvlied naast het oude
café "De Harmonie'. Dit dorpscafé is in 1962 verwoest door brand. Res-
teert alleen nog het hek van het café dat staat voor de dubbele woning die
nu op de plek er naast staat. Ze is de tweede dochter van Jan Gerrit Bos,
'reiziger mit 't pak' en Naleke Evers (juffrouw Bos) , bijna veertig jaar on-
derwijzeres aan de openbare lagere school te Wateren. In die periode
mocht een getrouwde vrouw echter geen beroep uitoefenen. Haar moeder
moest daarom elk jaar opnieuw in december een werkvergunning aanvra-
gen bij het ministerie. Het antwoord kwam dan een maand later. Zo waren
de maanden december en januari voor het gezin altijd een spannende pe-
riode. Ze had één zus, Hennie, die tien jaar ouder was dan zij.

Jeugd
In haar jeugd was, volgens haar zeggen, iedereen die niet katholiek was lid
van de hervormde kerk. Regelmatig naar de kerk gaan was er voor haar
niet bij. Wel is ze op de zondagsschool geweest. Verder heeft ze er geen bin-
ding mee. De eerste drie klassen van de lagere school zat ze bij haar moe-

Boerderij Benthem.
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der in de klas en die was ook voor haar gewoon 'de juf'. Er was geen on-
derscheid tussen haar en de andere leerlingen. De lagere school staat nog
steeds in Wateren op no. 15. En daarvoor staat nog het oude meestershuis
no. 13. Beiden zijn niet meer als zodanig in gebruik. De school heeft dienst
gedaan van 1884, met 48 kinderen, tot 1995, het aantal kinderen was toen
nog 13. Het hoofd van de school was destijds meester Onstee. In de oor-
logstijd waren er zelfs zoveel leerlingen op school dat er tijdelijk een derde
onderwijzer werd aangesteld, dit was Jan de Graaf. (Broer van Hielke.)

In opdracht van de bezetters moest op een bepaald moment op de lagere
scholen gymlessen worden gegeven. Hiertoe kregen de leerkrachten eerst
zelf les in Diever van een meneer Nieman uit Meppel. In die tijd was het

moeilijk om aan sportkleding
te komen. De heer Onstee
verscheen daarom op gymles
met blote voeten en in een
directoire van zijn vrouw, tot
aan zijn knieën.

Als kind sliep ze in een ledi-
kant, maar als het 's winters
erg koud was sliep ze ook wel

De Dorpsstraat omstreeks 1930 met zicht op het dorps café "De Harmonie” en het geboorte-
huis van Willy .

Oude foto van de OLS.
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in de bedstee, dat was warmer.
Vroeger was het koud in het
hele huis behalve daar waar de
kachel stond. Soms was het in
huis zo koud dat de hele dag
de bloemen op de ramen
stonden. Ook bevroor de
pomp wel eens, maar gelukkig
was de regenput in de schuur
en was er dus altijd water.
Zowel de was doen als het
zetten van thee gebeurde met
regenwater, dat kon toen nog.
Willy was vroeger, zoals ze het zelf zegt: 'een echte speulder', maar moest
ook thuis de handen uit de mouwen steken. Ze mocht heel graag buiten-
spelen. Spelletjes als boomverlossertje. Dat kon mooi met al die dikke eiken
aan de Dorpsstraat. Voor het spelen moesten eerst de oude kleren en klom-
pen aan. Zomers werd er vaak op sandalen gelopen. Ze herinnert zich dat
ze bij de kapper in Noordwolde nieuwe sandalen kreeg. Ze had maat 37
maar er waren alleen sandalen van maat 39. Er werden toen maar watten
in de schoenteen gestopt om ze passend te maken.

Oorlog
In 1942 - 1943 heeft een neef uit Wijnjewoude met twee kameraden een

paar nachten in het kippenhok geslapen,
ze weigerden te werken voor de arbeids-
dienst. Moeder Bos heeft toen kleren
versierd en daarna heeft Willy als 13 jarig
meisje de mannen op de tram begeleid
naar het station in Steenwijk. Het was erg
spannend want op het station in Steen-
wijk wemelde het van de Duitse solda-
ten. Gelukkig is alles goed gegaan.
Van de zeven mannen die op 8 septem-
ber 1944 uit het werkkamp bij Vledder
waren gevlucht zijn er, op de Huender-
weg dicht bij Wateren, zes doodgescho-
ten. Eén was aangeschoten, maar hield
zich dood. Toen het veilig was heeft hij

De 12 jarige Willy.

