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Topografische kaart (1905). 
De molens worden aangegeven met een nummer in een wit rondje. Andere plaatsen, die van 
belang zijn voor dit boek, worden aangegeven met een nummer in een zwart rondje  
(zie ook hoofdstuk 6.2.). 
De Kardingermaar staat aangegeven als Thesingermaar, Geweijde en Kardingermaar. 
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Topografisch gezien ligt Thesinge 10 km ten noorden van de stad Groningen. 
Wat de grondsoort betreft is de benaming: “Bedijkte getijde afzettingsvlakte”, aldus de 
Bosatlas. Het verklaart dat de bodem is ontstaan door afzetting van getijden. Het gebied is dus 
ontstaan in de tijd dat de zee meer of minder vrij spel had tot rondom de stad Groningen. Veel 
steden zijn ontstaan aan grote rivieren of op kruispunten van waterwegen. Zo ook Groningen.  
 
Het kronkelende Reitdiep was vroeger een zeearm, die de stad met de zee verbond. Bij de 
Ebbingebrug en de Boterdiepbrug zijn nog een eb- en vloedkade aanwezig. 
De stad, gelegen op een uitloper van de Hondsrug, was en is een kruispunt van diverse 
waterwegen, 
Aan de westkant van de stad bevindt zich het Leekstermeer, aan de zuidkant het Hoornse en 
het Paterswoldse Meer, meer oostelijk het Foxholster- en het Zuidlaarder Meer en nog 
verderop het Schildmeer, met daaromheen diverse moerasgebieden en lage gedeelten, de 
polders. 
 
Volgens “Van Dale” is een polder een laaggelegen stuk land, door dijken of kaden omringd, 
waarin de waterstand geregeld kan worden door afsluiting van het buitenwater of lozing van 
het binnenwater. 
In de laatste 1½ eeuw zijn er ook in de provincie Groningen nog heel wat inpolderingen 
geweest, b.v. in Oost-Groningen in de Dollard, aan de waddenkust en d.m.v. de afsluiting van 
de Lauwerszee. 
 
Maar nu weer terug naar het getijdengebied ten noorden van de stad, want daarover gaat het 
tenslotte in dit verhaal, over Thesinge. 
Al eeuwenlang loopt er vanuit de stad noordwaarts via Zuidwolde, Bedum en Onderdendam 
naar Uithuizen een vaar- en afvoerwater, het Boterdiep, met in Onderdendam een afsplitsing 
naar het Reitdiep. Dit water behoort tot het waterschap “Hunsingo”. 
Tevens loopt er vanuit de stad een vaarwater, het Damsterdiep, via Ruischerbrug en 
Appingedam naar Delfzijl. Het Damsterdiep heeft verschillende aftakkingen, de maren, die 
doorlopen tot in het Hogeland. Dit water behoort tot het waterschap “Fivelingo”. Bij 
Ruischerbrug kon men, via een sluis, in de Kardingermaar, in het gebied van “Hunsingo” 
komen. 
 
Met de Kardingermaar zijn we in het bedijkte getijde afzettingsgebied, ontstaan door 
getijdenstromen, gekomen. De Kardingermaar kronkelt via Thesinge en Lutjewolde naar 
Onderdendam. 
De Kardingermaar is door de eeuwen heen zeer belangrijk geweest, enerzijds voor de 
afwatering, anderzijds ook voor het vervoer van goederen per schip. 
 
In mijn schooljaren ging ik ’s zaterdags vaak naar de boerderij van van der Veen op Klunder. 
De boerderij lag aan de noordzijde van de Kardingermaar. 
Ik liep dan over één van de dijken. 
Aan de noordzijde van de Kardingermaar stonden twee watermolens (nr. 8 en 10) en aan de 
zuidzijde stond één watermolen (nr. 9).  
Wanneer de molens op de wind uit het zuiden draaiden dan kon ik het pad aan de noordzijde 
niet gebruiken, want dan draaiden de wieken over het pad. 
Ik ging dan over de dijk aan de zuidzijde en werd dan bij de boerderij met een bootje 
overgezet. 
De zogenaamde Zuidendijk was ook de trekdijk voor de schepen (ook in het dorp). 
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Voorbij de haven in Thesinge was er bij de klap een insteekhaventje voor een beurtschip. 
Tegenover de kloosterkerk was er de (nog steeds bestaande) schipsloot naar beurtschipper, 
commissionair en veehouder Heidema. 
Deze schipsloot werd ook gebruikt bij het keren van schepen.  
De kloosterkerk is nu een Nederlands Hervormde Kerk. Er heeft een klooster gestaan op het 
groenland achter de molen. In het gebied tussen de bewoning aan het Kardingermaar en de 
molen zijn nog oude wallen en grachten herkenbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kloosterkerk 
in Thesinge, op 
de voorgrond de 
Kardingermaar 
en rechts de 
schipsloot. 
 

Tussen de twee molens aan de noordzijde en schuin tegenover de watermolen van Willem 
Dijk (nr. 9) had de Kardingermaar een kleine uiterwaard. Daar stond op een verhoging de 
woonschuit van de familie Klok (Menno en zijn 2 zoons Egbert en Aaldrik). 
Zoon Egbert was koopman en hij had voor zijn handel een transportfiets. 
Hij handelde in kleinvee, zoals konijnen, pluimvee en eenden. Ook verhandelde hij 
dierenvellen. Rondom de nederzetting waren veel diersoorten aanwezig, niet alleen de dieren 
van de familie Klok, maar ook bezoekers uit het wild. De Kardingermaar was ook rijk aan vis. 
Het aangrenzende grasland, waar de dieren vertoefden, was van de zeer sociaalvoelende boer 
Zuidema op Achter-Thesinge. 
 
In mijn schooljaren was er in de Stad aan het Kattendiep een markt voor kleinvee en honden. 
Liefhebbers konden daar terecht voor een kip, een eend, een gans of een konijn. ’s Morgens 
gekocht, ’s middags in de pan. 
Men kijkt er nu wat vreemd tegenaan, maar vroeger was de handel in kleinvee belangrijk, niet 
alleen voor de handelaar, maar ook voor de aanbieder. 
De kleine man kon zo wat geld verdienen. 
Een toonbeeld van vrije handel. Zowel bij inkoop als bij verkoop werd een prijs bedongen. 
Heel iets anders dan de zogenaamde vrije handel, waarbij de wederverkoper genoegen moet 
nemen met de prijs, die de fabrikant of leverancier berekent. 
Egbert was zeer muzikaal. Op mooie, stille avonden kon je in het dorp hem horen tokkelen op 
zijn instrumenten. Hij was ook jarenlang een stimulerende kracht bij de fanfare. Later is hij 
nog jarenlang postbode geweest. 
 
Vanaf de zwichtstelling van onze molen “Germania” waren in 1925 in een straal van circa  
4½ km, aan de Kardingermaar tussen Rollen en Lutjewolde, 13 windwatermolens te zien, die 
toen alle nog functioneel waren en in natte perioden en bij voldoende wind allemaal draaiden. 
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Ik kan mij dat nu nog wel herinneren, maar als ze er nu, anno 2004, nog zouden staan, zou het 
uniek voor de provincie Groningen zijn. 
Zoiets als Kinderdijk voor de Provincie Zuid-Holland. Nationaal en internationaal bekend. 
 
Ik ben vrijwel overal in de provincie geweest, maar heb nergens anders zoveel molens aan een 
zo’n kort vaarwater gezien. 
In het molenboek van Husslage, “Windmolens”, staat vermeld, dat er aan het einde van de 
achttiende eeuw aan de Zaan meer dan 600 molens tegelijk in gebruik zijn geweest, terwijl er 
aan de Zaan in totaal meer dan duizend hebben moeten gestaan. Daarbij waren veel grote 
molens. 
 
Weer terug naar Thesinge. 
Niet minder kronkelend is de weg, die van Garmerwolde via Thesinge en Sint-Annen naar 
Bedum loopt. Het is bocht na bocht, ook vrijwel zeker het gevolg van de vroegere 
getijdenstroom (de wegen werden aangelegd op de eerst drooggevallen plaatsen; de 
ondergrond was daar van nature het sterkst). 
 
 
 
Windwatermolen. 
Op één na (een “spinnenkop”) 
waren alle molens aan de 
Kardingermaar van dit type. 
De grootte van de molens (en het 
raderwerk en de vijzels) varieerde 
en hing samen met de grootte en 
diepte van de polder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vijzel 
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Molens en polders 
Wanneer we nu, in gedachten, de lange rij windwatermolens met zoveel kleine polders 
observeren, willen we ook graag te weten komen, waarom er destijds zoveel polders en 
molens waren en wat de kosten daarvan waren. 
 
Eerst iets over de polders en de bemaling in het algemeen. Waarom bemaling? Het is nogal 
simpel om te zeggen: “Om in natte perioden droge voeten te houden!” 
Eerder in dit hoofdstuk werd geschreven over het bedijkte getijden afzettingsgebied. De 
ingelanden, de bewoners van de polders, leefden direct of indirect van wat de grond 
voortbracht. De vruchtbaarheid van de grond was dus belangrijk. 
Een goede water- en luchthuishouding van de grond is (m.n. bij granen, bieten, aardappels en 
grassen e.d.) noodzakelijk voor een goede opbrengst en dus van groot belang voor het bestaan 
van de mensen. 
Is de grond te nat, dan wordt de grond door de kleine kleideeltjes zo verdicht, dat er 
zuurstofgebrek ontstaat en de grond verzuurt. Een goede beworteling van de planten is dan 
niet mogelijk. 
In droge perioden is er weinig capillaire wateropstijging in de grond, zodat de planten 
verdorren. 
 
Waarom in het begin van de bemaling zoveel kleine molens en polders? 
Daarvoor zijn diverse redenen te veronderstellen. 
 
1. Toen met de bemaling begonnen werd, waren de percelen nog betrekkelijk klein. 

Ondergronds draineren werd nog weinig toegepast. Er werd in kleine akkers geploegd, 
zodat men veel ploegvoren kreeg. Overtollig water liep door de ploegvoren, via greppels 
(sloten van geringe breedte en diepte) en tochten (grotere sloten) naar de molen. Deze 
kleinere en grotere waterafvoergangen moesten toen (en nu) schoongehouden worden van 
plantengroei. Plantengroei werkte als een spons en hinderde de doorstroming. 
Het is vergelijkbaar met dakgoten; wanneer je die niet schoon van bladeren e.d. houdt, dan 
loopt het water over de goot heen en niet in de afvoerpijp. 
Bij beperkte wateraanvoer waren kleine polders en kleine molens nodig. 
Overvloedige plantengroei (en weinig scheepvaart) was waarschijnlijk ook de reden, dat 
de Kardingermaar het water niet voldoende snel kwijt kon. 
Het water moest immers allemaal door de kronkelende Kardingermaar naar Onderdendam 
om daar te lozen in het Boterdiep. 
In mijn schooljaren kwam het nogal eens voor dat percelen land onder water stonden. De 
talrijke molens konden het water niet snel genoeg kwijt door de hoge waterstand in de 
maar. Het Waterschap Hunsingo heeft toen besloten om het Harm Westerskanaal te 
graven, voor een kortere verbinding met het Boterdiep. 
 

2. In een vroeger getijdengebied is het normaal, dat er na bedijking een gebied overblijft, 
waarin wat hoogteverschillen zijn. In het gebied rond de Kardingemaar laten de kaarten 
niet zulke grote hoogteverschillen zien, echter in verhouding tot de waterbeheersing in de 
beginperiode, waarbij gestreefd werd naar een waterstand van 50 cm beneden het 
maaiveld (nu 100 cm), is een hoogteverschil van 30 à 40 cm zeer belangrijk te noemen. 

 
3. Volgens mij had de veelheid aan polders en molens toen ook te maken met de rangorde 

onder de boeren. Er waren grotere en kleinere boeren, eigengeërfde boeren en 
pachtboeren, akkerbouwers, gemengde bedrijven en veehouders (“koumelkers”). 
Uiteindelijk was het immers zo, dat hoe groter percentage land men had binnen de polder, 
hoe meer zeggenschap men had. De akkerbouwers prefereerden een lage waterstand in de 
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sloten, wat gunstig was voor de groei en de bewerking van het land. Daarentegen hadden 
de veehouders graag het water wat hoger in de sloten, wat gunstig was voor de groei van 
het gras en de beschikbaarheid van drinkwater voor het vee. Bovendien was het vee 
moeilijk binnen de percelen te houden, wanneer de ondiepe, smalle sloten in droge 
perioden droog vielen. Het ontging de arbeiders natuurlijk niet, dat er in de loop der jaren 
enorm veel te doen geweest is tussen de boeren over het graven van en schoonmaken van 
de watergangen. 
De besturen van de Waterschappen in Nederland hebben altijd veel macht gehad om de 
waterstand naar behoren te beheren. 

 
Om even terug te komen op de Kardingermaar. 
Tot enkele jaren na de tweede wereldoorlog heeft de Kardingermaar behalve voor afvoer van 
water ook dienst gedaan voor de scheepvaart. 
Beurtschipper J. Heidema (en later B. Smit) had een fraai motorschip van 19 ton en voer 
daarmee heen en weer naar Groningen. 
Turfschipper Dijkema voorzag het dorp van turf uit de Veenkoloniën. Verder was er nog 
vervoer van bieten, pulp, aardappelvezels en soms sintels voor de dijkverharding. En, niet te 
vergeten, was er de melkboot, die twee keer per dag de melk van de boeren, die aan het 
vaarwater woonden, ophaalde en naar de weg bracht. 
Het Waterschap Hunsingo, de polderbesturen en misschien ook nog anderen hebben de 
Kardingermaar aan de scheepvaart onttrokken. Door de komst van de vrachtauto’s stelde het 
vervoer over water ook niets meer voor. De maar werd in het midden uitgediept, de dijken 
werden afgegraven en de maar werd één grote tochtsloot, waarin alle aanliggende polders hun 
water konden lozen. 
 
Het water gaat nu vooral via een reeds in de dertiger jaren gegraven kanaal, het Harm 
Westerskanaal, met behulp van een groot gemaal naar het Boterdiep. 
De Kardingermaar wordt nu, behalve voor afvoer van water, nog gebruikt voor recreatie, b.v. 
vissen en kanovaart. 
“Door moderne praktische toepassing is een rijke historie verdwenen.” 
 
Einde verhaal! Toch niet.  
Ik heb voor de lezer nog een merkwaardige herinnering te vermelden. 
Voornoemd plan, wat jaren na de tweede wereldoorlog werd uitgevoerd, was geen nieuw 
plan. Men had er al voor de oorlog over gebrainstormd.  
De heer Pieter Heertje Dijksterhuis woonde op een boerderij bij de Lagewegster til, gelegen 
aan de weg tussen Thesinge en Garmerwolde. Hij beheerde met andere boeren een kleine 
polder met de daarbij behorende windwatermolen (nr. 4, zie hoofdstuk 6.2.) 
In de jaren dertig, toen ik langs de boeren ging om het maalgeld te innen, kwam ik ook bij 
Dijksterhuis. 
Het gesprek kwam toen op de miserabele ligging van de Lagewegster til. De brug had wel iets 
weg van de rug van een blazende kat. De op- en afritten waren met paard(en) en zwaar 
beladen wagens moeilijk te nemen, vooral in de winter, wanneer de hoeven van de paarden 
voorzien waren van winterijzers (voor beijzelde en gladde wegen). Ik was nogal vaak bij de 
weg met eigen paard en wagen, maar soms deed ik ook wel eens een rit voor de plaatselijke 
beurtschipper. 
Het was vaak “een griezel” om die brug te nemen. 
 
Dijksterhuis kwam toen met het volgende verhaal: “Die brug, de dijken en de molens met de 
kleine polders zijn niet meer nodig. Weg er mee! Maak van de Kardingermaar een grote 
tochtsloot en plaats op het eind een groot gemaal! 
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Hij vertelde dat hij dat in zijn bestuursfunctie bij het Waterschap Hunsingo al eens 
voorgesteld had. Het plan werd afgedaan met: “Dan verdrinken jullie allemaal!” 
Dijksterhuis vertelde, dat hij toen had gezegd: “Mijn land ligt het laagst van het gehele 
onderdeel 11. Ik waag mijn land er aan.” 
 
Het plan is 25 jaar later uitgevoerd. 
 
Het was een korte conversatie met boer Dijksterhuis. 
Wat was eigenlijk de reikwijdte van wat hier werd gezegd? 
 
Hoe was de situatie? 
We kijken even vooruit naar hoofdstuk 6.2. Miniatuur “Kinderdijk van Groningen (en 
topografie)”. 
Op het kaartje is het hele windmolenpark ingetekend. 
Er stonden 13 molens aan de Kardingermaar, 6 aan de ene zijde en 7 aan de andere. 
Alle molens bevonden zich tussen Rollen (Ruischerbrug), Thesinge en Beukema’s til te 
Lutjewolde. 
Ten tijde van het gesprek (1944?) waren al 2 windmolens geruimd, namelijk nr. 7 en nr. 10. 
De bemaling gebeurde daarna met een elektromotor. 
Molen nr. 1 was vervangen door een petmolen.  
 
Dijksterhuis suggereerde dus dat alle zelfstandige molenpolders met bestuur en molenaars 
zouden moeten verdwijnen. 
Waterbeheer behoorde al eeuwenlang bij de boeren. Zij investeerden erin met geld en 
mankracht. Hun bedrijfsinkomen was direct afhankelijk van een goed waterbeheer. 
 
Uitgaande van 3 tot 5 bestuursleden per polder, komt men al gauw op 50 boeren die een 
bestuursfunctie hadden bij voornoemde 13 molenpolders. 
Behalve de molenaars waren ook veel arbeiders direct betrokken bij het waterbeheer.  
De arbeiders namen deel aan het graven van geulen voor de afvoer van het oppervlaktewater 
uit de ploegvoren, het leggen van draineerbuizen en het graven en schoonhouden van sloten. 
Kortom de gehele agrarische gemeenschap deed aan waterbeheer. 
Degene die de rekening gepresenteerd kreeg, was de boer in een omslag per hectare. 
 