Meester Onstee en Juffrouw Bos, 1945.
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kruipend de familie Oosterhof bereikt. Dokter Gerlach uit Appelscha heeft
er voor gezorgd dat hij naar het ziekenhuis in Assen werd vervoerd. Zo
heeft hij het overleefd. Ook hebben ze twee onderduikers geherbergd de
één was de verloofde van haar zus.
In 1944 - 1945 kreeg de familie Bos gedurende een maand of vier evacués.
Een gezin van 7 personen uit Reuver in Limburg. Ze moesten vluchten
voor het oorlogsgeweld. Ze woonden in de voorkamer en sliepen op zol-
der. Het waren beste mensen, van hun nazaten krijgt ze met Oud en Nieuw
altijd nog een kaartje.

Middelbare school
Na zes klassen lagere school ging ze naar de ULO (Uitgebreid Lager On-
derwijs), in Steenwijk. De ULO in Diever was er nog niet. Ze ging met de

tram. Die reed toen driemaal per
dag van Oosterwolde via, Elslo en
Boijl naar Steenwijk, vice versa.
Achterop de locomotief stond de
stookketel. Deze werd gestookt
met kolen uit een kolenlorrie,
maar in de oorlog waren de kolen
op en moest er met houtblokken
worden gestookt. Bij Noordwolde
werd vaak koelwater getankt. Het
waren lange dagen 's morgens om
zeven uur vertrekken en de terug-
komst was om zes uur 's avonds.
Ze maakte de reizen gelukkig niet
alleen, er gingen meerdere jonge-
lui uit Zorgvlied in Steenwijk naar
school, ook naar de ambachts-
school, dat was wel zo gezellig.

Eén van die medereizigers was Gerrit Hielkema die op de Ambachtsschool
in Steenwijk leerde voor automonteur. Toen ze in de derde klas zat ging
haar zus trouwen en moest zij van school af om thuis het huishouden te
doen. Dit heeft ze heel erg gevonden, maar moeders wil was wet. Later
heeft ze via de z.g. Moedermavo de schade ingehaald en het Mavodiploma
alsnog gehaald en daarna ook nog examen gedaan op Havo niveau in de
vakken Nederlands, Aardrijkskunde en Engels. Als moeder van vijf kin-
deren, een hele prestatie.

Stoomloc. met personenwagons ter hoogte van de
halte Hotel Frederiksoord. Collectie historischever-
eniging ‘t Fledder Kerspel.
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Willy was graag kleuteronderwijzeres geworden. Maar helaas, het liep an-
ders in haar leven. Ze trok veel op met kinderen, vooral met de kinderen
van Riekus Groen die achter hen woonden. Dit gezin had tien kinderen.
Ook heeft ze veel betekend voor de kinderen van haar zus. Later, op ver-
jaardagen, waren er soms zo'n 15 of meer kinderen bij haar op bezoek. Er
werden veel spelletjes gedaan zoals 'De Nachtwacht komt en de klok slaat
....', maar ook het spelletje 'Wie in januari geboren is...' was erg gewild. Na
afloop werden de kinderen met de taxi van haar man naar huis gebracht.

Huwelijk en werk
Op de vraag hoe ze haar man Gerrit Hielkema heeft leren kennen kregen
we als antwoord: "Ach, we kenden elkaar al ons hele leven, we woonden
vlak bij elkaar, en we hadden zomaar opeens 'verkering'. Misschien kwam
het door het toneel. Na een jaar waren we getrouwd. Dat was in 1949. Willy
bestierde thuis nog steeds het huishouden dus Gerrit trok bij de familie
Bos in. Gerrit werkte als automonteur bij garage Jubbega in Steenwijk. Ook
hij had graag willen doorleren op de UTS (Uitgebreid Technische School)
of op de MTS, maar daar kwam het niet van door de oorlog. Schoonvader
Klaas Hielkema was in die periode postbeambte in Zorgvlied. Hij hield
kantoor aan huis in de 'mooie kamer' van de boerderij.