Na de overname van het totale waterbeheer door de grote waterschappen zijn geleidelijk aan 
ook de burgers erbij betrokken en “voor wat, hoort wat!” moesten zij ook meebetalen. 
In hoofdstuk 6.3. is een kostenplaatje van de Kievitstermolenpolder bijgevoegd. 
 
De aanleiding van mijn gesprek met boer Dijksterhuis waren de slechte op- en afritten van de 
Lagewegstertil. 
Over de denkbeelden van Dijksterhuis heb ik toen niet nagedacht. 
Toen vele jaren later het Waterschap “Hunsingo” met de polderbesturen overeenkwam om het 
bestuur over te nemen, kreeg het gesprek met Dijksterhuis natuurlijk weer inhoud. 
 
Het zal voor het bestuur van het Waterschap “Hunsingo”niet zo eenvoudig geweest zijn om 
alle boeren op één lijn te krijgen. Er moest immers ook veel land worden herverkaveld. 
Waterbeheer werd een maatschappelijk belang. 
 
De uitvoering van het project vond plaats onder leiding van waterbouwkundig ingenieur 
Casper Hommes.  
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Gelukkig heeft men kans gezien de waterpartijen in en nabij het dorp Thesinge ongemoeid te 
laten. Drie van de windwatermolens zijn als herinnering aan het verleden nog geheel 
functioneel te bezichtigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Krimstermolen (nr 13) werd overgeplaatst naar het Boterdiep bij  
Zuidwolde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Krimstermolen en het Casper Hommes gemaal op het eind van het Harm 
Westerskanaal. 
Het nieuwe gemaal verving circa 15 windwatermolens.) 
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Op het eind van het recreatiepark “Kardinge” staat de Noordpoldermolen.  
Hiervan heb ik in de zomer van 2003 enkele mooie foto’s gemaakt. 
De molen staat aan de Thesingermaar, waarin hij vroeger en nu zijn opgevijzelde water loost.  
 

Bij het bekijken van de foto’s moet je 
vaststellen, dat het nu anders is dan vroeger. 
 
De molen is immers geplaatst om het 
overtollige water in de polder weg te malen 
en daarvoor is een ongehinderde aan- en 
afvoer van water nodig. 
 
Vroeger was het een hele klus om de 
watergangen naar en van de molen vrij te 
houden van overdadige plantengroei. Een 
molen is te vergelijken met het hart van de 
mens. Het hart pompt het bloed door de 
aderen en dat gaat niet goed wanneer er 
vervuiling is in de aderen. 
Evenzo kan de molen niet goed werken, 
wanneer er vervuiling is in de watergangen. 
 
Tegenwoordig hebben de molen en de maar 
een recreatieve bestemming (met uiteraard 
een herinnering aan vroeger). Bij de aan- en 
afvoer van water hoeft nu niet meer gelet 
worden op overdadige plantengroei, vandaar 
de talrijke waterplanten in de maar.  
 

Einde (of begin) van recreatiepark “Kardinge” te Noorddijk 
 
Bij het bankje staat 
een bord onder meer 
de volgende tekst:  
 
“Recreatiegebied 
“Kardinge” is nog een 
jong recreatiegebied. 
In 1989 is begonnen 
met de aanleg ervan. 
Het gebied omvat 
ongeveer 330 ha en 
zal zich ontwikkelen 
tot een belangrijke 
recreatieve 
trekpleister binnen de 
gemeente Groningen. 
Het gevarieerde en 
ruime aanbod aan voorzieningen en uitstekende bereikbaarheid maken “Kardinge” 
aantrekkelijk voor zowel inwoners van de stad Groningen als recreanten van buiten.” 
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Vanaf het bankje onder de mooie boom is de Thesingermaar te zien. Eerst loopt de maar 
rechtdoor. Vervolgens zoekt hij al kronkelend zijn weg via Thesinge naar Onderdendam, waar 
hij uitkomt in het Boterdiep. 
Aan de linkerzijde bevindt zich de Zuidwending (hier over gaat een voetgangers/fietsbrug). 
De Zuidwending is een brede tochtsloot, die al kronkelend en steeds smaller wordend uitkomt 
op het Harm Westerskanaal nabij Klunder. 
Het laatste stuk was in mijn schooljaren niet meer dan een gewone sloot. We struinden daar af 
en toe als een groepje ongeorganiseerde padvinders. 
 
De Zuidwending is de scheiding tussen het gebied van Zuidwolde en dat van 
Garmerwolde/Thesinge. Vroeger ging men wel via Klunder over de Zuidwending en via de 
landerijen van Thesinge naar Zuidwolde en omgekeerd. Hemelsbreed liggen de dorpen 
Thesinge en Zuidwolde dicht bij elkaar. Men had toen nog weinig vervoermogelijkheden. 
 
Het gebied van Thesinge en Garmerwolde werd omzoomd door het Damsterdiep, de 
Thesingermaar, de Zuidwending, de Kardingermaar en de Waterleuzen. 
De verkaveling van de landerijen was zodanig dat de meeste percelen in zuidwest - noordoost 
richting lagen (goed zichtbaar op de oude topografische kaart). De kavels waterden af in de 
Kardingermaar. 
Het landbouwgebied van Thesinge was niet groot en de afstand tussen Waterleuzen en 
Zuidwending was klein. 
 
De molens van de Zuid- en Noordpolder behoorden niet tot bovengenoemd bemalinggebied. 
Zij loosden wel het water in de Thesingermaar, maar de polders lagen in de gemeente 
Noorddijk. Ook de Krimstermolen behoorde niet tot het gebied. Deze molen loosde in de 
Kardingermaar, maar het water was afkomstig van de Oostelijke Bedumerpolder. 
Binnen het omzoomde gebied stonden nog twee watermolens, één in Garmerwolde en één te 
Bovenrijge. Ze loosden beide in het Damsterdiep. (De molens staan op de kaart aangegeven), 
 
Evenals alle maren en diepen in de provincie was de Kardingermaar belangrijk voor de 
waterbeheersing en het vervoer van goederen van en naar dorpen en bedrijven. 
Het was allemaal dicht bij het dorpje Thesinge met destijds al veel voorzieningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langelandsterpoldermolen (nr. 5). 



6. Thesinge  6.1. Kardingermaar en polders 

 111

Op ongeveer 1 km afstand van de Noordpoldermolen (einde recreatiepark “Kardinge”) staat 
de Langelandsterpoldermolen (molen nr. 5). Wanneer je van het fietspad (Goensepad) naar de 
Lageweg gaat dan ligt na 50 meter rechts het brede betonpad dat naar de molen leidt. 
De woning stond destijds een eindje landinwaarts, Molenaar was indertijd Dijkema.  
Tot zover de beschrijving van “Kardingermaar en Polders” 
 
Er volgen nu nog enkele bijzonderheden over de relatie tussen Thesinge, Garmerwolde en de 
Stad. 
 
De grens tussen de dorpen Garmerwolde en Thesinge is altijd onduidelijk geweest. 
Wie van de bewoners van het grensgebied woonde er in Thesinge en wie in Garmerwolde?  
“Wie het weet, mag het zeggen!” 
Met wat fantasie kun je je voorstellen dat men vroeger een kaart van Thesinge en 
Garmerwolde op tafel heeft gelegd en vervolgens de kaart door midden heeft gescheurd met 
als resultaat: aan de ene kant Thesinge en aan de andere kant Garmerwolde. 
 
Wie van de bewoners van Bovenrijge woonde onder Thesinge en wie onder Garmerwolde? 
Vroeger hadden alle inwoners in de gemeente Ten Boer een adres, bestaande uit een letter 
(verwijzend naar het dorp) en een opeenvolgend nummer. Thesinge had de letter C en de 
nummering begon in de buurt van de Kievitstermolen (nr. 12). 
Wij thuis hadden C 168 en de nummering liep nog verder door richting Achter-Thesinge. 
Garmerwolde had de letter D en de nummering begon, let wel, bij de boerderij van Wed. 
Schutter naast de gereformeerde pastorie (dus nog binnen de Kardingermaar) en de 
nummering liep door aan de oostzijde van de “laange loan” (nu G. N. Schutterlaan) richting 
Garmerwolde. De westzijde had een C-nummer. Degenen die dicht bij het dorp woonden, 
voelden zich allemaal Thesinger. 
Het ouderlijke bedrijf van de familie Oomkes, daar waar één van de eerste gasboringen heeft 
plaatsgevonden, behoorde bij Garmerwolde  
 
In de jaren 80 is de stad Groningen enorm uitgebreid. In het noordelijke stadsdeel zijn de 
nieuwe woonwijken (Beijum en Lewenborg) en het grote recreatiegebied (Kardinge) 
gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen, waaronder veel fietspaden.  
Dit had het gevolg dat de dorpen Garmerwolde, Thesinge en Zuidwolde de Stad direct naast 
de deur kregen. Van deze 3 dorpen kreeg vooral Thesinge veel belangstelling, vanwege het 
dorpskarakter, de oude kloosterkerk, de Gereformeerde Kerk en pastorie, de graan- en 
pelmolen “Germania”, het Smidsmuseum en dergelijke.  
 
Vroeger was Thesinge vanaf Groningen te bereiken via de weg Groningen-Delfzijl, afslag 
Garmerwolde. Deze weg werd destijds “Trekpad” genoemd, vanwege de talrijke 
scheepsjagers langs het Damsterdiep. Na de asfaltering is er later een fietspad naast gelegd. Er 
was ook een fietspad naast de oude kleiweg van Groningen naar Ten Boer (Stadsweg). 
In het verlengde van Lewenborg–Noorddijkerweg ligt tussen de Noorddijkerweg en de 
Thesingermaar het “Bevrijdingsbos”, aangeplant ter ere van en herinnering aan de bevrijders 
van Groningen in april 1945. 
 
Na de realisatie van het recreatiepark Kardinge volgde de aanleg van een fietspad 
(Goensepad) langs de Thesingermaar naar de Lage Weg, een directe, korte verbinding per 
fiets met Thesinge. 
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Vanwaar mijn grote betrokkenheid bij het waterbeheer? 
Het is een groeiproces geweest. Tijdens mijn jeugdjaren in Thesinge had ik al een grote 
interesse voor de molenpolders. Later hield ik me door mijn werk bij de Aankoop Centrale 
veel bezig met bodemvruchtbaarheid, welke mede bepaald werd door het waterbeheer.  
In hoofdstuk 4.2. bladzijde 34 staat beschreven, waarom ik na de oorlog afstand gedaan heb 
van het molenaarsbedrijf. In september 1945 heb ik een functie aangenomen als zaakvoerder 
bij de landbouwcoöperatie “Aankoop Centrale Groningen” met als werkgebied rayon 
Appingedam. 
 
Het werk wat ik zou moeten doen was voor mij toen niet duidelijk. Het werk had te maken 
met de levering van landbouwbenodigdheden, in het bijzonder van meststoffen, die toen 
alleen nog op bonnen verkrijgbaar waren. Het waren meststoffen in de vorm van stikstof(N) 
en/of ammoniak(NH3)verbindingen, fosforzuur(P2O5) en kali(K2O). Kalkproducten vielen niet 
onder de distributie. Meststoffen werden gebruikt om tekorten in de grond aan te vullen om, 
naast een goede grondbewerking, de vruchtbaarheid te vergroten. 
 
Van september 1945 tot en met 1948 heb ik gewerkt in het deltagebied van het Damsterdiep 
en de daarbij behorende maren, het waterschap “Fivelingo”. 
Van 1953 tot en met 1980 in het rayon Bedum, het deltagebied van het Boterdiep en de 
daarbij behorende maren, het waterschap “Hunsingo”. 
 
In het begin van het hoofdstuk is al opgemerkt dat de landerijen binnen de waterschappen 
voor een groot deel zijn gevormd door aanslib, toen de zee nog min of meer vrij spel had, 
 
Op mijn tafel ligt het boek “Landbouwkundige beschrijving uit de 19e eeuw, deel 1 
Groningen”. De tekst is oorspronkelijk van de boeren P. Heidema Sr. (1836 – 1906), 
landbouwer te Westernieland en E. Dijkema te Warffum. Van hen enkele korte veelzeggende 
citaten over de grondsoorten in de provincie Groningen.  
Blz. 219: “Van al onze gronden leveren de klei- of aangeslijkte gronden al vast de grootste en 
meeste verscheidenheid op.” Iets verder: “Deze verschillende soorten en vormen, nu eens 
meer dan eens minder merkbaar, waaronder de kleigrond in deze provincie voorkomt, 
schijnen als zonder eenige orde door elkander heen te liggen of zich zonder regelmaat af te 
wisselen. Zóó grenzen vette en schrale akkers, ligte en zware of kleijige en zandige gronden 
niet zelden onmiddellijk aan elkander of loopen dooreen. Ondertusschen laat zich bij een 
naauwkeurige beschouwing, met in achtneming van plaatselijke als andere omstandigheden, 
vooral van rigting der wateren, die den grond doorsnijden of vroeger dáár geloopen hebben, 
deze schijnbaar wanorde meestal bevredigend verklaren. Niet minder valt de zoo groote en 
opmerkelijke verscheidenheid van dezen grond in het oog, wanneer men de bodem zelven 
indringt, welke soms uit drie, vier, vijf of meer, veelal aanmerkelijk verschillende, aardlagen 
bestaat. Hier ligt beste vruchtbare grond op eenen onvruchtbare bodem, enz “. 
 
Bij mijn aantreden in 1945 was ik niet op de hoogte van de grote verschillen in 
voedingswaarde in de bodem. 
 
Bij de eerste uitgave van de kunstmestbonnen in oktober 1945 werd ik meteen met mijn neus 
op de feiten gedrukt. De boeren kregen in mijn rayon bonnen voor stikstof, fosfor en kali. Het 
vreemde was dat op de betere gronden rond ’t Zandt veel behoefte was aan kali, en de boeren 
op de zwaardere gronden rond het Damsterdiep (zelfs na vijf oorlogsjaren) niet alle 
kalibonnen gingen verzilveren. Veel kalibonnen gingen toen naar de boeren rond ’t Zandt. In 
Thesinge werd ook maar weinig kali gebruikt. 
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De behoefte aan meststoffen wordt bepaald door het te telen gewas en de in de grond 
aanwezige voorraad plantenvoedende stoffen. 
Belangrijker is en blijft de structuur van de bodem. Een goede verkruimeling is nodig voor 
een goede lucht- en waterhuishouding. 
“Zonder een goed waterbeheer valt niet te boeren!” 
 
Zaakvoerder zijn was niet alleen het verkopen en het verzorgen van de aanlevering van 
meststoffen. Het was ook het mee kunnen praten over de keuze van en de behoefte aan de 
diverse soorten meststoffen. 
Vroeger, toen op de boerderij nog veel werk met de hand werd gedaan en met paarden werd 
gewerkt, bezocht ik vaak boeren, die in het veld bezig waren. Het voordeel voor de 
zaakvoerder was, dat hij daardoor nauw betrokken bleef bij de werkzaamheden en bij de 
ontwikkeling van de planten. Het was een voorrecht om in de vrije natuur te kunnen verkeren 
tussen paarden, koeien, schapen, veel soorten vogels en zo nu en dan in de nabijheid van 
spelende of vluchtende hazen. 
Ik ben in totaal dertig jaar zaakvoerder geweest en ik heb in die tijd volop van het buitenleven 
kunnen genieten.  
 
Op 1 september 1980 heb ik afscheid genomen van het rayon Bedum. De afscheidsreceptie 
was in het “Hotel Gemeentehuis”. Er kwamen veel boeren en boerinnen. Het was 
hartverwarmend. 
Ik heb nog twee jaar op het hoofdkantoor gewerkt. Op 14 september 1982 was het afscheid 
van directie, collega’s en velen van het kantoor. 
Op beide recepties heb ik een woord van afscheid gesproken. Om te laten zien waaruit mijn 
werk bij de Aankoop Centrale heeft bestaan, zijn beide toespraken als bijlagen achter in het 
boek toegevoegd. 
Beide toespraken zijn in dit boek opgenomen als bijlage. 
 
Bij mijn komst in 1945 was de Aankoop Centrale nog in oprichting. Bij mijn vertrek was door 
een fusie met COBO te Hoogezand de naam juist veranderd in ACECO. 
Door mijn dertig jaar buitendienst en zeven jaar in diverse functies op het hoofdkantoor heb ik 
de Aankoop Centrale van binnen en van buiten gekend. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheidswoorden op 14 september 
1982 te Groningen 
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Anno 2005 eindigt het recreatiepark “Kardinge” te Groningen bij de Zuidwending en de nog 
aanwezige nr. 2 windwatermolen van de Noordpolder. 
Gaat men in gedachten terug naar omstreeks 1925, dan laat bovenstaande tekening u in 
miniatuur zien: “Kinderdijk van Groningen” in het gebied “Kardinge”. 
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Toelichting op de miniatuur "Kinderdijk van Groningen” 
in het gebied “Kardinge”. 

 
0. Sluis (verlaat), scheiding tussen de waterschappen Hunsingo en Fivelingo. 
 
1. Zuidpoldermolen. 

Na de afbraak van de Zuidpoldermolen is er in de dertiger jaren nog een petmolen 
(weidemolen) geplaatst. 
 

Mijn zwager J. A. Wijpkema woonde vroeger 
op de boerderij bij zijn ouders aan de Stadsweg 
te Noorddijk. 
Hij vertelde dat, toen de Zuidpoldermolen  
(nr. 1) verdween, daarvoor een petmolen in de 
plaats was gekomen. 
Een petmolen is een zelfregelende molen, 
waarmee het water verticaal omhoog wordt 
gemalen.  
Petmolens worden gebruikt voor heel kleine 
polders of laaggelegen gedeelten binnen andere 
polders. 
Soms komen deze molens ook voor bij boeren, 
die op deze ludieke wijze de watervoorziening 
regelen in en bij hun bedrijf. 
Het is niet een algemeen bekend molentype, 
vandaar de afbeelding. 

 
2. Noordpoldermolen. 

De molen staat er nog, op het eind van het recreatiepark “Kardinge”. De molen is in 
goede staat. De woning erbij wordt nog bewoond. Met de molenaarster heb ik een en 
ander over de molens uit het verleden doorgenomen. 

 
3. Molen van de Lage Polder. 
 
4. Molen van Piet Dijksterhuis (Piet Dieksterhoes, zoals wij in Thesinge zeiden). 

De molen hoorde bij de kleinste polder van de zogenaamde “Kinderdijk van 
Groningen”. De polder was ongeveer 80 ha groot. 
Vele jaren woonde naast de molen iemand van de familie Huisman. 
Na zijn schooljaren is pa op de boerderij kleine knecht geweest. 
 

5. Molen van de Langelandster Polder. 
De molen is nog aanwezig. Het woonhuis stond in mijn herinnering iets meer 
landinwaarts en naast de molen. De molenaar was een zekere Dijkema. Zijn zoon Pop 
Dijkema kreeg bekendheid door zijn moed tijdens de oorlog. Pop liet op maandag 16 
april 1945 met de hand de brug over het Van Starkenborgh Kanaal te Oosterhoogebrug 
neer en hielp daarmee een einde te maken aan de strijd in de Stad.  
Met gevaar voor eigen leven wist hij in de kelder van de brug te komen, om zo 
handmatig de brug neer te laten. Zie ook blz. 171. 
In Oosterhoogebrug is er een weg naar hem vernoemd. 

 
6. Molen (zonder woonhuis) van de familie Schutter en anderen. 
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7. Molen (zonder woonhuis) van de Lagewegster Polder, de eerste molen die verdween 
en plaats maakte voor een door motor aangedreven bemaling. 
De molens nr. 6 en 7 werden vele jaren verzorgd door boer E. Groothoff (vader van 
Trientje, de vrouw van Hendrik) op “Tutenborg”. Hij woonde tussen beide molens in. 
 

8. Een spinnenkopmolen. Ook hierbij was geen woning. De molen behoorde bij de 
Thesingermolenpolder. Schoenmaker Jozef Zuur woonde enkele jaren aan het begin 
van de dijk en was toen molenaar. Het was een kleine polder.  

 
9. De molen van Willem Dijk (zoals wij als kinderen zeiden); er zullen wel meerdere 

ingelanden zijn geweest. 
De molen stond hoorde bij de Stuurwolder Polder. Molenaar was lange tijd Tammo 
Zijlstra. Er was geen woning bij, maar er was wel een vertrekje met een potkachel en 
iets wat leek op een bed. Op onze struintochten als schooljongens verbleven we daar 
wel eens. In de tochtsloot zwommen we soms. 

 
10. De molen van de Geweide Achter-Thesinger Polder, de tweede molen die verdween en 

waarvoor een motorgemaal in de plaats kwam. De molenaar die er naast woonde was 
Jan. Blauw, de overgrootvader van Geertje Blauw, de tegenwoordige molenaarster van 
nr. 2. Haar grootmoeder was een leeftijdgenoot van mij. 

 
11. Molen van de Geweide Klunder. 

Molenaar was Harm Steenhuis, een schoonzoon van molenaar Blauw van nr. 10. 
Eerder woonde bij de molen J. Koopman. Er is toen iets heel ergs gebeurd. De moeder 
wilde haar kind redden en daarbij zijn beiden verdronken. 

 
12. Molen “Kievit” van de Kievitstermolenpolder, omgeving Lutjewolde. 

Het gehele bedrijf van de familie Hellinga behoorde tot deze polder. De molenaar, die 
bij de molen woonde, was vele jaren Lauwrens Dreise.  
Van deze polder is een overzichtsverslag toegevoegd. (hoofdstuk 6.3.) 

 
13. De Krimstermolen, de grootste molen van het gebied. 

Deze molen beschikte over twee vijzels. Het was één van de twee molens van de 
Oostelijke Bedumer Polder. Molenaar was lange tijd J. Dijkema en later zijn 
schoonzoon Joh. Wieringa. 
Na de overname van alle kleine polders door het Waterschap Hunsingo in 1976 en het 
gereedkomen van het Casper Hommes gemaal op het eind van het Harm 
Westerskanaal aan het Boterdiep te Zuidwolde, had de Krimstermolen geen functie 
meer. De molen is later verplaatst en staat nu naast het Casper Hommes gemaal. 
De molen functioneert nog en is te bezichtigen.  
 

Alle genoemde 13 windwatermolens waren in mijn kinderjaren nog in gebruik en 
verschillende functioneerden nog tot na de tweede wereldoorlog. 
Vanaf de zwichtstelling van onze graanmolen in Thesinge waren ze te zien. 
Voorbij de brug in Lutjewolde en ook elders in de omgeving stonden meerdere molens. 
Vrijwel elk dorp had zijn eigen graan- en pelmolen. Nog niet alle rompen zijn geruimd en 
verschillende molens zijn weer opgebouwd. 
 
De beschreven 13 molens over een afstand van circa 9 km aan de Kardingermaar gaven mij 
aanleiding om het geheel te betitelen als “Miniatuur Kinderdijk van Groningen”. Ze stonden 
in het verlengde van het later ontwikkelde recreatiepark “Kardinge”. 
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Van 1949 tot en met 1953 was ik werkzaam bij de Nederlandse Wolfederatie en in die tijd heb 
ik alle dorpen van de provincie Groningen meermalen bezocht. Nergens heb ik zoveel 
windwatermolens op zo’n korte afstand van elkaar gezien. 
 
Voor zover het Thesinge betreft volgen nog enkele opmerkingen over de ingetekende molens 
nr. 14, 15 en 16. 
 
14. De koren- en pelmolen “Germania” te Thesinge. 

 
1889  Eigenaar J. Jansen; 
1915  Eigenaar Willem Oomkes; 
1935 Na het overlijden van W. Oomkes stond de molen op naam van 

Weduwe W. Oomkes (een zogenaamd familiebedrijf). 
De pelstenen waren toen niet meer aanwezig. 

1945/’46 Eigenaar Luitje Oomkes. 
1954  De molen wordt voorzien van een elektromotor.  
1968 Eigenaar de gemeente Ten Boer e.a. 
1971  Er werd opdracht gegeven voor restauratie. 
1973  De molen krijgt de naam “Germania”. 

De molen was en is een sieraad voor het dorp Thesinge en de 
omgeving. 

 2004  De molen is weer toe aan restauratie en dat zal worden uitgevoerd. 
 
15. Een kleine houtzaagmolen, staande op de molenaarwerf van Bolhuis. De molen stond 

tussen de schuur en de ernaast gelegen tochtsloot van de Thesinger Polder 
In mijn kindertijd, toen ik daar met pa eens naar toe ging, heb ik alleen resten gezien. 
 

16. Een kleine houtzaagmolen en voor eigen gebruik een graanmolen. Het bijzondere was 
dat de molen door de boer G. van Dijk zelf was ontworpen en gebouwd. 
De molen is later afgebroken en opnieuw opgebouwd aan de overzijde van het 
Damsterdiep te Ten Boer. 
 

17. Een watermolentje dat in de buurt van de boerderij van Mensinga heeft gestaan. 
 
18. De watermolen van de Rottegatspolder, op het eind van de Bovenrijgsterweg. 

De Rottegatspolder heeft ruim 20 jaar dienst gedaan als verdampingsproefstation 
onder beheer van Rijkswaterstaat. In het begin van de jaren 70 is het opgeheven. 

 Zwager Kobus Wijpkema is er al die jaren werkzaam geweest. Hij werd daarna 
overgeplaatst naar Noord-Brabant. 

 
19. Molen van de Fledderbosscher Polder onder Garmerwolde. 
 
20. Molen van de Garmerwolder Polder. Het is mij niet bekend, wanneer de molen 

gesloopt is. Het motorgemaal, wat er voor in de plaats kwam, werd gedurende enkele 
jaren door broer Hendrik bediend. 

 
De molens 17, 18, 19 en 20 behoorden tot het gebied Fivelingo. 
 
21. De windgraanmolen in Garmerwolde. In mijn kinderjaren was deze molen al voorzien 

van een motor. Ik herinner me nog dat ik met pa ben mee geweest, toen hij met enkele 
zakken graan op de molenkar naar Garmerwolde ging om het graan te laten malen. Het 
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was in een windstille periode. Naar ik meen was Hildebrands toen de molenaar. Later 
is jarenlang Leugs de molenaar geweest. 

 
22. De molen van het Heidenschap onder Garmerwolde, staande aan het Slochterdiep. 
 
23. De topografische kaart geeft aan dat bij de boerderij van voorheen Steenhuis, dichtbij 

molen 5 nog een molentje heeft gestaan. Het zal wel een weidemolentje geweest zijn 
en geen graanmolen, want wij maalden geregeld graan voor Steenhuis. 

 
Op het getekende kaartje staan ook nog enkele molens meer. 
 
24. Het stoomgemaal van de Kloostermolen Polder (Sint-Annen en Ten Boer). 

Reeds in 1879 werd de windwatermolen vervangen door een stoomgemaal. De 
tochtsloot van deze molen was “Waterleuzen”, welke de scheiding vormde tussen het 
land van Thesinge en dat van Sint-Annen en Ten Boer  

 
25. De koren- en pelmolen te Sint-Annen.  

Deze molen werd al voor 1930 “onthoofd” en heeft nu nog de functie van dorpshuis. 
 
26. De grote witte koren- en pelmolen te Ten Boer aan de overzijde van het Damsterdiep. 

Ten zuiden van nr. 19 stond vroeger de molen van de Boltjer Polder.  
Tegenover deze molen stonden nog een spinnenkopmolen en een kleine watermolen 
(zouden nu binnen de bebouwde kom gestaan hebben). 
Deze laatstgenoemde molens zijn niet ingetekend. 

 
Hoe de indeling in waterschappen is ontstaan, is mij niet bekend. Zeker is, dat er wel enige 
orde nodig is voor het waterbeheer, vooral ten aanzien van de hoogte van het waterpeil en de 
beschikbaarheid van water. Bij de indeling zal ongetwijfeld het natuurlijke verloop van het 
water in vroegere tijden een grote rol gespeeld hebben. Water stroomt immers altijd naar de 
laagst gelegen plaatsen. Voor behoud van water in de hoger gelegen gebieden gebruikt men 
stuwen en sluizen. Zo ook voor de waterstand in de waterschappen Hunsingo en Fivelingo. 
 
-- Voor vakantiegangers kan het bij het bestuderen van de kaart verrassend zijn, dat in een 
bergachtig gebied twee of soms drie rivieren ontstaan, die hun weg vinden naar diverse zeeën 
en oceanen. 
De Rijn en de Donau ontstaan in dezelfde landstreek, de Alpen en het Zwarte Woud, en 
komen uit in ver van elkaar verwijderde zeeën. De Rijn in de Noordzee en in de vroegere 
Zuiderzee, de Donau in de Zwarte Zee. 
Bij vrijwel alle grote waterstromen in de wereld ziet men, dat vanaf een pril begin grote 
rivieren ontstaan, waarvan het water over grote afstand in diverse richtingen stroomt. – 
 
Zo spectaculair als voornoemd, zijn de waterstromen van de waterschappen Hunsingo en 
Fivelingo niet, maar toch lozen ook zij hun overtollig water op verschillende plaatsen in de 
Waddenzee. Hunsingo bij Zoutkamp (later bij Lauwersoog) en Noordpolderzijl, Fivelingo bij 
Delfzijl 
 
Op de topgrafische kaart is duidelijk te zien hoe de 13 op een rij staande molens hun water 
loosden in de Thesingermaar/Kardingermaar (Hunsingo) en de molens 17, 18, 19 en 20 in het 
Damsterdiep (Fivelingo). 
De scheiding van de waterschappen landinwaarts werd waarschijnlijk gevormd door de oude 
kleiweg met fietspad (Stadsweg) tussen de sluis van Rollen en die van Oosterdijkshorn.  
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De topografische kaart laat niet alleen zien waar de vele molens hebben gestaan, maar duidt 
ook diverse plaatsen aan waarover in dit boek is geschreven. 
 
20. Het motorgemaal in Garmerwolde stond naast de woning, die Hendrik en Trientje bij 

hun trouwen in 1944 betrokken. Zij woonden in het derde huis vanaf de brug over het 
Damsterdiep. De brug werd tijdens de bevrijding van de Stad opgeblazen. Hierbij 
werd ook hun woning beschadigd. Hendrik en Trientje, hun baby Jacoba van 7 dagen 
oud, moeder en de buren brachten de nacht door in de kelder, waarvan het raam ook 
kapot was gegaan. 

 Op de boerderij bij de draaibrug woonden Goossen Bus en zijn vrouw Riekje Jansen, 
een dochter van de voorganger van pa op de molen in Thesinge. Hun dochters waren 
vriendinnen van mijn zusters, Sieb en Jacoba. 

 Bij gebrek aan werk op de molen heb ik in de herfst van 1940 vanaf 1 november met 
een jongere maat op de boerderij geploegd. Het land was gelegen aan de 
Damstertrekweg in een breedte van 2 à 3 percelen vanaf de Schuine sloot tot aan MP6 
bij Rollen. 

 Zwager Sicco de Jong uit Leiden is er later ook nog volontair geweest. 
 
27. Hier (bij Stuurwolde) bevond zich het groenland, wat wij jaren in gebruik hadden en 

waar we steeds naartoe gingen om te melken (blz. 18 en 19). 
 
28. Boerderij van van der Veen op Klunder, waar ik in de zomers van 1934 en 1935 heb 

gewerkt en waar Sieb zeven jaar in betrekking is geweest. 
 
29. De boerderij van oom Edsko Ufkes in Achter-Thesinge. Één perceel liep door tot de 

Kardingermaar naast molen nr. 10. Twee percelen lagen aan de andere kant (niet 
zichtbaar) en deze strekten zich uit tot Waterleuzing. 

 
30. De boerderij van de familie Joling, voorheen van Hemmen, ook in Achter-Thesinge. 

Het bedrijf is aangeduid vanwege de foto en beschrijving in hoofdstuk 6.3. 
De boerderij is van het type dwarshuis. 

 
31. Hier is de tweede bom in een rij van zeven gevallen in de nacht van 9 juli 1942. 

Het echtpaar Apoll verloren daarbij hun zoontje Dick. Zie hoofdstuk 7. 
De bommen vielen van zuid naar noord, de eerste halverwege de driesprong Thesinge-
Bovenrijge, de bommen 3 tot en met 7 in het vrije veld  

 
32. De boerderij van de familie Oudman op Bovenrijge, waar ik zeven zomers heb 

gewerkt (1937 tot en met 1943). Het meeste land lag nogal ver van huis. Achter de 
boerderij was het land twee percelen breed en bij Waterleuzen zeven percelen breed. 

 
33. Op deze plaats stortte in de nacht van 25 juli 1943 een geallieerde viermotorige 

bommenwerper neer. Zes vliegers verloren daarbij het leven. Zij liggen begraven op 
de begraafplaats van Ten Boer. Zie hoofdstuk 7. 

 
34. In 1942 vielen op het landgoed “Langeland” in het open veld twee zware 

brisantbommen. De kraters waren groot en diep, maar er werd verder geen schade 
aangericht. 

 
35. Boerderij van de familie Hellinga te Lutjewolde, het ouderlijke huis van Trijn. 
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Van mijn zwager J. P. Hellinga te Ten Boer ontving ik enkele gegevens over de 
Kievitstermolenpolder (molen nr. 12). 
Jan was (van 1959 tot en met 1986) met zijn broer Klaas eigenaar van de boerderij, 
Schultingaweg 3 te Lutjewolde. Hun vader pachtte het bedrijf in 1933. In het gezin waren 8 
zonen en 4 dochters, die allen meer of minder aan het bedrijf waren verbonden. 
Het bedrijf lag geheel in de Kievitstermolenpolder. 
 

Het leek mij niet onaardig om een uittreksel van de gegevens van Jan Hellinga weer te geven. 
 
Voor de Reformatie was het bedrijf een kloosterboerderij en behoorde het tot het klooster 
Sint-Annen.  
In 1594 werden alle kloostergoederen, dus ook deze boerderij door de Provincie in beheer 
genomen. 
 
De grootte was volgens de kloosterrekening 30 grazen (13,5 ha); dit betrof het gedeelte van de 
landerijen, waarop de boerderij niet stond. De rest ter grootte van 60 grazen (27 ha) behoorde 
aan de Kerke tot Beem.  
 
In 1765 werden 30 grazen land door de Provincie verkocht aan “Den Welgeb. Heer  
R. J. Lewe te Middelstum” voor fl. 900,00. De Provincie had dus weer afstand gedaan van het 
land en door verkoop en aankoop wisselde de grootte van het bedrijf nogal eens (tussen 42 en 
56 ha). 
 
In 1881 kwam het bedrijf in bezit van M. J. Wiersema en bij diens overlijden in 1905 was het 
bedrijf 48.67.60 ha groot. 
De erfgenamen Wiersema te Waterleuzen, Bedum en Perdok-Wiersema te ‘t Zandt 
exploiteerden het bedrijf tot 1911. 
Bedrijfsleider was H. van Maar uit Noorderhoogebrug. 
 
Van 1911 tot 1927 waren Bos en D. van Huis de pachters en tot 1933 W.K.Vegter uit Zeerijp, 
die toen de “Roggenvoorwerk” te Sint-Annen kocht.  
 