In 1949 stopte haar man
als automonteur en ging
net als zijn schoonvader
'reizen mit 't pak'. Oftewel
een 'mobiele winkel' met
textiel. Enige tijd later kon
hij de taxivergunning met
auto, een vooroorlogse
Opel Super Six, overne-
men van Hendrik Brou-
wer. Dit had tot gevolg dat
Willy naast het huishouden
en de kinderen een winkel

aan huis runde en Gerrit de taxi en het pak. Haar ouders, inmiddels met
pensioen, verhuisden in 1959 naar Hilversum. Ze wilden dichter bij de fa-
milie wonen. Na twee jaar had haar moeder heimwee naar deze streek en
zijn ze verhuisd naar Vledder. Vader was graag in Hilversum gebleven.
Begin jaren zestig steeg de welvaart en schaften mensen zelf een auto aan.
Hierdoor werd het minder met de taxi. Gerrit stapte over naar woningin-

Taxi Opel Super Six naast de winkel.
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richting. Meubelen, vloerbe-
dekking, gordijnen etc. Het
naaien van de gordijnen en vi-
trage gebeurde door Willy.
Eerst met gordijnband en
haken, later met kopjes er op.
Eerst één kopje en later met
drie kopjes en in de middelste
de haak. Ze naaide met een
trapnaaimachine en later elek-
trisch. Het werk stapelde zich
voor haar op. Op een keer kroop haar dochter Hennie, terwijl zij achter de
naaimachine zat, bij haar op schoot. Ze lette even teveel op het kind en
toen ging de machinenaald dwars door haar vinger. Op een dag hoorde ze
haar man tegen een klant bevestigen dat hij het met gordijnen naaien erg
druk had. Ze is daarop ontzettend kwaad geworden en gezegd: "Red je d'r
maor mit, ik naaie niks meer veur je!" Hij heeft toen een andere naaister bena-
derd, een vrouw uit de Oosterstreek en die zei na de eerste keer dat ze het
niet meer wilde doen. Daarna is de ruzie bijgelegd en naaide ze weer dap-
per door. "Ik worre niet gauw kwaod maar as....."
Hoe druk ze het ook had één ding stond voor haar vast, de kinderen moch-
ten er niet onder lijden en in tegenstelling tot wat haarzelf is overkomen,
zij moeten kunnen blijven leren en studeren. Het mocht niet zo zijn dat zij
de dupe zouden worden van haar werk. Drie van de vier dochters zijn werk-
zaam in het onderwijs (pedagogie) en de vierde heeft archeologie gestu-
deerd. Ze had ondermeer de leiding bij het archeologisch onderzoek in
Kalterbroeken.

Begin jaren vijftig ontdekten toeristen Zorgvlied en in 1952 begon Jan
Krans in Villa Nova een pension/kamerverhuur. Dit betekende andere mo-
gelijkheden voor de winkel en dus werd naast de meubelinrichting begon-
nen met de verkoop van souvenirs uit Zorgvlied. Deze werden ingekocht

bij de groothandel Brunsting in
Beilen zelfs twee keer per week.
Zakelijk ging het dus prima, er
werd met plezier gewerkt. Des-
ondanks was er gelegenheid om
zelf met vakantie te gaan. De
eerste keer naar Altenahr in

De Winkel.

Eerste souvenirs van Zorgvlied.
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Duitsland, met een Fiat
600 Multipla, bijge-
naamd 'het walvissie'.
De stoelen konden plat
gelegd worden en de
auto diende als slaap-
tent.
Begin jaren zestig
bouwde Gerrit twee
zomerhuisjes achter de
winkel. Hiermee werd
ook ingespeeld op het
toerisme. Met het met-

selwerk kreeg hij hulp van Lammert Veldhuizen uit Vledder. In 1966 heeft
haar man het postkantoor overgenomen van zijn vader, eerst nog in de
boerderij en later bij de winkel. Hij stopte met 'het pak'. Het postkantoor
heeft hij gerund tot 1986.

Het eerste postkantoor in
Zorgvlied stond op de
hoek Hogeweg/de Mon-
den. Het was een officieel
postkantoor en dus geen
bijkantoor zoals in veel an-
dere dorpen. De heer
Schwering was daar de eer-
ste postbeambte. Toen
deze met pensioen ging
nam de heer Huiging dit
werk over en het kantoor
verhuisde naar zijn huis
naast dat van Ds. H. Bet-
ten. In die periode was
Paulus Mulder naast fiet-
senmaker ook de postbode. Deze is tot zijn tachtigste jaar nog fietsenma-
ker gebleven. Toen Huiging stopte nam haar schoonvader Klaas Hielkema
het ambt dus over en opnieuw verhuisde het postkantoor. Toen hij in 1966
op 68 jarige leeftijd met pensioen ging heeft zijn zoon Gerrit, na lang en
sterk aandringen van zijn vader, het werk overgenomen en kwam het post-

Walvissie en Gerrit.