 

Boerderij van de familie Hellinga te Lutjewolde 
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Van 1933 tot 1959 werd de boerderij gepacht door de familie P. Hellinga, komende van een 
bedrijf in Houwerzijl. 
 
In 1959 werd het bedrijf gekocht door de gebroeders J. P. Hellinga te Lutjewolde en  
K. Hellinga te Bedum. 
 
In 1905 hield R. T. Oosterhuis te Waterleuzen, kleinzoon van eerstgenoemde erfgenaam de 
kavels 221, 222, 224 en 225, samen 6.49.50 ha. Er resteerde dus 42.18.10 ha. 
 
 
Enkele gegevens uit de boekhouding van de Kievitstermolenpolder, die bewaard zijn 
gebleven: 
 
1853 
Ingelanden    

Theodorus Joosten 100 grazen 
Evert Ritsema 89 grazen 
Jan Timmer, gehuwd met Wed. Pesman, geb. van Huis 65½ grazen 
Pieter Bolt 16 grazen 

Totale oppervlakte 273½ grazen 
NB. 1 gras = circa 45 are 
 
1870 
Ingelanden 

M. J. Wiersema 42.23 ha
P. G. Schutter 35.35 ha
K. E. Pesman 33.25 ha
J. E. Wigboldus 6.30 ha
A. P. Bolt 6.29 ha

Totale oppervlakte 123.42 ha
 
(Het kwam nogal eens voor, dat boeren land hadden in meerdere molenpolders.) 
 
Kosten molen 
  
1868 Betaald aan J. Klippers te Bedum voor een nieuwe watermolen fl. 2470,00 
 Opbrengst oude molen fl.   280,00 
 Schot fl.     19,50 
 Briefpost en jenever fl.       9,80 
 8 kan jenever fl.       6,00 
 
1 maart 1852 tot 1879 (27 jaar) 
 Betaald aan onderhoud (K. E. Pesman) fl. 8674,00 
 Per jaar:  fl. 321,25 
 Per ha:  fl.     1,60 
 
1881/1882 Betaald aan M. Wiersema voor aankoop grond voor 

  verbreden en verzwaren van de dijk fl.     20,00 
 

1910/1911 Bij inmaken van een roede, 1 kan jenever fl.       1,00 
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1916/1917 Kosten onderzoek elektrische bemaling fl.     12,30 
 
09-10-1937 Nieuwe schroef (Bremer, molenmaker te Adorp) fl.     80,00 
 
13-12-1937 Gebroken as en roede, daarna nieuwe ijzeren roede,  
 alsmede verdekkende wind- en remkleppen (Bremer) fl. 1030,55 
1950 Restauratie door Holman, Stroobos fl. 3298,81 
 Opnieuw met rietgedekt door Heres en Zn. te Bedum fl. 2394,00 
 Totale subsidie fl. 3391,00 
 
1954 Nieuwe scheppen in de schroef door Holman fl. 1536,50 
 
Vanaf 1958 gecombineerd met de Geweide Klunderpolder. 
 
Maart 1958 werd de molen verkocht aan de heer J. C. Hart te Soest. 
 
In de nacht van 1 op 2 november 1965, circa 24.00 uur, werd de molen door brand verwoest. 
 
 
Enkele opmerkingen over bovengenoemde kosten: 
1. Nergens iets over de vergoeding aan de molenaar. Mogelijk was vrij wonen en gebruik 

van de tuin voldoende voor de bediening van de molen. Maar hoe betaalde men het 
schonen van de tochtsloot? 

2. Op het eerste gezicht komt het wat vreemd over, wanneer men leest van enige kannen 
(liters) jenever. Maar zo vreemd is dit niet. Het was al jaren gebruik, om hulp en diensten 
niet alleen in geld te betalen, maar daarnaast, of alleen, een borrel te schenken. Ook heden 
ten dage wordt vaak bier geschonken, waarnaast mogelijk enige vergoeding wordt 
gegeven. 

 
Het bedrijf van de familie Hellinga te Lutjewolde lag dus geheel in de Kievitstermolenpolder 
en grensde aan de noordzijde aan de Kloostermolenpolder met een molen in Sint-Annen. 
Deze polder had als hoofdtocht Waterleuzen, ook wel geschreven als waterlozing. Dit water 
was ook de grens tussen het gebied van de boeren van Garmerwolde, Thesinge en Lutjewolde 
en het gebied van de boeren van Ten Boer en Sint-Annen. 
Waterleuzen omvatte eigenlijk twee zaken, enerzijds de waterlozing van het te bemalen 
poldergebied, anderzijds de afvoer van het water naar de Kardingemaar. 
 
Van de Kloostermolenpolder is bekend, dat er op 4 maart 1818 een aanvraag is gedaan aan de 
Gedeputeerde Staten van Groningen om een windwatermolen van 78 voeten vlucht met een 
molenaarswoning te mogen bouwen. 
In 1879 werd besloten een stoomgemaal te bouwen. De polder was op dat moment 623 ha 
groot. De oude molen werd verkocht voor fl. 500, - en werd naar elders verplaatst. 
Op 1 januari 1970 werd het beheer van de Kloostermolenpolder overgedragen aan het 
Waterschap Hunsingo. 

 
NB. De grootte van de molens werd aangeduid met voeten vlucht, de afstand tussen de roede-
einden. “Germania” had 68 voeten vlucht, de Krimstermolen had meer en de Sint-Anner 
molen dus ook. Alle andere watermolens aan de Kardingemaar waren kleiner. 
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Boerderij van de 
familie Joling,  
Thesingerweg 13 

 
Wanneer je van Bedum of Sint-Annen naar Thesinge gaat, kom je langs de prachtige boerderij 
van de familie Joling, Thesingerweg 13. 
In mijn kindertijd werd de boerderij bewoond door de familie Pestman. Rond de jaren dertig 
werd het bedrijf publiekelijk verkocht. De eigenaar werd toen Johannes van Hemmen. 
Als ik mij goed herinner werd het hele bedrijf (ca 33 ha) toen gekocht voor om en nabij  
fl. 46.000.- Het bedrijf werd vooral voor akkerbouw gebruikt. 
Later werd het bedrijf verkocht aan de familie Joling, die er een veebedrijf van maakte. 
Op de foto is nog juist de veestal te zien. 
 
Volgens mevrouw Joling werd de boerderij rond 1880 gebouwd. 
Het voorhuis is een zogenaamd “dwarshuis”, een bouwtype, wat nog veel voorkomt op het 
Groninger land. Bij een dwarshuis staat het dak van het woongedeelte dwars op het dak van 
de lange schuur. 
 
Vrijwel alle boerderijen rond Thesinge zijn gebouwd met het woongedeelte naar het 
zuidwesten, vandaar dat de boerderijen afwisselend met het voor- of het achtereinde naar de 
weg staan. De boerderijen die met het voorhuis aan de weg staan (en dus met het 
bedrijfsgedeelte van de weg af) hebben meestal een oprijlaan, soms direct naast de boerderij, 
soms gescheiden van de boerderij door een brede gracht. 
Oprijlanen, grachten en singels waren vroeger meestal beplant met verschillende soorten 
loofbomen, waarvan het hout gebruikt werd voor diverse doeleinden (zie het verhaal over de 
kuiper, blz. 139). 
Het royale type dwarshuisboerderij zag men niet alleen bij grote bedrijven, maar ook bij 
bedrijven van bescheidener omvang (bijv 20 ha). 
 
Onder het gehele voorhuis bevond zich een grote kelder. (De ramen van de kelder zijn op de 
foto goed zichtbaar.) 
Een formidabele hoge, brede stoep leidde naar de “voordeur”. Achter de voordeur bevond 
zich een brede gang met aan weerszijden deuren, welke toegang gaven tot grote kamers. 
 
Één van de voorkamers was de zogenaamde “pronkkamer”, een kamer die slechts zelden 
werd gebruikt (alleen voor visites). Van de daarachter gelegen kamers werd de ene gebruikt 
als woonkamer en de andere als slaapkamer. De in de kamers aanwezige bedsteden werden 
door de verschillende bewoners nog jarenlang gebruikt. Uiteraard werden deze ruimtes later 
vaak omgebouwd tot slaapkamers. 
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Ik heb ook een keer meegemaakt, dat een voorkamer met de bijhorende kasten en/of 
bedsteden omgebouwd was tot één groot vertrek met daarin een eethoek, een zit- en 
leefgedeelte en verder diverse zitjes voor verschillende doeleinden. Een zogenaamde 
multifunctionele ruimte.  
 
Vermeldenswaard is dat de grote entree bijna nooit gebruikt werd voor ontvangst, maar alleen 
voor het luchten en het kloppen van kleden en dekens. 
Bij veel boerderijen ontbrak zelfs het pad er naar toe. 
Volgens mevrouw Joling was de voordeur bedoeld voor “rouw en trouw”. 
 
Het beschreven dwarshuis was maar één van de Groninger boerderijtypes. 
De gevarieerde bouw van het voorhuis stond in contrast met de eenvormige bouw en 
inrichting van de schuren. 
Behalve de schuur (schuren) waren er vaak ook verschillende bijgebouwen (samenhangend 
met de aard en grootte van het bedrijf). 
 
In mijn jonge jaren wisten de dorpelingen precies hoe het voorhuis en de bedrijfsgebouwen 
van de boer waren ingericht. 
De talrijke landarbeiders werkten in de bedrijfsruimtes. 
Het inwonende personeel verzorgde het woongedeelte en was op de hoogte van (en nam deel 
aan) het huiselijke verkeer. 
De ambachtslieden uit het dorp waren nauw betrokken bij onderhoud en vernieuwing.  
 
Drie à vier generaties verder weten de burgers maar weinig meer van de vroegere functie en 
inrichting van de bedrijfsgebouwen en het voorhuis en van het gebeuren op een boerderij. 
 
De indeling van landbouwschuren was bij kleine en grote bedrijven vrijwel hetzelfde. De 
totale lengte, breedte en hoogte van de boerderij varieerden naargelang de oppervlakte van het 
bijbehorende land. 
 
Eeuwenlang veranderde er maar weinig in de inrichting van de landbouwschuur. 
In de jaren vijftig, toen tractoren het werk van de paarden overnamen, was de grote ruimte 
voor de paardenstallen niet meer nodig. In diezelfde tijd maakte de melkmachine zijn opmars. 
Op kleinere gemengde bedrijven ging men meer koeien melken en om meer stalruimte te 
krijgen werden her en der de paardenstallen omgetoverd tot een dubbele rij stallen voor melk- 
en jongvee. De enkele nog aanwezige paarden verhuisden naar de grote schuur of naar een 
eventueel aanwezige bijschuur. 
 
Op de akkerbouwbedrijven werden veel paardenstallen omgebouwd tot een werkplaats voor 
onderhoud van werktuigen, stalling van tractoren en opslagruimte voor oliën, vetten, 
gewasbeschermingsmiddelen, enz. Er kwam al snel een goede werkbank met geleidelijk 
steeds meer gereedschappen. Veel jongere, maar ook oudere boeren werden binnen enkele 
jaren volleerde onderhoudsmonteurs. 
Voor de oorlog was het niet de gewoonte dat de boer zelf (of zijn kinderen en personeel) het 
onderhoud van gebouwen en werktuigen deed. Men had daarvoor de ambachtlieden in het 
dorp. 
 
Thesinge was een agrarische gemeenschap. Er waren grote, middelgrote en kleinere 
boerenbedrijven en daarnaast enkele kleine bedrijven waar men zich bezighield met grove 
tuinbouw en wat melkvee. Er waren diverse ambachten, welke samenhingen met de 
agrarische bedrijven. Verder was er een middenstand en waren er veel landarbeiders. 
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De boerenbedrijven waren meestal van het gemengde type, d.w.z. drievierde akkerbouw en 
eenvierde weide- en/of klaverland voor melkvee, paarden en schapen. 
 
De bedrijfsgrootte was nogal variabel, evenals de personeelsbezetting. In de jaren dertig had 
men hier en daar nog inwonend personeel; een knecht en/of een meid en zonodig een 
huishoudster. Na 1950 was er maar weinig inwonend personeel meer. Het personeel had er 
geen ambitie meer voor en er was minder hulp nodig door het beschikbaar komen van veel 
hulpmiddelen voor de huishouding. 
 
In hoofdstuk 5.1. wordt geschreven over de geschiedenis van de molen “Germania” en hierbij 
valt de term “dwangmolen”. Hiermee wordt bedoeld dat in een bepaald rayon de boeren 
verplicht waren hun koren bij deze molen te laten malen. In de dertiger jaren bestond deze 
verplichting niet meer. Er waren zelfs enkele boeren die zelf over een maalmolen beschikten. 
In de gemeente Ten Boer was het niet gebruikelijk dat molenaars in elkaars werkgebied 
gingen werken.  
 
Onder de molen van Thesinge ressorteerden toen circa 48 bedrijven en bedrijfjes, o.a.:  

•   1 bedrijf van 50 ha en meer 
•   3 bedrijven van 40 tot 50 ha 
•   3 bedrijven van 30 tot 40 ha 
•   9 bedrijven van  20 tot 30 ha 
• 16 bedrijven van 10 tot 20 ha 
•   8 bedrijven van 5 tot 10 ha 
•   8 bedrijven van minder dan 5 ha 

Het aantal pachtboeren was minder dan 5. 
 
Het aanwezige melkvee op die bedrijven was ongeveer als volgt: 

•  op 2 bedrijven 15 tot 25 koeien 
•  op 1 bedrijf 15 tot 20 koeien 
• op 14 bedrijven 10 tot 15 koeien 
• op 21 bedrijven 5 tot 10 koeien 
• op 10 bedrijven minder dan 5 koeien 

Dit is uiteraard een ruwe schatting. 
(Bij ziekte verving ik wel eens de monsternemer van de melkcontroledienst.) 
 
De veebezetting werd meestal op peil gehouden door aanvulling van melk- en mestvee uit het 
eigen bedrijf. Men probeerde een koe op 2-jarige leeftijd te laten kalven (drachtduur 9 mnd.), 
waarbij er ongeveer evenveel kans was op de geboorte van een koekalf als van een stierkalf. 
Behalve bij de fokkers werden de stierkalveren meestal direct na de geboorte afgevoerd voor 
de slacht. De opbrengst was 3 à 5 gulden per kalf. Bij de akkerbouwers werd een stierkalf 
nogal eens aangehouden voor de vleesproductie. Het ras blaarkop, een vleesras, was daarbij 
gewild. 
Op de melkveebedrijven hield men ongeveer 85% van de koekalveren aan. Er gingen altijd 
wat kalveren dood. Ook werden er wel eens kalveren verkocht, vooral wanneer de 
melkproductie van de moederkoe tegenviel. 
Er werd natuurlijk ook wel eens nieuw bloed aangekocht. 
Wanneer het jongvee (kalveren en hokkelingen) meegeteld werd, was de totale veebezetting 
ongeveer 70% meer dan bovengenoemd.  
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Akkerbouwers hadden voor hun paarden en eventuele schapen extra land nodig in de vorm 
van klaver- en/of kunstweide. 
Op de boerenbedrijven werd veel gebruikgemaakt van mankracht. 
Ik heb dit nog eens nagegaan voor Thesinge en kwam tot een gemiddeld aantal van 4 
personen per bedrijf (inclusief de bedrijfsvoerder en meewerkend vrouwelijk personeel). 
Op veel bedrijven van minder dan 20 ha was de gezinssamenstelling zodanig, dat er geen 
ingehuurd personeel nodig was. Hier voelde men zich dan ook weinig betrokken bij het 
uurloon van de landarbeider. 
Met mogelijk een enkele uitzondering werd aan de meewerkende eigen kinderen geen loon 
uitbetaald. 
“Veel middelgrote en kleine bedrijven werden niet gefinancierd door de boerenleenbank, 
maar uit het niet betaalde loon van de kinderen!” 
 
Het kwam nogal eens voor, dat wanneer de tijd aanbrak om een eigen gezin (of bedrijf) te 
stichten, men niet wist hoelang de polsstok was waarmee men kon springen en dat die wel 
eens korter kon zijn dan werd gedacht. Toch had het status boerenzoon of dochter te zijn. 
Was het aantal arbeidskrachten binnen het gezin te groot en had men toch de ambitie in de 
toekomst boer te worden, dan werd er omgezien naar een plek elders. De status liet niet toe 
om landarbeider te worden in eigen omgeving. Om als inwonend knecht te gaan werken bij 
een grotere boer met dochters was er ook niet bij. Het was de kat op het spek binden en de 
boer had niet graag een knecht als schoonzoon. De enige mogelijkheid was een plek binnen 
de familie of kennissenkring, bij voorkeur buiten het eigen dorp, als volontair of hulp in de 
huishouding. Het werk bleef hetzelfde, de werktijden werden niet korter en de inkomsten 
werden niet ruimer. Het gaf wel meer uitstraling naar buiten. De horizon werd verruimd en er 
was meer kans een op het vinden van een geschikte levenspartner. 
 
De akkerbouwers hadden een hogere status dan de veehouders. Om de noodzakelijke 
investeringen te kunnen doen moest de akkerbouwer over meer vermogen beschikken dan de 
veehouder. De akkerbouwbedrijven waren meestal ook groter. 
 

Melkerscursus. Sien Bus, Trijn Hellinga, Jacob Kuizinga, Aaltje Bus, Jan Piet Heidema 
(cursusleider), Reina Wieringa, Wietske Hellinga  
 
De grootte van de veehouderijbedrijven werd bepaald (en begrensd) door het maximale aantal 
koeien dat kon worden gemolken. De koeien moesten immers met de hand worden gemolken 
en dat zeven dagen per week. De veehouder moest weliswaar investeren in vee, maar hij was 
hij er dan ook van verzekerd dat hij minstens één keer per maand melkgeld ontving. 
Bovendien kon hij zo af en toe een beestje verkopen uit eigen opfok. 
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Een kleine melkveehouder, die in of vlakbij het dorp woonde, kon door verkoop vanuit huis 
of door te venten binnen 24 uur na het melken over geld beschikken en hij had dan ook nog 
een iets hogere literprijs. Moeder vertelde, dat zij vroeger thuis vaak met twee emmers aan het 
juk melk ging verkopen in Winschoten. 
 
De akkerbouw was meer weggelegd voor de eigengeërfde boer, die beschikking had over enig 
familiekapitaal en durfde te investeren. Na de oogst moest er eerst worden gedorst eer het 
graan kon worden verkocht, terwijl men dan al weer volop bezig was te investeren voor de 
volgende oogst, namelijk in grond, kunstmest, drainage, werktuigen en arbeid. De 
akkerbouwer moest meer op lange termijn denken en investeren dan de veehouder. 
 
Akkerbouwers waren ook meermalen voortrekkers bij het investeren in coöperatieve 
ondernemingen en waren zelfs betrokken bij de oprichting van de vroegere boterfabrieken. 
(De vrouwen en dochters van akkerbouwers met ook enig melkvee hielden het eerder voor 
gezien zelf boter en kaas te bereiden dan de vrouwen op de specifieke veebedrijven.)  
 
Het is eigenlijk altijd een bijzondere geschiedenis geweest, dat van boer en arbeider. 
Behalve dat de boer de leiding had, deden beiden hetzelfde werk; veel arbeiders konden het 
zelfs nog beter dan de boer. Beiden genoten ze van het werk en van het aanwezig zijn in de 
natuur. De boer had aanzien en was trots op zijn status. De arbeider had geen aanzien en geen 
status.  
Kwam dat door het lage loon dat hij ontving, waarvan hij niet kon sparen en zelfs nauwelijks 
zijn gezin kon onderhouden? 
Vanwege het grote aantal beschikbare landarbeiders zat de arbeider in een zeer slechte 
onderhandelingspositie over zijn loon. De inspraak van de arbeider was gering.  
De hoogte van het loon was belangrijk voor de boeren, die voor al het werk of en gedeelte 
ervan arbeiders moesten inhuren. Maar het loon mocht toch niet de sluitpost zijn? 
Voor de vele grote gezinsbedrijven was de hoogte van het loon van de arbeider van weinig 
belang. 
 
Het was mij ook niet duidelijk waarom de uurlonen in de stad hoger waren dan op het 
platteland. De arbeider in de stad had wel wat meer geld nodig. Hij was minder in de 
gelegenheid er een moestuin op na te houden. Bovendien was in de stad de verleiding groter 
om meer geld uit te geven. 
Mede hierdoor besefte de arbeider steeds meer, dat de hoogte van het loon alleen door de 
werkgever werd bepaald, hetgeen als zeer vernederend werd ervaren. 
Afhankelijk zijn was vrij normaal, maar wanneer je afhankelijk was van iemand van wie je 
het liever niet wilde zijn, was dat erg vervelend. 
De boeren die arbeiders moesten inhuren, maar ook de boeren van de gezinsbedrijven hadden 
weinig oog voor de belangen van de arbeiders en hun gezinnen. 
Over het algemeen hadden de boeren niet geleerd om iets van hun zelfstandigheid prijs te 
geven ten gunste van de arbeiders en anderen. 
 
Hoe was de stellingname van de georganiseerde landbouw in deze problematiek? 
Een paar jaar geleden verscheen een boek over de geschiedenis van de Nederlandse 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918 – 1995, geschreven door Rolf van der Woude. In 
hoofdstuk 2 (maar ook elders) wordt geschreven over de sociale strijd tussen boer en arbeider. 
Het was een moeizame strijd van de voortrekkers om tot een sociaal plan te komen en om de 
boeren op één lijn te krijgen. De sociale betrokkenheid tussen boer en arbeider was immers 
één van de grondbeginselen bij de oprichting van de C.B.T.B. 
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Na de oorlog ben ik in dienst gekomen bij de Landbouwcoöperatie en in die functie heb ik 
ook veel verenigingen bezocht van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Ook daar zijn 
soms vrij pittige discussies gevoerd om de positie van landarbeiders te verbeteren. 
 
De geschetste bedrijfsgrootte en bedrijfsomstandigheden in Thesinge kunnen model staan 
voor veel kleidorpen in de provincie Groningen, met dien verstande dat in het Marnegebied, 
het Hoogeland en het Oldambt de bedrijven wel groter waren. 
De kleinere boeren met relatief grote gezinnen hadden zakelijk gezien weinig affiniteit met de 
positie van landarbeiders. Dat was eigenlijk merkwaardig en ook enigszins naïef, omdat zeer 
waarschijnlijk van hun kinderen ook een aantal als werknemer in de landbouw zou afvloeien. 
 
In de geschiedschrijving wordt vrijwel nooit iets geschreven over het feit, dat in het verleden 
kapitaalkrachtige boeren en burgers vaak bereid waren om risicodragend geld te lenen aan 
beginnende boeren, middenstanders en mensen die over een eigen huisje wilden beschikken. 
Tot omstreeks 1960 werd nog maar weinig gebruikgemaakt van giraal geldverkeer. Het was 
veelal “handje contantje”. 
Over het algemeen fungeerden de banken, waaronder ook de boerenleenbanken meer als 
spaarbanken dan als leenbanken. Vooral van de boerenleenbanken zou men anders 
verwachten. Deze waren immers in de negentiende eeuw opgericht om de boeren geld te 
lenen, zodat de boeren minder afhankelijk waren van het leverancierskrediet. Jarenlang bleven 
de activiteiten van de banken meer gericht op het zo veilig mogelijk beleggen van spaargelden 
in hypothecaire leningen (tot 70 à 80% van de waarde van gebouwen en grond) en het 
verschaffen van leningen op borgtocht. 
De rest van het benodigde geld was eigen geld of geld geleend van familie of kennissen, maar 
ook vaak geld geleend van boeren en burgers die er warmpjes bij zaten. 
Men kende elkaar, men kende de familie en beoordeelde zelf de kredietwaardigheid. Het 
uitlenen had een gezaghebbende uitstraling en gaf status naar de gegadigden, en als het 
bekend was, ook naar de dorpsbewoners. 
Hoewel het goedbedoeld was en goedgedaan, heeft dit systeem eeuwenlang de emancipatie en 
het onafhankelijk van elkaar zijn in de bedrijfsvoering in de weg gestaan. 
 
Het streven naar onafhankelijkheid zit bij de mens ingebakken.  
Als bedrijfsgroep hadden de boeren zich al jarenlang geprofileerd in het onafhankelijk zijn 
door de vorming van talrijke, naar de sector genoemde coöperaties. 
 
Mede door de voortschrijdende technologie en de toenemende mechanisatie deed zich in de 
tweede helft van de 20e eeuw een spectaculaire ontwikkeling voor in de verzelfstandiging van 
de bevolking en de emancipatie van man en vrouw.  
 
Enkele ontwikkelingen: 

• Het niet afhankelijk van elkaar zijn binnen het huwelijk. 
• Tweeverdieners. 
• De gelijkstelling van man en vrouw. 
• Het recht op een eigen woning op jonge leeftijd (gehuwd of ongehuwd). 
• Het kunnen beschikken over eigen geld (men mocht zelfs tot een bepaald bedrag rood 

staan en soms leek het of er onbeperkt geld geleend kon worden). 
 
Het mondde soms uit in een doorgeschoten individualisme, het verlies van normen en 
waarden, kerkverlating, wetteloosheid en het verlies van respect voor andermans vrijheid en 
eigendommen. 
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Na het verdwijnen van veel kleinere bedrijfjes en het inkrimpen van de arbeidsbezetting op 
grotere boerenbedrijven is de dorpsstructuur in 3 tot 4 generaties sterk veranderd. Voorheen 
waren vrijwel alle dorpelingen direct of indirect bij het boerenbedrijf betrokken. 
De huidige bewoners van Thesinge kunnen zich maar moeilijk voorstellen, hoe nauw de 
dorpsbewoners vroeger met elkaar omgingen. Ze kenden het werk van elkaar en ze kenden 
zelfs de gereedschappen waarmee werd gewerkt. Vrouwen van ambachtslieden hadden 
vroeger vaak bij de boer gewerkt (of ze waren van boerenafkomst). Men kende de 
leefomstandigheden van elkaar. De saamhorigheid, mede door kerk en school, was groot. 
Het boerenbedrijf was zeer belangrijk voor de werkgelegenheid, de voedselvoorziening en de 
export. Hieraan wordt vaak te weinig aandacht gegeven. 
 
Na de beschrijving van de structuur van de boerenbedrijven, de arbeidsverhoudingen en het 
veranderde leefklimaat in de laatste generaties gaan we in de geschiedschrijving weer terug 
naar de boerderij in de jaren dertig. 
 
Men gebruikte destijds nog niet veel kunstmest. Men probeerde de vruchtbaarheid van het 
land te vergroten door vruchtwisseling, De verbouw van vlinderbloemigen, (zoals erwten, 
bonen en klaver) en vlas, gewassen die weinig stikstof vroegen, werd afgewisseld met de teelt 
van bieten en aardappelen, gewassen die meer stikstof nodig hadden. Granen, zoals tarwe, 
haver en gerst behoorden, wat de bemesting betrof, tot de middengroep. 
 
Tractoren en oogstmachines waren in opkomst, maar het meeste werk moest nog handmatig 
gebeuren en met behulp van paarden.  
De prijzen van de agrarische producten waren laag vanwege de onbelemmerde import van 
buitenlandse producten, zoals al eerder vermeld. De inkomsten van de boeren waren dan ook 
niet hoog. 
Het was nodig, dat de boer een goed bouwplan maakte, enerzijds met het oog op de reeds 
genoemde vruchtwisseling, anderzijds om vooral die gewassen te verbouwen, die achter 
elkaar een bewerking nodig hadden. Spreiding van de arbeid was zeer gewenst! 
 
In de herfst vond de bietenoogst plaats. De bieten werden handmatig met een vork gerooid. Ze 
werden daarna gekopt. Nadat de bieten droog waren, werden ze schoon geklopt. Vervolgens 
werden de bieten afgevoerd naar de boerderij of naar een vaarwater om vandaar verder 
vervoerd te worden naar de fabriek. 
Het was toen ook wel eens nat en wat waren de grindwegen dan modderig! 
 
Verder bestond het werk in de herfst en in de winter uit het leggen van draineerbuizen, het 
graven van sloten en het repelen van het vlas. 
Dit laatste werk gebeurde binnenshuis. Men werd hiervoor vrijwel altijd per kg betaald. 
Één man kon in één week ongeveer 1000 kg vlas repelen. Hiervoor kreeg hij dan ongeveer  
fl. 12,50 uitbetaald. 
Wanneer er op een boerderij vlas geteeld werd, moest dat in de wintermaanden gerepeld 
worden. Dit betekende, dat er voor een arbeider gemiddeld 1 maand werk was per hectare 
geteeld vlas.  
 
In de wintermaanden (van half november tot half februari) was het voor een arbeider moeilijk 
om werk te vinden. Het repelen van het vlas gaf een mooie overbrugging. Bovendien werd je, 
omdat je dan toch op de boerderij aanwezig was, vaak ingeschakeld voor andere karweitjes, 
zoals snoeien, houthakken, opruimen in en rond de boerderij, repareren van landhekken en 
dergelijke. Ook de dorsmachine kwam in die tijd. Verder moest de stalmest uitgereden 
worden en over het bevroren land worden gestrooid. 
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Wat was het belangrijk om werk te hebben in de wintermaanden! 
In de jaren dertig betekende geen werk, vrijwel geen inkomen. 
Je kon wel wat steun bij de gemeente ontvangen, maar dat werd als een vernedering ervaren. 
Bovendien was het deprimerend om niets om handen te hebben. 
 
De verbouw van vlas was erg belangrijk voor het dorp, temeer daar de grond rond Thesinge 
zich niet leende voor de verbouw van pootaardappelen. 
Hoe belangrijk de vlasteelt was zal blijken uit de volgende uitgebreide beschrijving. 
 
 
Vlasteelt. 
 
Tot 1970 werd in de provincie Groningen veel vlas verbouwd. Het zaad van vlas heette 
lijnzaad. De opbrengst van het vlas bedroeg ongeveer 5000 kg per ha, sterk afhankelijk van de 
tijd van oogsten (4500 tot 5000 kg gerepeld vlas per ha). 
 
Vlas werd gezaaid vanaf de tweede helft van maart. Het was gewenst om, wanneer het weer 
het toeliet, het land zo vroeg mogelijk voor te eggen om het ontkiemen van onkruiden te 
bevorderen. Zo kon het eerste onkruid nog voor het inzaaien met de eg worden vernietigd. Het 
zaaibed moest fijn en vlak zijn. 
Tot het begin van de jaren dertig maakte men bij het zaaien van het zeer gladde zaad meestal 
gebruik van een zaaiviool. Later gebruikte men speciaal daarvoor ontwikkelde zaaimachines. 
 
Kort nadat het vlas opgekomen was werd begonnen met het wieden. De zaadonkruiden 
werden weggeplukt en de wortelonkruiden werden met een mesje weggestoken. Het wieden 
werd meestal gedaan met de hulp van vrouwen en oudere kinderen (in groepsverband). 
Wanneer de weersomstandigheden het toelieten, werd het wieden herhaald bij een vlashoogte 
van 15 cm. Men schuifelde dan als het ware voorzichtig door het vlas om de stengels niet te 
beschadigen. 
 

 
Het vlas in bloei. 
 
Het was een prachtig gezicht, wanneer het vlas in bloei stond. Er waren wit- en 
blauwbloeiende soorten. 
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Na de bloei vormden de zaadknoppen zich en begon het vlas op lengte en op kleur te komen. 
Prachtig geel. Een mooi perceel vlas was de trots van de boer. Hij trok af en toe een bosje 
stengels uit de grond en hing die te pronk achter aan de muur van de boerderij. Elke bezoeker 
van de boerderij kon dan zien hoe lang zijn vlas al was. De lengte van het vlas werd meestal 
weergegeven in vuisten. Het mooiste vlas was niet te grof, lang en mooi van kleur. 
 
Het was gebruikelijk dat in de tweede helft van juni de commissionair in vlas met Belgische 
kopers rondging om de kwaliteit van het vlas te zien en om het eventueel te kopen. Wanneer 
de boer niet thuis was en het perceel ver weg lag, gaf het vlas aan de muur toch een indicatie. 
 
Soms werden er al zaken gedaan over het vlas, dat nog op het veld stond. Dit was een linke 
zaak, want door weersomstandigheden kon er nog van alles met het vlas gebeuren. De 
kwaliteit kon teruglopen en de afwikkeling van het contract zou dan problemen kunnen 
opleveren. 
 
Het verhandelen van het vlas was niet alleen voor de boer een spannend gebeuren, maar ook 
en misschien nog wel meer voor de arbeider. Werd het vlas vanaf het land verkocht, dan was 
het winterwerk (het repelen van het vlas) er niet. Werden er zaken gedaan in gerepeld vlas, 
dan kwam er voor de arbeider in de winter weer brood op de plank. Was de prijs extra goed, 
dan was niet alleen de boer blij, maar ook de arbeider. Het betekende het volgende jaar weer 
vlas en mogelijk nog iets meer. 
De arbeiders waren bang dat het vlas ongerepeld werd verkocht. 
 
Ook bij de oogst van vlas waren veel arbeidskrachten nodig. 
Rond half juli (ongeveer 100 dagen na de inzaai) was het zover. 
Het vlas werd met de hand getrokken en men werd betaald per schoof. Het vlastrekken werd 
gedaan in koppels van 25 tot 40 personen (mannen, vrouwen en ook wel oudere kinderen) 
onder leiding van een koppelbaas, bij ons Jan Vegter, ook wel Jan Snor genoemd vanwege 
zijn enorme snor. Hij deed het goed. Jan Vegter was in zijn normale bestaan landarbeider van 
beroep. 
De boeren meldden aan de koppelbaas dat ze het vlas getrokken wilden hebben. De 
koppelbaas ging dan het dorp in, blies op een hoorn en deed aankondiging van het gebeuren. 
Hij deelde mee bij welke boer de oogst was en hoe laat en vanwaar het vertrek van de 
werkkrachten zou plaatsvinden. 
 
Na aankomst bij het perceel stelde men zich verspreid op aan de lengtezijde van het perceel, 
aan die kant waar het vlas van je af hing. Door regen en wind was het lange vlas vaak gaan 
hangen. Het was gebruikelijk om dwars over een perceel te gaan trekken. Aan de walkanten 
stond nogal eens kweekgras en riet tussen het vlas en daarvan kreeg dan elk een deel. 
Elke persoon (of gezin) bepaalde de breedte van het stuk wat hij dacht aan te kunnen. 
Wanneer alles geregeld was dan blies de koppelbaas op de hoorn en ging het beginnen. 
Meestal trokken de mannen het vlas en bonden de vrouwen en kinderen (voorzover aanwezig) 
het vlas in schoven. Er waren ook vrouwen die een flinke portie konden trekken. 
 
Het trekken gebeurde met twee handen. Men trok in rukjes en enigszins schuin. Zodoende 
hoefde men de wortels niet allemaal tegelijk uit de grond te trekken en bleef er weinig grond 
aan de wortels kleven. (Het effect van schuin trekken is te vergelijken met het doorscheuren 
van een lap stof. Het delen van een lap lukt niet als alle vezels tegelijk moeten breken, maar 
wel wanneer vezel na vezel wordt gebroken.) “Landarbeid is werkelijk een vak!” 
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Vlas in 
hokken. 