Gerrit Hielkema in het postkantoor van Zorgvlied.
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kantoor uiteindelijk in de winkel. Het opmerkelijke bij deze wisselingen
van de wacht was dat niet de beambten naar het kantoor gingen, maar het
kantoor ging naar het huis van de beambten zelfs vier keer.

Toen ze met de winkel stopten zijn ze verhuisd naar de boerderij. Gerrit
heeft het postkantoor nog een poosje door gedaan. Ze kochten een cara-
van, maar daar is maar één week gebruik van gemaakt in Vaassen, want hij
kreeg hartproblemen en moest geopereerd worden in Amsterdam. Dit was
erg spannend want het was één van de eerste openhartoperaties. Een ken-
nis heeft voor hen de caravan verkocht. Vier jaar later is hij overleden aan
darmkanker. Haar jongste dochters verlieten de woning om te gaan stude-
ren in Groningen en betrokken daar een door haar gekocht huisje. Dit was
voor Willy een trieste en moeilijke tijd.

Vrijwilligers werk en waardering
Maar Willy heeft zich herpakt en is bij-
zonder actief geworden voor de ge-
meenschap in Zorgvlied. Daarvoor
heeft ze eind april 2013 een Konink-
lijke onderscheiding gekregen: Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Het
duurde wel erg lang om hiermee voor
de dag te komen, daar is ze te be-
scheiden voor. Om een indruk te
geven beginnen we met enkele citaten
uit de motivering van deze onder-
scheiding.

Sinds 1990 zet zij zich in als vrijwilliger
voor:
- De gymnastiekclub voor 55 plussers.
- De Stichting Platform Gehandicaptenbeleid in Westerveld sinds de op
richting in 1996.
- De Jan Tijs Seinen hof.
- Plaatselijk Belang Zorgvlied 20 jaar als bestuurslid en penningmeester en
nu nog brengt ze de 'Signaaltjes' rond.

Willy Hielkema weet wat er leeft binnen gemeenschappen. Zij maakt op een
zorgvuldige, betrouwbare en sympathieke wijze de wensen van de inwoners

De versierselen Koninklijke onderscheiding.
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van Zorgvlied - Wateren kenbaar bij het gemeentebestuur. Een zeer aima-
bele vrouw die zich ten volle inzet voor de inwoners. Gezien haar scherpe
geheugen heeft ze een schat aan ervaring en kennis opgebouwd omtrent
het dorp en haar inwoners die nog vaak wordt aangesproken. Voor veel in-
woners heeft ze wat betekend en betekent ze dat nog. Ze is een baken in
de gemeenschap.(Einde citaten)

Het krijgen van deze onderscheiding ging gepaard met de nodige geheim-
zinnigheid. Ze werd namelijk uitgenodigd om op de jaarvergadering van het
Plaatselijk Belang in Villa Nova wat te vertellen over Zorgvlied. Bij bin-
nenkomst had ze haar kinderen kunnen zien, want die waren natuurlijk ook
uitgenodigd, maar deze waren aan het eten en trokken gauw een grote
bloembak voor hun tafel. Ze was een kwartiertje met haar lezing bezig en
toen onderbrak de voorzitter haar en stelde voor eerst iets te drinken. Haar
kinderen kwamen binnen en toen kwam de aap uit de mouw. Helaas kon-
den haar de versierselen niet worden uitgereikt want de gemeente Wester-
veld had de boel nog niet voor elkaar. Dit gebeurde een paar dagen later.
En wat heeft Willy zoal voor elkaar gekregen? Het is teveel om op te noe-

men. Een paar dingen wil ze wel zeggen:
- Straatverlichting op de Ruyter de Wildtlaan.
- Een voetpad langs de weg.
- Ook onderhoudt ze en maakt ze de banken langs de weg schoon alsmede

Kerk en landbouwschool.
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de paddenstoelen.
- Ze maait nog steeds met de motormaaier niet alleen het gras in haar eigen
tuin maar ook de bermen bij haar huis. Grasmaaien is voor haar een echte
hobby, maar ook tuinieren, lezen en breien.
- Wandelroutes uitgezet op eigen initiatief. Dank zij haar goede contacten
met Hoeve Boschoord, hebben die 'ongelieke jong'n' de paaltjes gemaakt
en in de grond gezet.
- Het plaatsen en onderhouden van verwijzingsborden op straat. De ver-
vangingen deed ze in haar eentje en soms met hulp van een toevallige
voorbijganger. De Gemeente Westerveld heeft ze later zonder iets te zeg-
gen weggehaald.