 
Een schoof werd gemaakt van drie volle handen vlas. De drie porties werden schuin over 
elkaar gelegd, zodat later bij het repelen, wanneer de band werd losgemaakt, de schoof min of 
meer in drie delen uiteen zou vallen. De schoof werd dan in drie delen door de kam gehaald 
en zo van de zaadbolster ontdaan. 
 
Meestal werd elk half uur op de hoorn geblazen voor 5 minuten rust en drinken. 
Tijdens het werk liep de koppelbaas rond om te kijken of het werk goed gedaan werd. Af en 
toe werden de schoven gemeten. De omtrek (onder de band) moest 45 cm zijn en de diameter 
dus ongeveer 15 cm. 
Om niet alles op het eind te moeten tellen, werd tussentijds geteld hoeveel schoven ieder had 
getrokken. De laatste schoof van de tussentijdse telling werd dwars op de rij gelegd. Wanneer 
het perceel klaar was, hoefde er maar weinig meer geteld te worden. 
De boer rekende af met de koppelbaas en deze rekende meestal nog dezelfde dag af met de 
trekkers. In de jaren dertig was het loon ongeveer 1 cent per schoof. 
 
Ik ben in 1944 eens een paar dagen met een koppel mee geweest. Ik was niet de beste trekker. 
Ik trok ongeveer 350 schoven per dag. Sommigen trokken minder, anderen haalden 400 tot 
500 schoven en er was zelfs iemand die het presteerde 900 schoven op één dag te trekken. 
Wanneer er in gezinsverband getrokken werd, was het resultaat per persoon uiteraard niet 
bekend. 
 
Wanneer er verdiend werd, was er extra geld te besteden. Er was dan’s avonds of ’s morgens 
in het dorp vaak extra handel, bijvoorbeeld in vis. Er werd diverse soorten vis om te bakken 
verkocht, daarnaast Lemmerse bokkingen en zure en zoute haringen. In de crisistijd was vis 
niet duur. Vaak kon je voor een kwartje 6 schoongemaakte zoute haringen krijgen. Maar een 
kwartje was in die tijd veel waard. In de oorlogsjaren waren deze extraatjes voorbij. 
 
Nadat de vlastrekkers van de percelen waren vertrokken, werden de vlasschoven in hokjes 
gezet van 8 schoven. Het vlas werd gedurende 3 à 4 dagen iets gedroogd en vervolgens 
werden de schoven op ruiters (driepoten) gelegd. Men sleepte ongeveer 100 schoven (met de 
wortels richting ruiter) rond de ruiters. De schoven werden dakpansgewijs met het zaad naar 
de binnenzijde van de ruiter opgestapeld. De ruiter werd afgedekt met een muts gemaakt van 
drie schoven. 



 6. Thesinge  6.4. Werkgelegenheid en inkomen 

 134

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlas op ruiters. 

 
Een ruiter bestond uit 3 schuinstaande stokken van 2 meter lang. De stokken waren aan de 
bovenzijde met een ijzerdraad aan elkaar verbonden. Op een hoogte van 45 cm zat aan elke 
stok een draadoog, waardoor 3 dwarsstokken van ook 2 meter werden bevestigd. 
Het te drogen product lag zo vrij van de grond. Mede doordat er binnen in de ruiter ruimte 
bleef, had de wind vrij spel. Ruiters werden gebruikt voor het drogen van vlas, klaverhooi, 
erwten, graszaadhooi, zaadbieten en ook granen. 
 
Het was een zeer goede droogmethode, maar wel erg bewerkelijk. Het product moest op de 
ruiters worden gestapeld, de ruiters moesten van en naar het land worden vervoerd en de 
ruiters moesten netjes worden bewaard. Het vroeg een hele investering om over voldoende 
ruiters te beschikken. In een nat oogstjaar kwamen de meeste boeren ruiters tekort en waren er 
ook niet voldoende stokken voorhanden om ze aan te maken. De ruiters werden meestal 
klaverruiters genoemd (waarschijnlijk werden ze daarvoor het eerst gebruikt). 
 
Nadat het vlas ongeveer 3 weken op de ruiters had gelegen, kon het worden binnengehaald. 
Het gebeurde vaak als een tussendoortje, bijvoorbeeld wanneer het graan bij licht buiig weer 
niet te oogsten was. Vaak was het vlas op de ruiters door de wind toch voldoende droog. De 
wagens werden door 2 mannen volgeladen en op een regenachtige dag, wanneer er voldoende 
personeel beschikbaar was, geleegd. Het oogsten van vlas vroeg meer tijd dan het oogsten van 
graan. De schoven waren niet alleen kleiner, maar moesten ook omzichtiger worden 
behandeld. 
 
In de wintermaanden werd het vlas gerepeld. Repelen is het verwijderen van de zaadbolsters 
en het kammen van het vlas. Men deed dit zittend op of staand naast de repelbank. De 
repelbank was een lange bank met op de einden een zitplaats, ervoor een verbreding om het 
vlas te stampen en in het midden een grote ijzeren kam, waardoorheen de toppen van het vlas 
enkele keren werden gehaald. Zo werden de zaadbolsters eraf gehaald en werd het vlas 
gekamd. Zonodig werd ook het worteleinde 1 keer gekamd. Het vlas werd daarna even 
gestampt en vervolgens weggelegd op een schraag. 
Het vlas werd per bos gerepeld. 
Ter herinnering: bij het vlastrekken was van 3 bossen een schoof gemaakt. Was dat niet 
gebeurd, dan zou de schoof moeilijk te delen geweest zijn. 
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Van het gerepelde vlas werd weer een schoof gemaakt (meestal 1 gekamde schoof van 3 
trekkersschoven). Om de gekamde schoof werden 2 banden van vlasstengels gelegd. De 
schoof werd nog wat uitgeplukt en aangestoten en de banden werden op de juiste plaats 
geschoven. Het gewicht van de schoof was, afhankelijk van de kwaliteit van het vlas, 
ongeveer 4½ kg. 
De losse harrels die hier en daar lagen werden naast elkaar gelegd, door de kam gehaald en 
weggelegd. Uiteindelijk werd hiervan ook een schoof gemaakt, de zogenaamde harrelschoof. 
Deze was de helft waard van een goede schoof. 
Na 5 dagen werden de schoven gewogen. Het resultaat was 1000 tot 1200 kg per week. 
 
De gerepelde vlasschoven werden opgeslagen in een vak of op een zolder (bijvoorbeeld de 
paardenstalzolder). Nadat het vlas verkocht was, volgde spoedig de aflevering, meestal 
richting België. Lange tijd werd vrijwel al het vlas vervoerd door de Nederlandse 
Spoorwegen. Dit hield in dat het vlas weer op een wagen geladen, naar het station gebracht en 
op een wagon geladen moest worden. Toen er later (na de oorlog) steeds grotere vrachtauto’s 
beschikbaar kwamen, werd het vlas afgehaald van de boerderij.  
 
Wanneer alle gerepelde schoven waren opgeslagen, werd ook al het andere opgeruimd. In 
hoofdzaak ging het hierbij om de zaadbolsters met daarin het lijnzaad. Daarnaast was er nog 
het uitgekamde vlas met onkruiddelen en ook nog zaadbolsters. Dit noemde men baard. Een 
en ander werd uitgegaffeld en de producten werden afzonderlijk op een hoop gelegd. De 
baard werd op de deel in een laag van ongeveer 20 cm uitgespreid en vervolgens door 
(meestal 2) paarden belopen. Tussentijds werd de baard regelmatig uitgegaffeld. Men ging 
door tot de baard vrij was van bolsters. 
De paarden waren aan elkaar gekoppeld en één van de paarden werd bereden. Wanneer er op 
het bedrijf een tweejarig paard (twenter) aanwezig was, mocht die vaak meedoen om te 
oefenen. De berijder nam af en toe ook plaats op de twenter. Het was vaak de eerste keer dat 
het paard bereden werd. 
 
De bolsters werden bij de grote voorraad gedaan en de baard kreeg een andere bestemming. 
Het was niet geschikt als strooisel in de stal; het daarin nog voorkomende linnen wilde 
immers niet rotten in de mestvaalt. De baard werd nogal eens gebruikt als staal onder in een 
graan- of hooivak. 
 
Voor het breken van de bolsters en het schonen van zaad, kwam meestal iemand langs met 
een speciale machine, een knoppenbreker. 
Ik herinner me nog uit mijn jeugd, dat er soms een boer met vele zakken zaadbolster bij de 
molen kwam. De zaadbolsters werden tussen de molenstenen verbrijzeld. Dit vroeg maar 
weinig windkracht, want de molenstenen waren zo afgesteld dat ze elkaar net niet raakten. De 
gebroken bolsters en het zaad werden weer in zakken opgevangen en de boer kon het zaad op 
zijn bedrijf met een zogenaamde waaier reinigen. Daar bij het repelen ook veel droge 
kleideeltjes vrijkwamen, was het bij het knoppen breken in de molen om te stikken. 
De molenaar, het dorspersoneel, de kolenboer, de stoker en vele anderen waren gewend om 
veel stof in te ademen. Het was een wonder dat in die tijd toch nog veel mensen oud zijn 
geworden. 
 
Op de oliemolen werd uit het lijnzaad olie geperst. Lijnolie werd veel gebruikt voor de 
verfindustrie. Veel nieuw hout in de stallen werd behandeld met lijnolie waaraan een kleur 
was toegevoegd. Het hout werd er duurzaam van; het liet zich beter reinigen en het was ook 
mooi. Er werd ook veel lijnolie gebruikt bij het prepareren van zeilen (voor scheepvaart en 
molens) en dekkleden. 
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Na de aflevering kon de boer eindelijk geld beuren en kon hij berekenen wat er voor hem na 
aftrek van de kosten overbleef. 
De voorgeschoten kosten waren niet gering. Land, gebouwen, paarden, werktuigen en 
gereedschappen, verzekeringen, renten, zaaizaad, 200 kg kalksalpeter, 200 kg superfosfaat, 
200 kg patentkali, de vele uitbetaalde lonen, zijn eigen tijd en risico’s en mogelijk nog meer. 
De boeren verbouwden graag vlas. Er zal zeker wel wat overgebleven zijn. 
 
Voor de werkgelegenheid was de teelt van vlas jarenlang zeer belangrijk. In de jaren vijftig 
ging men over tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om het onkruid te verdelgen. 
Er kwamen vlasplukmachines, eerst kleine en later grotere. Toen er steeds minder 
landarbeiders beschikbaar waren, werd ook overgegaan op machinaal repelen. 
Na 1960 nam de teelt van vlas af en in de laatste twintig jaar werd er op het Groninger land 
vrijwel geen vlas meer verbouwd. Hiermee waren ook de prachtig bloeiende witte en blauwe 
vlasvelden verdwenen. 
 
Met het teloorgaan van de vlasteelt is ook de verbouw van witte en rode klaver verdwenen. 
De vlasteelt was uitermate goed te combineren met verbouw van klaver. Gelijktijdig of kort 
na de inzaai van vlas werd ook 8 kg witte klaver ingezaaid. Rode klaver werd enkele weken 
later ingezaaid, omdat dit gewas gemakkelijk teveel massa gaf in het vlasbestand. Meestal 
was bij de vlasoogst al een tapijt van jonge klaver aanwezig. Na het weghalen van het 
geruiterde vlas was het perceel geschikt voor het weiden van schapen, hokkelingen en 
paarden. Veel percelen werden het volgende jaar als weideland gebruikt. Het veld was dan 
getooid met miljoenen bloemen. Witte klaver bevatte soms het giftige blauwzuur. Op de 
percelen werd daarom per hectare 2 kg Engels raaigras gezaaid. (Het lijkt weinig, 2 kg zaad. 
Bij kunstweiden werd 21 tot 30 kg graszaad gebruikt. Het was verassend hoeveel gras er 
groeide bij 2 kg.) Gras verhoogde het percentage verteerbare ruwe celstof en de 
voedingswaarde. Hierdoor werd de gezondheid van het vee bevorderd. De ziekte “blas”, 
waarbij koeien last kregen van winderigheid, het gas uit de pens niet kwijt konden en barstten, 
kwam dan nauwelijks meer voor. 
 
Tot zover het lange verhaal over de vlasteelt. 
Het was immers zo belangrijk voor arbeider en boer. 
 
 
Het werk met de paarden, zoals grondbewerking (ploegen e.d.) werd meestal door de jongere 
generatie landarbeiders gedaan en eventueel door de aanwezige boerenzoons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie Hellinga 
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Men kende toen: 
 
• Vaste arbeiders, die onder alle weersomstandigheden werk hadden. 
• Los-vaste arbeiders, die bij onwerkbaar weer naar huis gestuurd konden worden. 
• Losse arbeiders, die van dag tot dag opzegbaar waren. 
 
Diegenen die minder zeker waren van werk, genoten wel een hoger uurloon. 
Er werd ook wel werk aanbesteed, b.v. zichten, binden, hokken, “bieten eentjen" (gezaaide 
bieten, die te dicht in de rij stonden zo uitdunnen, dat er één per 40 cm. bleef staan), eventueel 
wieden, vlas trekken en vlas repelen. Bij aangenomen werk werden ook wel huisgenoten 
ingeschakeld. Hoe hoger de prestatie, hoe hoger het loon. 
 
In de zomer werkte ik bij de boer en in de wintertijd uiteraard op of bij de molen. 
 
Voor mij was in de zomermaanden het loon per week: 
 
• Toen ik  14 jaar werd fl.    5,00 
• 15 fl.    6,00 
• 16 fl.    7,50 
• 17 fl.    9,00 
• 18 fl.  10,80 
• 19 fl.  12,00 
• 20 fl.   ???? 
 
Met 21 jaar was je meerderjarig en kreeg je het volle loon, d.w.z. van 12 juli tot en met 12 
september fl. 0,30 per uur. 
 
Na mijn drieëntwintigste ben ik thuisgebleven. Er was toen voldoende werk op de molen en 
met transport. Zoals bij veel meewerkende gezinsleden binnen het bedrijf bleven de 
verdiensten in het gezin. 
In de oorlogsjaren verdiende een getrouwde landarbeider met schoolgaande kinderen 
ongeveer fl. 700,00 per jaar. Als hij dan zijn eigen aardappels verbouwde en een eigen 
moestuin had, dan kon hij tevreden zijn. 
 
In mijn schooljaren waren er ook arbeiders, die één of meer melkgeiten hadden. Het voer 
bestond uit hooi en gras afkomstig van de bermen. Anderen ondernamen nog meer. 
Sommigen hadden één of meer koeien; anderen deden aan tuinbouw en gingen het 
zelfgeteelde product met paard en wagen uitventen in de stad. 
 
Dan was er nog iets waaraan ik niet voorbij wil gaan. Door de steeds toenemende 
werkloosheid waren er veel mensen die hun toevlucht zochten in emigratie naar Amerika en 
Canada, ofschoon daar ook veel werkloosheid was. Toen Joh. in oktober 1927 naar Michigan 
vertrok, heeft hij dat ook ervaren. Het was moeilijk werk en onderdak te vinden. 
 
In de jaren ‘20-’30 was er in Nederland een project ontwikkeld, waarbij landarbeiders in staat 
gesteld werden om op een oppervlakte van circa 35 are grond een nieuw huis met een schuur 
te bouwen. Men betaalde daarvoor 30 jaar lang een bepaald bedrag en dan was het vrij en 
eigen. In de schuur was ruimte voor een paar koeien en eventueel ander kleinvee en er was 
uiteraard opslagruimte. 
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In Loppersum was een bedrijf, dat zwarte bessen verwerkte: “Gruno’s Bessentuin”. In 
Loppersum en omstreken teelde men op voornoemde aren grond vaak zwarte bessen (als 
ondervrucht) tussen appel- en perenbomen (als bovenvrucht). Het gras tussen de bomen en 
struiken werd voor het aanwezige vee gebruikt. Het gaf wel veel werk, maar toch ook een 
aardig neveninkomen. Bovendien had men (voor die tijd) een moderne woning en hoefde de 
vrouw minder uit werken te gaan. 
Het hele project had als bijnaam: “Klein Canada”. 
 
De woningen (bedrijfjes) kun je nog terugvinden aan de uitvalswegen van diverse dorpen, b.v. 
in Thesinge aan de oostzijde van de Lageweg, in Ten Boer aan de oostzijde van de 
Bouwerschapsweg en in Bedum aan de Thedemastraat.  
Maar ook elders in de provincie zijn ze nog aanwezig. 
 
Voor ons als kinderen was er in en rond het dorp veel te beleven. Het dorp Thesinge was rijk 
aan ambachtslieden en neringdoenden. Het waren uiteraard vaak kleine bedrijfjes. Sommigen 
hadden een bedrijfje als bijverdienste en weer anderen verdienden iets bij naast het eigen 
bedrijfje. Ook waren er bedrijven, die andere mensen in dienstbetrekking hadden. Het was dus 
zeer gevarieerd. 
Er waren geen auto’s en er was nogal wat transport met paard en wagen. Onderweg naar 
school zag je bij de smid vaak paarden, die beslagen moesten worden. 
Men kende elkaar allemaal en waar je ook was, je ontmoette mensen en het dorpsnieuws ging 
van mond tot mond. 
 
 
Wat voor bedrijven en ambachten waren er zoal? 
 
1. De kuiperij, waar vaten en tobben gemaakt werden. 

Verder maakte men daar boerenwagens, wipkarren, kruiwagens, trappen, lijkkisten, 
hooirijven (hooiharken), spaden, stelen, en andere houten gebruiksvoorwerpen. 
Eerst was er Homan, later Luchtenberg. 
 
De kuipers in het dorp hadden een nauwe relatie met de boeren. De boeren gaven niet 
alleen de opdrachten om iets te maken, maar leverden ook de diverse houtsoorten, die de 
kuiper nodig had. Het spreekwoord “alle hout is geen timmerhout” was letterlijk van 
toepassing op het hout dat door de kuiper werd gebruikt. De kuiper was overigens geen 
timmerman; hij deed aan houtbewerken, aan inlegwerk. 
 
Vroeger stonden rond de grote en middelgrote boerderijen op het Groninger land vrij veel 
en verschillende soorten bomen. Menig boerderij werd omringd door een diepe gracht of 
singel, waarlangs grote loofbomen stonden. De hoge bomen boden beschutting aan de 
boerderij en de daarbij gelegen (grotere of kleinere) boomgaard met appel-, pruimen- en 
perenbomen. Men verbouwde oude appelsoorten, zoals appels om uit de hand te eten en 
potappels, die gedroogd of vers gebruikt werden om (de naam zegt het al) stamppot van te 
maken, welke gegeten werd met een stuk vet spek. De pruimen vonden gulle aftrek bij de 
werkers in de oogst. Perenbomen had je in allerlei soorten en deze stonden ook op andere 
plaatsen op het erf. 
 
In de jaren dertig lagen er bij sommige boerderijen nog gevelde bomen in de gracht. Dit 
deed men om de houdbaarheid van het hout te vergroten. In verschillende dorpen was er 
toen nog een windzaagmolen, waar men de bomen kon laten zagen. Dit gezaagde hout 
werd door de kuiper/wagenmaker gebruikt. 
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Een boer liet meestal alleen planken zagen. De wagenmaker liet hout van verschillende 
dikte zagen, afhankelijk van wat hij nodig had. 
 
Kuiper Homan liet mij eens een gezaagde boomstam zien, waarin een verzet was 
gegroeid. Hij vertelde mij dat hij, voordat de stam naar de zaagmolen ging, de stam een 
eindje onder het gegroeide verzet dwars door had gezaagd. De stam was vervolgens in 
planken met de dikte van stelen gezaagd, zodat hij er later met een elektrische lintzaag 
schopstelen uit kon zagen.  
(In rechte stelen moet vanwege de sterkte en buigzaamheid de houtdraad recht lopen. Bij 
schopstelen moet in het gebogen ondereind, waarop bij het scheppen de grootste kracht 
wordt uitgeoefend, de houtdraad meebuigen om afbreken te voorkomen). 
Het was een vrij dikke stam geweest, die Homan zo had kunnen laten zagen, en hij was er 
trots op dat hij zo’n grote hoeveelheid geschikt materiaal had om goede schopstelen te 
kunnen maken. 
 
Wat een verhaal over stelen van gereedschappen. Voor degene die zijn dagelijks brood 
moest verdienen met handgereedschap, zoals vroeger de landarbeider, was het uitermate 
belangrijk dat het gereedschap goed in de hand lag. De dikte van stelen was bijzonder 
belangrijk. De één had dikke handen met korte vingers, de ander had grote handen met 
lange vingers. Ieder had graag zijn eigen gereedschap. 
 
Met het overbodig worden van diverse oudere werktuigen en gereedschappen, die 
eeuwenlang door de kuiper werden gemaakt (zie onderstaand overzicht), verdween ook de 
behoefte aan diverse bomen die rond de boerderijen groeiden, zoals eiken, beuken, iepen 
en essen. Dit gold ook voor populieren en wilgen, waarvan het hout gebruikt werd door de 
klompenmaker. 
Beide beroepen verdwenen min of meer en ook de plaatselijke windzaagmolens hadden 
geen toekomst meer. De kuiper was naast de klompenmaker de enige, die het boerenhout 
tot economische waarde kon brengen. 
 
De kuiper was in de gelegenheid de zaagmolenaar bomen in hout van die dikte te laten 
zagen, welke hij voor zijn werk nodig had. Het waren vaak exclusieve maten. 
Bij een bezoek aan een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen, gereedschappen en 
huishoudelijke artikelen is te zien, welk een grote verscheidenheid aan stukken hout de 
kuiper voor zijn beroep nodig had. 
 
Door de industrialisatie verdween een deel van de zelfvoorziening waaraan de oude tijd 
rijk was. 
 
Om een indruk te krijgen van de producten die door de kuiper werden gemaakt een 
overzicht: 

• landbouwwagens en wipkarren met toebehoren 
• ploegsleden 
• spoorstokken en knuppels voor zeeltuigen 
• schuttingen en wringen 
• kruiwagens voor mest, voor tuin en voor kaf 
• kiepen om bieten in het schip te dragen 
• repelbanken en vlasezels 
• voederkisten en diverse soorten voederbakken 
• melkjuk, melkstoeltjes, bussen- emmer- en potrekken 
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• linnenrekken, wastobbes en inmaakvaten 
• kasten en tafels voor diverse doeleinden, schaafbanken 
• kaasrijven en aardappelschilbakjes 
• stelen voor verschillende gereedschappen 
• zaaibakken 
• houtwerk van zeisen, zichten en welhaak 
• exclusief houtwerk 
• lijkkisten 
 

Vroeger waren kuipers ook nauw betrokken bij de dood. Binnen de kleine gemeenschap 
van het dorp kende men iedereen. Hoewel het een deel van hun inkomen uitmaakte, zal 
het maken van lijkkisten hen dan ook niet steeds gemakkelijk zijn gevallen. Lijkkisten 
werden niet op voorraad gemaakt. Na de opdracht en een dag er alleen aan werken werd 
men geconfronteerd met de overledene en de nabestaanden.  
 
De kuiper/wagenmaker gebruikte alleen massief hout. Het hout was ofwel rechtstreeks 
afkomstig van de boer, ofwel van de houthandel. Bij de houthandel waren ook diverse 
andere houtsoorten, zoals Amerikaans en Noors grenen in voorraad. 
 
De huizen van grootmoe en kuiper Homan (later Lugtenberg) stonden tegenover de 
Nederlands Hervormde Kerk, een oude kloosterkerk in Thesinge. De huizen werden 
gescheiden door “Koepersvoart”. 
Tijdens mijn schooljaren stapte ik nogal eens binnen bij Homan en ik heb daaraan diverse 
herinneringen overgehouden. Hij kon alles zo goed en mooi maken. Hij had heel scherpe 
beitels. De beitels werden schijnbaar nooit stomp. Hoe kon het ook anders? Het leek alsof 
het hout opzij ging, wanneer hij het met de beitel aanraakte. 
 
Eens had ik een beitel van de werkbank opgenomen en weer teruggelegd, maar naar de zin 
van Homan, niet goed. Hij zei: “Als je een beitel weglegt, dan moet de snede niet op de 
werkband rusten, maar vrij naar boven liggen. De beitel moet ook niet in de omgeving van 
ijzeren voorwerpen liggen. Zou je per ongeluk één van beide voorwerpen verplaatsen, dan 
kan het ijzer gemakkelijk de snede van de beitel beschadigen.” 
De moraal: “Wanneer je een waardevol voorwerp niet in gevaar wilt brengen, dan moet je 
in de naaste omgeving elk risico uitsluiten!” 

 
2. Een grof- en hoefsmid. 

In de smederij maakte de smid ploegen en eggen. Hij maakte het ijzerbeslag voor nieuwe 
wagens en legde ijzeren banden om de houten wielen. Hij maakte hekken en scherpte de 
ploegijzers. In droge perioden werden de ploegijzers snel stomp en zomers gebeurde het 
vaak, dat men om vijf uur ’s ochtends al het uitslaan van de ijzers op het aambeeld kon 
horen. Het klonk over het hele dorp. Het werk van de hoefsmid was het verzorgen van de 
hoeven van de paarden en het beslaan (onderleggen van ijzers). Niet alle paarden vonden 
dergelijke behandeling even leuk. Vooral de paarden, die voor de eerste keer ijzers onder 
kregen, konden heftig protesteren. Er kwam heel wat dressuur aan te pas. Wij als 
schooljongens vonden het wel leuk om te zien en kwamen soms maar amper op tijd op 
school. 
Het bedrijf was eerst van Siekman, later van Blauw en van Kampen. 

 
3. Drie bouw- en timmerbedrijven, van B. Kol, K. Schipper en L. Huisman. 
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4. Een molenmaker Bolhuis. 
Hij had een molenaarswerf en een windzaagmolen. Het bedrijf werd overbodig toen 
windenergie niet meer nodig was. Zijn zoon Teunis Bolhuis heeft zijn vakkennis kunnen 
inbrengen bij timmerman Kol bij o.a. het maken van gebinten bij nieuwbouw en het 
onderhoud van boerderijen. Het molenmakersbedrijf was gevestigd daar waar later Asing 
Pleiter lang heeft gewoond. 

 
5. Er waren drie broodbakkerijen, te weten van P. van Ketten, J. Stuurwold en G. Mulder. 

Voor alle drie bakkers maalden (braken) wij de rogge voor het bereiden van roggebrood. 
Er werd toen nog niet veel witbrood gegeten; het was meestal roggebrood. 
De broden hadden een gewicht van zes pond. 
De prijs was ongeveer 30 cent per brood (een uurloon). 

 
6. Twee klompenmakerbedrijven. 

Huizinga was er eerst alleen. Hij maakte alles nog met de hand. 
Zijn zoon emigreerde naar Amerika en die heeft nog jaren in het openluchtmuseum in de 
plaats Holland in Michigan gewerkt.  
De Huizinga’s maakten ook mooi geverfde klompen van een bijzondere snit, de 
zogenaamde zondagse klompen. 
Later kwam ook Bos en gingen ze beiden, elk voor zichzelf, het grove werk machinaal 
doen 

 
7. Thesinge had op zekere tijd vier slagerijen, te weten P. Havinga, R. Boer, W. Haak (die 

met de slagzin: “De mode komt uit Parijs, maar de concurrentie uit Thesinge” 
adverteerde) en als koudslachter Jacob Ridder. 

 
8. We hadden ook geen tekort aan kruideniers. 

Je kon terecht bij P. van Ketten, Tetje Schutter, later N. Groothoff(?), Jetje Schutter, 
H. Slachter, Freerk Kol, J. Dering, de Waai en Siebolt Dijkema, die de boodschappen 
rondbracht met een grote hond voor de kar. 

 
9. Voor tabak, sigaren, pijpen, hoeden, petten, koffie, thee, klompen e.d. was er Jan Koster. 

Jan Koster kwam in het nieuws, toen hij op zijn fiets met voorop een bagagedrager met 
zeven carbidlantaarns van Utrecht naar Thesinge reed. 
Om het tabaksverbruik te vergroten, kregen we op twaalfjarige leeftijd al een mooie pijp 
van hem cadeau. 

 
10. We hadden twee schoenmakers in het dorp, te weten Roose en Zuur. 

Zij repareerden ook paardentuig. Ik heb nogal eens toegekeken hoe zij hun werk deden. 
 
11. Voor kappen en scheren was er gelegenheid bij Roose, Bedge en B. Ridder. 
 
12. Als manufacturiers waren er F. Slachter en I. Heidema. 

Heidema verkocht ook drogisterijartikelen, porselein (of wat daarvoor doorging), 
schrijfmateriaal en cadeauartikelen. 

 
13. Voor “Goedkoop en Goed” een rijwielverkoper en hersteller, ketellapper, loodgieter en 

elektricien, Jan Slachter. 
 
14. Verder was er een kuikenbroeder en leverancier van eieren en jonge hennen, te weten 

Joost Dering. 
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15. Veevoeders. 
De graanmaalderij van Willem Oomkes, annex veevoederhandel en verkoop van 
teerproducten. Verder werden veevoeders verkocht door C. Jansen en de familie Heidema. 

 
16. Als commissionair in granen functioneerde Jan Heidema. 

Heidema was tevens de beurtschipper van het dorp. Hij had een nieuw motorschip van  
19 ton, waarmee hij visa versa Groningen voer. Op marktdagen bracht hij ook het te 
verkopen vee, zoals koeien, kalveren, schapen en varkens naar Groningen en wanneer E. 
van der Klok, die in kleinvee, zoals kippen, eenden en konijnen, handelde teveel had om 
op de fiets te vervoeren, kon dat ook mee. Men kon ook als passagier meevaren. 
Daarnaast had Heidema een bodedienst op Groningen. Het bedrijf is later verdeeld tussen 
Bouke Smit en Kornelis van Zanten. 

 
17. In de jaren ’20, ’30 en ’40 was vlas een belangrijke teelt vanwege de werkgelegenheid. 

Jan van der Borg fungeerde als commissionair en handelaar. 
 
18. Zeer belangrijk voor het dorp was het dorsbedrijf van Klaas Slachter. Dit bedrijf gaf over 

een periode van een half jaar werk aan tien mensen. In de oorlog is veel gedorst graan niet 
opgegeven. 

 
19. Er waren twee kleermakers, te weten Schipper en Wieringa. 
 
20. Vier groenteventers, die veel naar Groningen trokken, te weten Pleiter, Apoll, Ridder en 

Jan Hofstede. 
 
21. Mattheus Oomkens had een slepersbedrijf. Hij had eerst twee paarden, waarmee hij 

goederen van allerlei aard, zoals grind, zand, grond, mest en vooral strobalen van 60 à 70 
kg, vervoerde. Daarnaast deed hij veel aan grondbewerking. 
Op zekere tijd schafte hij een nieuwe truck en trailer aan voor het vervoer van balen stro 
naar de strokartonfabrieken in Groningen. Dit was een heel gebeuren voor Thesinge. Wij 
als kinderen keken de ogen uit. Het slepersbedrijf is overgegaan naar K. van Zanten. 

 
22. We hadden in ons dorp ook een eigen turfschipper, Jan Dijkema met als knecht Bonne 

Visser. Dijkema had een mooi, groot, goed onderhouden zeilschip en ging daarmee een 
paar keer per jaar via Onderdendam naar de Veenkoloniën voor een vracht turf. Kon hij 
met het schip niet zeilen, dan werd het schip door zijn vrouw en dochters getrokken. 
Vroeger lag het schip altijd in de haven van Thesinge bij de klap (vroeger een 
Hoogholtje). Er was ook nog een schipsloot naast de kerk. Later lag het schip enkele jaren 
aan de wal, waar nu Kees en Heina van Zanten wonen. 

 
23. Naast het gebruik van turf en kolen voor verwarming en koken was er ook petroleum 

nodig. Johannes Postema verkocht het voor de Standard A.P.C.. Op gezette tijden hoorde 
men hem bij de deur roepen: “De Automaat”. Dat was het handelsmerk. We kregen bij de 
petroleum een stripverhaal, dat steeds eindigde met: “Hoe het met Pijpje Drop vergaat, 
staat in de volgende Automaat.” Indrukwekkend was de aanvoer van petroleum door een 
grote ijzeren tankauto op grote wielen met massieve rubberbanden, aangedreven door een 
grote ketting en met grote hendels voor de remmen. Ik denk dat het gevaarte wel 30 km. 
per uur kon rijden. 

 
24. Er is nog een beroep wat uit dorp en stad is verdwenen, namelijk het ophalen van de 

fecaliën, een smerige, maar noodzakelijke bezigheid. In Thesinge werd het in mijn 
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schooljaren verzorgd door iemand met een hondenkar, voorzien van een grote bak, welke 
getrokken werd door drie honden. De plees waren vrijwel allemaal voorzien van een 
achterdeurtje of een luik, waardoor men er altijd bij kon komen. Het was een koude 
bezigheid om op de plee te vertoeven. Buiten het dorp, aan de weg, achter struiken was 
een bassin waar de fecaliën werden gestort. Ging men er in de zomer langs dan moest men 
zijn neus dichtknijpen. Maar ook bij dit beroep geldt het gezegde: “De één zijn nood, is de 
ander zijn brood!” Toen de waterleiding werd aangelegd ging men langzamerhand over 
tot het watercloset.  

 
Toch had het gebruik van plees met een tonnetje of emmer ook zijn voordelen. In de 
twintiger jaren werd er door de landarbeiders en burgers op hun groentetuinen nog vrijwel 
geen kunstmest gebruikt. De bemesting bestond toen uit stalmest en de inhoud van het 
tonnetje. Tuingewassen zoals rabarber, prei, uien en koolsoorten reageerden er goed op. 
De mest bevatte natriumnitraat en organische stoffen. Het was geen reukloos product en 
de eerste dagen na toepassing stonk het behoorlijk. 
Maar, zoals de dichter Cats al schreef: “De mest, dat is geen heiligheid. Toch doet zij 
wond’ren, waar ze lijt.” (Een wandtegel met deze tekst zou misschien een goed 
sinterklaascadeau zijn voor de ministers van milieu en landbouw) 

 
Tammo Zijlstra wist er ook van te vertellen. Hij was ook tuinman bij dominee van Mourik. 
De dominee had een groot gezin en een grote groentetuin. 
Zijlstra was van mening dat de rabarber wel eens wat uit het tonnetje moest krijgen, maar er 
was een probleem. Mevrouw van Mourik vond het maar niets! Te vies!  
Wat nu? Dominee kwam met de oplossing. 
“Dan moet u het maar zo doen, dat mijn vrouw het niet merkt.” 
Makkelijker gezegd, dan gedaan. 
Bij een groot gezin was de plee niet lang buiten gebruik en er moest terdege rekening 
gehouden worden met de windrichting. 
Hoe Zijlstra zich eruit heeft gered, weet ik niet. Ik denk dat hij het heel vroeg in de ochtend 
gedaan heeft. 
 
Van de drie honden van de tonnetjesleeghaler had er één de naam “Prins”. Deze hond was 
zeer bekend bij de bewoners van het dorp. Het was een sterke hond met groezelige witte 
vlekken op een bruine achtergrond (of met bruine vlekken op een groezelige witte 
achtergrond). Na gedane arbeid mocht deze hond vrij door het dorp lopen. De straten en 
stegen in het dorp waren destijds verhard met rood puin. Naast de straat waren er (meestal 
open) goten voor de afvoer van hemelwater en waswater. De washokken (voorzien van een 
driedelig rekje voor “zand, zeep en soda”) hadden meestal onder in de muur een gaatje, 
waardoor het water werd afgevoerd, maar waarvan ook ratten en muizen gebruik maakten. 
 