Terugkijken
Aan het einde van 'de praots-
toel' komen eventuele anekdo-
tes aan bod. Na lang nadenken
kwam er een tevoorschijn en
wel over haarzelf.
Willy was amper 20 jaar en al
lid van de Plattelandsvrouwen.
Er was een spreekster uitgeno-
digd die het onderwerp 'baby's'
zou bespreken. Ze sprak daar-
over met een dorpsgenoot en
die adviseerde haar om een pop
mee te nemen naar die bijeen-
komst. Dat vond ze een goed
idee en dus ging ze met pop
naar de bijeenkomst. Ze was
amper binnen of ze kreeg door
dat ze beetgenomen was. Ze zat natuurlijk wel de hele avond met die pop
en dat voelde bepaald niet lekker.
De Noordwoldigers, waar haar moeder vandaan kwam, betitelden de Oos-
terwoldigers als 'meinsen die praoten mit snot in de neuze.' Dit had te
maken met het z.g. standsverschil, de Noordwoldigers waren arbeiders (rie-
ten meubelen) en de Oosterwoldigers waren veelal rentenierende boeren.
Als het vroeger onweerde, ook 's nachts, dan was er altijd een bepaalde
sfeer. Het gezin moest uit bed komen en men ging rond de tafel zitten, jas
aan en de geldkist op tafel. Een vaste uitdrukking was dan: "As't maor over

Verwijzingsborden die door Willy worden onderhou-
den, hier geassisteerd door Henk Smeenk.
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de Kaele Duunen is, dan is 't gauw veurbij'.Na afloop ging iedereen de straat op
en was er een sterk gevoel van saamhorigheid en opluchting. Er zijn ove-
rigens verscheiden boerderijen afgebrand door de bliksem.

Haar schoonzoon Flap Zoer
werd directeur van het Open-
luchtmuseum in Arnhem. Hij
heeft daar tot zijn pensioen
veel boerderijen gerenoveerd
en in oorspronkelijke staat te-
ruggebracht. Het hekwerk van
de ingangspoort was verrot en
de poort moest vervangen
worden. Na overleg is beslo-
ten de bovenkant te verhuizen
naar Zorgvlied en die is
daarna met vereende krachten
in de tuin achter het huis van
Willy geplaatst.
Willy was jarenlang één van de

Kerstmannen van Zorgvlied. Ze gingen de huizen langs om elk gezin een
kaars met kerstgroet te overhandigen. Eén keer heeft ze dat toen samen met
Jos Besselink gedaan die daarbij op de midwinterhoorn blies. De mensen
vonden dit prachtig! Ook heeft ze gezorgd voor de kerstilluminatie van
Zorgvlied. Het moesten dezelfde sterren
worden als in Diever en Vledder. Deze
heeft ze nagetekend 50 x 50 en een staart
en laten maken van stalen buizen door
Hoeve Boschoord en daarna allemaal zelf
geverfd. Elk jaar draaide ze lampjes in en
uit de fittingen die aan het platte elektrici-
teitssnoer waren bevestigd. Na afloop
werd alles opgeborgen bij haar op zolder.

Als je naar het heden en verleden kijkt
hebben Zorgvlied, Wateren en Oude Wil-
lem weinig met Diever. Ze zijn altijd veel
meer georiënteerd geweest op Noord-
wolde en Oosterwolde. Vroeger was dit lo-
gisch want Diever en Zorgvlied waren

Opbouw van de Arnhemse poort bij het huis.

Willy als kerstman.
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verbonden door een zand-
weg door het bos en Oos-
terwolde had een tramver-
binding. Honderd jaar ge-
leden is de weg naar Die-
ver pas verhard. Overigens
is er een gezegde in Zorgv-
lied: "De weg van Diever naar
Zorgvlied is langer dan van
Zorgvlied naar Diever". De
'import' is wel meer ge-
oriënteerd op Diever en
hun aantal is groeiende.

Het oude verdwijnt en dat
blijkt ook weer uit deze 'praotstoel'.

Voor de wind gaat het beter

Door Lieuwe de Harder

Lieuwe de Harder werd op 27 januari 1931 geboren in
Assen op de ‘Ambulant’, het turfschop van zijn ouders.
Het schip lag aan wal bij de brandstofschuur aan het
Noord-Willemskanaal die Lieuwes vader samen met
zijn broer in 1924 had laten bouwen. Vanuit deze
schuur verkochten ze ’s winters turf aan huis-aan-huis-
venters uit Assen. De rest van het jaar was het schip
van De Harder onderweg om turf te verschepen, hetzij
naar de voorraadschuur in Assen, hetzij naar Havelte
waar hij zijn handel rechtstreeks aan de boeren ver-
kocht. Daarbij deed Lieuwe ook de loswal bij Diever-

brug aan, waar zijn schip turf loste. De Ambulant was een aakscheepje met zeilen
maar vaak werd het schip gejaagd met een paard of getrokken door de schipper of zijn
vrouw. Toen Lieuwe op komst was, liet vader De Harder achter zijn schip een opduwer
bouwen een motortje dat op gasolie liep. Lieuwe zette zijn belevenissen als turfschipper
op papier. Zijn belevenissen op de Drentsche Hoofdvaart bij Dieverbrug mogen wij in
Opraekelen plaatsen. De tekst en opbouw van het verhaal is van Lieuwe de Harder.

De vroegere OLS-school thans.
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Als ze wakker worden de andere mor-
gen staat er een straffe oosten wind.
Dus wordt het zeil gehesen. Ze drij-
ven even later dan ook met een mooi
gangetje het Oranjekanaal af. In de
late namiddag komen ze aan bij de
Smilde. Nu moet er getrokken wor-
den naar de Wittewijk. En dat is in de
wind,waar de jongens niet veel zin in
hebben:“Kunnen wij nou niet eens over
Meppel varen”, vraagt Herman: “Dan
kunnen we door zeilen”. Lieuwe Jans kijkt
eens naar de lucht, en vindt ook dat
er een stevige oostenwind waait. Wat
er op duidt dat de windrichting niet
gauw zal veranderen. ”Nu vooruit dan
maar,” zegt hij, en wend het roer naar
stuurboord. Herman heeft het zeil
wat laten zakken. Nu ze de bocht om

gaan moet het zeil naar de andere kant. Het lukt allemaal prima, en varen
zo de Smildervaart af. Bij Dieverbrug gekomen blijven ze aan de kade lig-
gen. Vader wil eens kijken of hij hier ook turf verkopen kan.
Hij had hier eerder gezien dat de turfschippers een veel lichtere turf ver-
kochten. Dus ging de kar, die hij de vorige keer aan de Smilde geruild had,
met een tafel en een kastje, aan de wal. Alles is uitneembaar de onderdelen
liggen bij elkaar op het voordek. De kar wordt in elkaar gezet en met turf
geladen. Zo rijden vader en Herman met de kar vol turf naar Dwingeloo.
Aan de brink gekomen, ziet hij een paar mannen en vrouwen met elkaar
staan te praten. We rijden er naar toe, dan maakt vader een praatje met hun
en vraagt of ze ook turf willen kopen. ”Dit zijn harde en zware turven die lang
door gloeien.” zegt hij. Allen gaan om de kar staan en pakken een paar turven
en kloppen ze tegen elkaar aan,en vragen wat de kar vol moet kosten.Vader
noemt een prijs, ze bieden minder. Maar vader weet ze zo te praten, dat er
geen betere turf te koop is.
Dan zegt de ene man, gooi de volle kar maar voor het schuurtje neer. In-
tussen zijn er nog een paar mensen bij gekomen en vragen of de schipper
nog meer van die harde turf heeft. Zij willen ook wel een volle kar hebben.
Als we terug rijden met de kar, hebben we vier karren vol in bestelling. Als
we weer bij het schip zijn laden we eerst de kar nog even vol, vader wil

Lieuwe Jans, de opa van Lieuwe, met zijn
echtgenote Janke Zoon. (collectie L. de Har-
der, Meppel).
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morgen vroeg direct weg kunnen rijden.
Moeder heeft een boer bij het schip gehad. Hij vroeg wat een vorrel turf
moest kosten. “Wij koopt zeins met veer man een hele prame vol turf. En dan kreg
ieder een vorrel1 doar van. Ik heb gezegd dat hij morgen maar weer moet komen als jij
aan boord bent.” Dat zien we morgen wel, ik moet eerst nog vier karren vol
naar Dwingeloo brengen. Als vader de andere morgen voor de tweede keer
er weer is van Dwingeloo, staat de man bij het schip met een buurman. En
vragen aan Lieuwe Jans wat een vorrel turf moet kosten. Nou kan ik wel
een prijs noemen, maar dat is jullie toch te duur. Als jullie een vorrel kopen
hoeveel voer turf hebben jullie dan: ”Vier voer, ook wel eens vief voer,” zegt de
man. “Dus dan kopen jullie met vier man een praam vol. En kopen in een keer zes-
tien tot twintig voer turf.”
“Ja,” zeggen de mannen. “Maar ik heb het schip veel groter”, zegt vader. “ Ik heb
meer dan vijftig voer turf in. Ik verkoop ze per voer,dat is een wagen met hek en bij-
planken vol, een paar op de planken gestapeld, en dan rond vol gepakt. Dat kost per
voer zo veel.” zegt vader. De beide mannen kijken elkaar eens aan: ”Dan wil
ik wel een voer turf kopen,” zegt de ene man, de ander staat er nog wat twei-
velend bij te kijken, hij is gewend per vorrel te kopen. Dan zegt de ene
man: ”Met een half uur ben ik terug met de wagen.” Dan kunnen wij in tussen