Op gezette tijden zorgde Prins ook voor de instandhouding van het hondengeslacht. 
Doordat dit zich niet altijd aan de openbaarheid onttrok, deed Prins meteen aan seksuele 
voorlichting aan de jeugd in het dorp. Ouders, meesters en juffrouwen waren daarvan 
vrijgesteld en het ministerie hoefde er ook geen geld voor uit te trekken. 
 
Ik ben al vrij uitvoerig ingegaan op het werk op de boerderij en vooral op de velerlei soorten 
werk dat gedaan moest worden. De percelen waren toen over het algemeen klein, de variatie 
in gewassen was groot en de gewassen waren bloemrijk. Ook hierin is veel veranderd. De 
percelen zijn groter geworden en voor elke werkzaamheid is er een machine. Er is geen enkel 
werkpaard meer en er zijn ook geen landarbeiders meer. Gemengde bedrijven zijn verdwenen, 
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het is of grasland, of bouwland. Ook ziet men, behalve op zogenaamd vogeltjesland binnen de 
braakregeling, vrijwel geen bloeiende teelten meer. 
 
Vroeger werd al het graan, veevoeder en kunstmest in zakken verladen en nu in bulkwagens. 
Evenzo is er geen melkbus meer te zien en zijn er alleen tankwagens. 
Meerijden door kinderen op melkwagens en op boerenwagens is er niet meer bij. Struinen 
door de landerijen en slootje springen, doet men nauwelijks meer. Het uitbranden van de 
slootranden mag niet meer vanwege het milieu. Dit vreemde woord kenden we vroeger alleen 
in verband met de sociale omgeving (“Wie past bij wie?”). Enfin, alles te weten maakt niet 
gelukkig. 
 
Wat ook heel erg veranderd is, dat is de begaanbaarheid van de wegen en straten en de 
verlichting. Vroeger woonde in Thesinge een gemeentewegwerker die de grindwegen op orde 
hield. Zat er een gat in de grindweg (en dat kwam vaak voor), dan werd er een schep grind in 
het gat gedaan met daarop een graszode van de kant van de weg. Even met de klomp erop 
staan en klaar is kees. Het gereedschap bestond uit een vierkante kruiwagen, een hark, een 
bezem en een schop. 
De vaste wegwerker in mijn jonge jaren was Jan Dijkema, grootvader van Gré Oosterdijk, de 
vrouw van mijn jongste broer Jan. 
Ik moest altijd overal bij zijn, waar iets te zien of te beleven was, dus soms ook bij het werk 
van Jan Dijkema (Jan Boerke was zijn bijnaam). Ik mocht als schooljongetje eens bij Jan 
Boerke middageten. Ik heb het geweten. Aardappels stippen in puur rundvet, dat in een apart 
kopje werd geserveerd. Ik kon het niet naar binnen krijgen. Het vet stolde en werd dan weer 
vloeibaar gemaakt op een zakketeltje met kokend water op een potkachel. Één keer en nooit 
weer! En het was zo goed bedoeld. 
 

Onderhoud kostte geld en daarom werd de rijwielbelasting 
ingevoerd. Bij elk rijwiel op de weg moest een 
belastingplaatje aanwezig zijn ter waarde van fl. 2,50. 
Misschien is de motorrijtuigenbelasting hiervan 
overgebleven.  
Zware boerenwagens waren vrijgesteld. 
In de dertiger jaren werden doorgaande wegen omgetoverd tot 
asfaltwegen, de dorpen werden langzaam maar zeker bestraat 
en de open riolen verdwenen (werden ondergronds). 
 
 
 
 
 
 

Voor de bestrating en met open riolen was het dorp Thesinge in de opdooiperiode vrijwel 
onbegaanbaar. 
 
De meeste van al de genoemde bedrijven ambachten zijn in de loop der jaren ook in Thesinge 
verdwenen. Wat naar mijn mening ook verdwenen is, is de betrokkenheid bij en inzicht in al 
die ambachten en neringen. Ik heb het als zeer waardevol en als een charme ervaren. Er is ook 
veel overgebleven in een iets andere vorm. Door de veelheid van gereedschap en materialen 
zijn er nu een groot aantal “Doe-het-zelvers”.  
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Er werd maar steeds geschreven over wat er vroeger wel was en nu niet meer is in Thesinge. 
Er is gelukkig ook nog iets positiefs aan toe te voegen. 
Wat ook verdwenen is, is de ziekte tbc. 
In de periode van 25 jaar dat ik in Thesinge woonde zijn er veel oudere en jongere mensen 
aan tuberculose overleden. Ook hebben velen langdurig gekuurd, ofwel thuis, liggende in een 
draaibare ziekentent, beschikbaar gesteld door het Groene Kruis, ofwel in een sanatorium of 
herstellingsoord. 
Er was veel verdriet, zorg en isolement. 
 
Afgezien van de lage lonen is de arbeidsintensieve landbouw in vroegere jaren zeer belangrijk 
geweest voor mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap. Zij vonden vaak een goed 
plekje tussen dieren, planten en gebouwen.  
Het aantal licht geestelijk of lichamelijk gehandicapten is altijd al vrij hoog geweest. 
Op verschillende, ook grote bedrijven, kon iemand (naar vermogen) toch waardevol en 
bevredigend werk doen. Het ging bijvoorbeeld om het verzorgen van varkens, kalveren, 
schapen, kippen en eenden. Zowel het voeren van de dieren, als het schoonhouden van de 
stallen en de hokken. 
Andere mogelijke werkzaamheden waren: meehelpen bij de verzorging van de (moes)tuin, 
aardappels rooien, aardappels schillen, boontjes plukken, boontjes afhalen, hout kloven en het 
naar binnen brengen van het hout, oogsten van klein of groot fruit, enz. 
De één moest meer en de ander minder worden aangestuurd. De tevredenheid die menig 
werker uitstraalde maakte duidelijk dat veel klusjes met plezier werden gedaan. 
 
Op de boerderij hadden veel mensen een goed heenkomen. 
Het was niet voor niets dat veel “Stichtingen tot Liefdadigheid” er een boerderij op na hielden 
om mensen aan passend werk te kunnen helpen. 
Vanwege de mechanisatie in de landbouw is er voor veel enigszins gehandicapten passende 
arbeid verloren gegaan. 
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Naar mijn mening was er destijds een grote saamhorigheid tussen de mensen. Men werkte 
veel in groepsverband en bij het praten werd men niet gehinderd door het lawaai van 
machines. Er werd veel gesproken en gediscussieerd over het maatschappelijke, politieke en 
kerkelijke gebeuren. Het was onvoorstelbaar over hoeveel kennis en wijsheid de 
laaggeschoolde, eenvoudige mensen destijds beschikten. 
 
Hoe was het mogelijk, dat betrekkelijk eenvoudige mensen zo gemakkelijk over 
maatschappelijke, politieke en kerkelijke zaken konden discussiëren. 
Het hield verband met de religieuze en culturele beleving van toen. 
De meeste kinderen gingen maar zeven jaar naar de lagere school. Er werd echter op  
“Den school met den Bijbel” veel tijd besteed aan bijbelse en vaderlandse geschiedenis en 
kerkgeschiedenis. Er werd veel verteld over de tijd van de Reformatie. 
 
Er was een knapenvereniging voor jongens van 12 tot 16 jaar en een jongelingsvereniging 
voor oudere jongens (meestal tot het trouwen), waaraan vrijwel iedereen deelnam. Men 
vergaderde altijd om de 14 dagen, de knapenvereniging na de tweede kerkdienst en de 
jongelingsvereniging ’s avonds van 7 tot 9 uur. Op deze vergaderingen werd onder meer ook 
pittig gediscussieerd over antirevolutionaire beginselen en maatschappelijke vraagstukken. 
Men werd geprikkeld om een standpunt in te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De knapenvereniging “Benjamin” uit Thesinge. Een dagje naar Appelscha. 
1e rij: Jan Pleiter, Hendrik Ridder, Pieter Kuizinga Azn, Jan Zuur, Gerrit Boer, Wim van Mourik. 
2e rij: Piet Kuizinga Kzn (begeleider), Jan Eelco Oosterhoff, IJsbrand Pleiter, Hendrik van Hemmen, 

Kornelis Kol Ezn, Kornelis Kol (van Aaltje), Hendrik Kol, Jan Koster (voorzitter). 
3e rij: Derk Wieringa, Arie Schutter, Kor Oomkes, Hendrik van der Woude, Reinder van der Borg, 

Simon Schutter, Willem Wieringa. 
4e rij: Jacob Kuizinga Kzn, Klaas Kol Azn. 
 
Op de knapenvereniging ging het meestal over een bijbels onderwerp of over de 
kerkgeschiedenis. De leden moesten proberen daar een inleiding over te maken. 
Op de jongelingsvereniging ging het er vanzelf pittiger aan toe, want daar ontmoetten de 
jeugd van de werknemers en van de werkgevers elkaar. 
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Kleine 
meisjesvereniging 
Trijntje Hellinga  
links achter 
 

Naast de knapen- en jongelingsvereniging, was er een kleine en een grote meisjesvereniging. 
Voor zover ik weet, beperkte men zich in deze verenigingen tot bijbelstudie en verzorgende 
en huishoudelijke zaken. Op de grote meisjesvereniging werd ook (in samenwerking met de 
Diaconie) gebreid en genaaid voor behoeftige mensen. 
 
Men kan zich afvragen of het wel zo nodig was om bezig te zijn met al de voornoemde 
vraagstukken. 
Elke tijd brengt zijn eigen gebeurtenissen mee en actie roept reactie op. 
 
Er waren in het begin van de twintigste eeuw nogal wat zaken in beweging, zoals:  
• de evolutieleer van Darwin, 
• de geschriften van de theoloog Karl Barth, 
• de communistische revolutie in Rusland, 
• de socialistische beweging onder leiding van Troelstra in eigen land, 
• het kerkelijke leven, 
• het Christelijk onderwijs, 
• het nationaal-socialisme in Duitsland, 
• de NSB, 
• de industrie en de mijnbouw 
• het vervoer, 
• de ontginningen, 
• de werkloosheid, 
• de woningbouw, 
• de opkomst van de vakverenigingen, 
• De opkomst van de landbouworganisaties, 
• de opkomst van diverse coöperaties tot bewerking en verwerking van agrarische 

producten, 
• de toepassing van diverse energiebronnen, 
• de opkomst van het bankwezen, 
• De oprichting van verzorging- en ziekenhuizen, 
• de oprichting van en instandhouding van stichtingen ten behoeve van gehandicapten. 
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De namen van veel instellingen in het land geven ook heden ten dage nog aan, waaruit de 
instellingen zijn voortgekomen. Men werd toen niet gehinderd door rijkdom om iets af te 
staan. 
De sociale betrokkenheid voor en met elkaar was groot.  
Voor de lagere schoolleerlingen moest veel gedaan worden om hun kennis te vergroten. 
Cursussen en avondscholen konden daarbij helpen. 
 
 
De bezoekers van Thesinge, maar ook de jongere inwoners zullen zich mogelijk afvragen 
waarom er in Thesinge drie kerken zijn. 
 

De oude kloosterkerk 
stamt van voor de 
Reformatie en is in de 17e 
eeuw een Nederlands-
hervormde Kerk geworden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 
Gereformeerde 
Kerk is na de 
afscheiding van 
de Hervormde 
Kerk onder 
dominee de 
Cock rond 1830 
ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerde Kerk, rechts de pastorie, links het verenigingsgebouw. 
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De jongste kerk, de 
Christelijk-
gereformeerde 
Kerk, is ontstaan in 
de jaren dertig, kort 
voor de oorlog, uit 
een afscheiding van 
de Gereformeerde 
Kerk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de eerste versie van dit hoofdstuk had ik gemakshalve het ontstaan van de Christelijk 
Gereformeerde Kerk weggelaten. Dit doet echter geen recht aan de geschiedenis. 
 
De kerkafscheiding had overigens weinig te maken met een verschil in “geloofsleer” tussen 
beide kerken. Een complex van andere, moeilijk te beschrijven, zaken en gebeurtenissen 
speelde een grotere rol. Er is nooit opening van zaken gegeven. De afscheiding had veel te 
maken met de samenleving, zoals die in Thesinge en in veel andere Groninger kleidorpen 
destijds voorkwam. 
 
Toen de Gereformeerde Kerk te Thesinge een nieuwe predikant zocht, vond ze die in 
kandidaat Pieter Westerloo. Hij was een bevlogen predikant, in woord en in daad. Hij maakte 
geen onderscheid tussen de mensen, ongeacht hun status of beroep. Hij was een overtuigende 
pastor. Uit eigen ervaring weet ik dat hij als catechiseermeester de jeugd in de 
geloofsoverdracht kon boeien. 
 
De kerkenraad was geen afspiegeling van de samenleving. Werkgevers en werknemers waren 
niet evenredig vertegenwoordigd. De kerkenraad bestond hoofdzakelijk uit boeren en uit 
enkele ambachtslieden die door hun beroep afhankelijk waren van de boeren. Men voelde 
zich min of meer superieur aan “de kleine luiden”. 
 
Over het ontstane geschil tussen kerkenraad en predikant werd geen gemeentevergadering 
gehouden, met het gevolg dat voor of in de erediensten door enkele gemeenteleden het woord 
werd genomen. Het was een roerige tijd. 
De toestand werd onhoudbaar. Ds. Westerloo kon er niet tegen op of hij zag geen uitweg. 
Enigszins spottend werd wel eens gezegd: “Ds. Westerloo is de dominee van de arbeiders en 
de boeren moeten hem betalen!” 
Op een zekere zondag, toen ds. van Dijk vanuit de Classis in de dienst voorging, werd aan de 
gemeente medegedeeld, dat ds. Westerloo zich aan de gemeenschap van de Gereformeerde 
Kerken had onttrokken. Het boek (geschil) dat nooit was geopend bleef gesloten. 
Veel kleine luiden, enkele burgers en boeren voelden zich met ds. Westerloo zo tekortgedaan 
dat ze zelf in klein verband kerkdiensten gingen houden, bijvoorbeeld in de vlasschuur van D. 
v. d. Borg en later ook in de schuur van zijn broer J. v. d. Borg aan de Lageweg. Later heeft 
men een kerk en een pastorie gebouwd, nu Molenhorn genoemd. 
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Het gevolg was dat ds. Westerloo en velen met hem zich aansloten bij de Christelijk 
Gereformeerde Kerk. De scheuring was compleet: in de Gereformeerde Kerk, in de 
verenigingen, in families en tussen kennissen. 
Naar mijn mening heeft de kerkscheuring veel te maken gehad met de vernederende positie 
van kleinere ondernemers en landarbeiders. 
 
Het was niet gebruikelijk dat kinderen van kleine boeren en arbeiders, na de lagere school, 
voortgezet onderwijs genoten. Er is in die kringen veel intellect verloren gegaan. De 
zogenaamde kleine luiden hadden in de jeugd-, mannen- en vrouwenverenigingen veel kennis 
opgedaan van kerk, staat en maatschappij (zoals reeds beschreven). 
Het zou veel hooggeplaatste en goedbetaalde mannen en vrouwen van deze tijd sieren om 
over evenveel wijsheid en kennis te beschikken als vroeger veel landarbeiders zich eigen 
hadden gemaakt. 
 
De verzuiling en het geruzie binnen de eigen gelederen hebben ontegenzeggelijk hun 
schaduwzijde gehad binnen de kleine gemeenschap in Thesinge. Het was hartverwarmend te 
ervaren, dat bij het feest ter ere van 100 jaar Christelijk Onderwijs in Thesinge in 1984 het 
hele dorp feestvierde en evenzo in 2000, toen Thesinge zich profileerde met: “50 jaar terug in 
de tijd”. Geweldig wat een saamhorigheid. 
 
Thesinge had ook een fanfarecorps en een gemengde zangvereniging. Beide verenigingen zijn 
jarenlang heel belangrijk geweest voor het culturele leven in het dorp. Ze vielen vaak op door 
een hoge beoordeling op concoursen. Wat de fanfare betreft herinner ik me goed, dat 
corpsleden op mooie stille zomeravonden vaak bij elkaar kwamen en dat de bewoners van het 
dorp dan konden genieten van hun muziek. Er waren toen nog geen radio’s. 
Midden in de zomer waren er veel mensen in het dorp, die de zon niet zagen ondergaan, maar 
wel bij zonsopkomst aanwezig waren. 
 
In de maand september was er elk jaar een bloemententoonstelling met een rad van avontuur 
en spelletjes e.d. in de Openbare School. Verder werden er jaarlijks feesten georganiseerd met 
wat toen “een samenspraak” (het woord “toneel” kon eigenlijk niet) genoemd werd. De 
feesten werden gehouden in de oude school (nu het Trefcentrum) en werden georganiseerd 
door de fanfare of de zangvereniging. Ook de jaarvergaderingen hadden een feestelijk 
karakter en ook daarbij ontbraken “samenspraken” niet. Het instuderen was minstens zo’n 
groot feest, want dat werd om en om bij de spelers thuis gedaan. 
Op Koninginnedag, 31 augustus, werd er vaak iets door de school georganiseerd, b.v. 
spelletjes of een optocht, met daarbij chocolademelk en een grote krentenbol. 
De dorpsfeesten werden altijd gehouden op het groenland van Heidema achter de school. 
Meestal werd er een tent geplaatst. 
  
Natuurlijk was er ook om de zoveel jaar een schoolreisje. 
Pa Oomkes was jarenlang secretaris van de schoolvereniging (zie foto bladzij 21) en heeft het 
schoolfeest in september 1934 nog kunnen meemaken. Het was een half jaar na zijn 
hersenbloeding. 
 
Dit waren enige indrukken van het culturele leven in Thesinge in en rond mijn schooljaren. 