Lieuwe de Harder lost een lading turf aan het Oranjekanaal bij Hijken, in de zomer van 1964.
Naast hem op de 'loeken' van de 'Risico' zijn zesjarige zoontje Leo. (collectie L. de Harder, Meppel).
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de kar opladen, zegt vader.
Herman en Willem helpen mee
de kar opladen. Als hij vol is,
rijden ze hem even verder op
de kade. Moeder roept dat de
koffie staat ingeschonken, Ze
spoeden zich allen naar het
achterdek, waar ze zittend op
de roef de koffie met koek nut-
tigen. Dan komt de boer er aan
met twee wagens en twee paar-
den er voor. De paarden wor-

den uit gespannen, en aan een voertrog gebonden, waar ook de
scheepsjagers hun paarden vast binden en voederen. Nu kan het turf los-
sen beginnen.Vader gooit ze van de walkantzijde zo op de wagen. Terwijl
Herman en Willem van de buitenkant de turven in de manden doen, de
boer draagt ze over een loopplank en ledigt ze op de wagen.Als de turven
boven de bijplank uit komen, gaat vader ze hoger op stapelen, en rond vol
gooien tot er geen turf meer bij op kan. Dan wordt de wagen wat verder
geduwd, en gaan ze de volgende wagen laden. Moeder vraagt, of vader
voor de middag nog weg gaat met de kar naar Dwingeloo. “Het is half
twaalf ”, zegt ze. Dan zet ik nu de aardappelen op dan kun je eerst eten,
voor je weg gaat. Vader vindt het prima. Als ze de tweede wagen bijna vol
hebben,komen er weer een paar boeren bij het schip lopen. Bekijken de
turf, en vragen of de schipper nog meer van die harde turf wil verkopen.
“wat kosten ze, vraagt er een”. “:Ik verkoop ze per kar vol of per voer”. Vader noemt
van beide de prijs. ”Dan willen wij elk ook een voer van die turf hebben,” zeggen
ze. ”Wanneer wil je die komen halen”, vraagt vader, “Want ik moet die kar vol naar
Dwingeloo brengen.” “Even de middagpot delen”, zeggen ze, “en dan komen we di-
rect”, en lopen naar huis. Als er afgerekend is, worden de paarden voor de
wagens gespannen en vertrekken ze op huis aan. “Het gaat vader erg naar de
zin”, zegt Willem als hij in de roef komt. Hoe zo, vraagt moeder Janke, wel
vader fluit het hoogste lied. Moeder zegt: “Nou, we lossen zo al mooi wat.”Dan
komt vader en ook Herman in de roef om te eten. Na het eten gaat vader
even rusten. Maar dat is niet van lange duur, dan zijn de boeren er al met
de wagens. Als die vol zijn, is er al weer een boer om een voer turf te halen.
Zo lossen ze door tot half vijf. Dan kan vader pas weg met de kar vol turf.
Willem moet met vader mee naar Dwingeloo de kar helpen duwen. Her-
man moet bij het schip blijven. Er kan nog wel eens een boer komen om

Turfvervoer met boerenwagens.
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turf te halen. Hij pakt zijn hengel en wil gaan vissen. Maar er komt weer
een boer bij het schip. Die wil ook een voer van die beste tur. Minke moet
nu ook mee helpen de manden te vullen. Als de wagen bijna vol is, gaat
Herman op het wagenwiel staan, om de turf op de bijplanken te stapelen,
en dan rond vol. Zo lossen ze nog een paar voer turf, voordat vader er
weer is Na het melken komen er nog een paar mannen bij de brug lopen
en vragen naar de schipper, die zulke beste turf te koop heeft. ”Kom maar
mee”, zegt Herman, “ik ben er een zoon van, dan kan je ze bekijken”. Bij het
schip gekomen, wordt de turf bekeken. Het zijn wel zware harde turven,
daar moet ik morgen vroeg ook maar een voer van op halen. Als dat zo

doorloopt dan hoeven
we niet verder te
varen. Op zaterdag-
middag hebben ze het
schip leeg. De brug-
wachter wil het turf-
mot graag hebben. Hij
zeeft het turfmolm.
Het fijne gaat in het
kippenhok en de kluit-
jes gaan de kachel in.
Het schip wordt
schoon gespoeld. Om
vijf uur is alles ge-
beurd. “Het is mooi ge-
weest van de week”, zegt

vader. Allen gaan we ons wassen en brood eten. Na het brood eten pakt
Lieuwe Jans de harmonika en gaat op de roef zitten spelen. Ook de trom-
mel wordt voor de dag gehaald en de trompet. Herman kan wat trompet
spelen en Willem kan aardig op de trom slaan. Het is een zwoele warme
avond. Dan klinkt het ook zo mooi over het water. Het duurt dan ook niet
zo lang of de schippers komen al bij het schip staan praten en luisteren.
Ook de walbewoners komen eens kijken en luisteren. Dan zet Lieuwe Jans
het mooie lied in, op de stille heide en allen zingen in koor mee. Ze weten
er de stemming goed in te krijgen. Sommigen maken een dansje op de kade.
Tot het donker is dan stoppen ze er mee. Moeder en de kinderen gaan de
roef in, terwijl vader met een paar boeren en schippers naar het cafe gaan
nog een borrel halen. Daar wordt het een en ander verteld. Lieuwe Jans
schuift bij een paar boeren aan tafel. De boeren zijn benieuwd waar die

De ouders van Lieuwe de Harder, Lieuwe senior en Hielkje..
(collectie L. de Harder, Meppel).



beste turf toch vandaan komt. Die komt vlak bij de Duitse grens weg, ver-
telt vader. “Dat is een eind varen”, zegt er een: “ je kunt toch beter naar Appel-
scha varen, dat is toch veel korter varen”. “Ja dat is wel zo, maar de betere kwaliteit
raakt daar ook op. En och, als je voor de wind zeilt, drijft het gauw een eind weg”.
“Haal je nu weer zulke beste turf op, dan wil mijn moeder ook wel van die turf kopen.
Dat geeft wel hoop om nog een keer met zo’n lading hier naar toe te varen. Al hoewel
hier meer turfschippers naar toe varen. Zal de verkoop niet altijd mee vallen”. Een paar
boeren vragen vader wanneer hij er weer kan zijn. Ja, zegt deze dat kan ik
niet zeggen. Dat hangt van het weer en wind af. Heb ik alles mee dan kan
ik er met een week weer zijn. Maar waar wonen jullie. Dan stuur ik een van
de jongens wel om te vertellen dat we er weer zijn met turf.
Dan komt de plaatselijke veldwachter melden dat het sluitingstijd is. Allen,
zo ook de veldwachter, slaan nog een achter over en dan gaan allen naar
huis of schip. Maandagmorgen zijn ze al weer vroeg bezig het schip vaar-
klaar te maken. De zeilkleden worden van de zeilen gedaan en netjes op ge-
pakt.Ze hebben mooi voor de wind, dus wordt het zeil gehesen.
Wordt vervolgd.

Van de bestuurstafel

Verdieverderen
Verdieverderen krijgt een vervolg op 1 april a.s. met als thema het tweede
deel van ondernemend- en neringdoenden in Diever. De avond wordt ge-
houden in het ‘Dingspilhuus’ en vangt aan om 19.30 uur.

Expositie Tweede Wereld Oorlog
De historische verenigingen uit Havelte en Diever organiseren in het Ar-
cheologisch Centrum West-Drenthe (schultehuis) in Diever een gezamen-
lijke tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. De geplande opening
van de expositie is half april. Het thema is archeologie/cultuurhistorie van
Westerveld. In samenhang met de komst van 2 boeken over dit thema.

Reactie
Mevrouw Geertje Noord-Moes heeft gereageerd op foto in ‘Opraekelen’
13/4 op bladzijde 19 met als titel ‘Landwerk op Kalteren’. Op de foto staan:
Bovenste rij – knielend - van links naar rechts: Hendrik Oost, Hans Nij-
zingh en Hendrik Houwer. Onderste rij van links naar rechts: Jan Moes
Dzn., Pietje Moes-Kerssies, Geertje Moes en Dirk Moes.
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