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Van de voorzitter

Hoe zal de wereld er uit zien als u
drt leest? V'e ziin dan royaal twee

maanden verder. Het kan alle kan-
ten op gaan en ik wil daatover
maar niet speculeren. §7e hebben

a1 een aantal activiteiten r.aír onze
r-ereniging door moeten schuiven
naar r.olgend jaar Dit is bijvoor-

beeld gebeurd met alle activiteiten rond het thema 75-

iaar rrilheid En ik vrees ook voor het doorgaan van de

excursie naar de Hoi te Hemmen op 6 juni 2020. Maar
het belaogfikste is. dat we de huidige crisis allemaal goed
dm*ornen en ons dqn na de vakantieperiode hopelijk
krnnen herpakl,en-

F{e : . :: :. i: : .,- -r. a :rl mee maken , maaÍ 1Í7 historisch
pc:-. - ----- -- -., .-,-,'-::lrk. Iks,r1 niet teruggrijpen op
d.:-.' ,i-- -: : *-...,--.-.'-[. Inear meel Íecent hebben
\\-É r ::-,.--' -:' ,' 'r -. ir Spaanse griep in het najaar

\ ri:l t --. :-... ::,1 --'-r§- ceÍder met de zOgenaamde

G:, :,:,-.: i'- j .:.:.:-.::r,rr 1826 biina 10% l.an de be-
\-o,j.::- r- ,: - .* ,l: ,rringen het slachtoffer werd en

dlr :r-, -: : r- .--.,:.rr drtc slachtoffers heeft geëist.

\,:, ::, - .:-- t- - ; crurt- een aantal keren gecon-
tilr::-' -- - -- -- ,:::. Zo rraagt burgemeester Lo-
de-,-.,. - - :.-' :,:!.1r in 185.1 adr,-ies aan de arts

Van de redactie

\-:-::'. r - - .: r-lcl. \\-rj zijn eï aafl gervend, het
1s -. . '-' ' :-t::.:r'kcnd. Het r-erdriet, de angst en

kr...: . - , -: : -!'--.:-n horen, zijn rvij bijna r.erge-

tei. - - - .- ' -r- .pe e lde z,ich tn het westen van
\ti.: -,: - : - ...t:t: , ,,111syg5j221 een tragedie af, de

H, m-:. --. -: . '--.1,,rrrd die ook alweer? Een drie-

ti-L- :-,-- - - : :' :-:rrti cCn Snelle \.eÍOYefing r-an Ne-
d.r--,:,: - : -: -':., .-:i-n \\-as na de herfst yan 1941

nll* ,.: -. -.-, :-- --. :-.-:-is:tnt. -\1leen het zuiden werd
bc-,:- : I : -, ., ,.,. i. ioeisdek ontregeld door de

splr :-'.:-: .' :-- :-- :. 1- september begon en door de

SlÍi::-: - -- ' - *-r-:: : r-olqde. I{olen en t-oedsel uit
Lin.: --- -. -. : ::-, ::t :t, ,orden r-an Nederland, konden

he: -.. .. -:-.. .: , --': -1,- -,-,-,cdseh'esen'es had, maar moeiJiik

bcr-,..:- i .- .:r --, :r-.: roor de rvested-ingen rvas het
ger - ... l.:r-1.--.:.rc ,rrganisaties uit Friesland, Gro-
nin:c:: ::- lr:::- -t- ::',,bterden de nood in het westen

te 1c::--:i-- .1,:: :,;-i s,rlidzrir'. ook toen men zelf met

Pàpko Oostingh over de te tteffen \roorzoÍgsmaatrege-

len. Oostingh adviseert tot het r'-olgende:

à. te zorgen, dat er een geschikt lokaal ter verpleging

der voorkomende ger.allen in gereedheid r.vorde gebragt,

\.ooÍzien met de nodige kribben tot Jigging, met de no-
dige dekking, enz.

b. bii de woningen eenig toezigt te houden en de be-

woonders vooral de zindeJijkheid aan te bevelen, hunne

bedden van goed stroo te vooÍzien en hun vooral op het

gebruik \zn zuiver wateÍ opmetkzaam te maken.
rJ zret het. De medische zorg stond nog in de kinder-

schoenen, ma r tfl essentie wijken de adviezen r.an Oos-
tingh niet af van wat we flu zten gebeuten.

F{oe anders zou ons binnen zitten er uit hebben gezien

als we nog niet in het digitale tijdperk waren beland. §ile

kunnen nu op alledei maniercn nog met onze naasten

in beeld en geluid communiceren. Activiteiten kunnen
doorgaan op basis van digitale informatie-uinvisseJing.

Dat geldt bijr.oorbeeld r.oor de productre van deze uit-
gave van Harens Old Goud, maar ook \-oor de verdere

uitbouw vafl de informatie op onze website u,Tr,rv.oldgo.

nl. NIocht u Írog binnen moeten zitten, dan kunt u op

deze site heel wat historisch yertier r.inden,

Ik hoop u in het nieurve seizoen rveer allemaal te tretten!

Eppo uan Koldam

mtnder rond moest komen. Men ging zelfs r-erder. Kin-
deren uit het r,vesten weÍden in het noorden bij de men-

sen thuis opgenomen.Daar hadden ze tenmrnste te eten.

Vooral de kerken warefl acttef.In korte djd s-as daan-oor

een organisatie opgericht, het Interkerkelijk Bureau roor
Noodvoedselvoorziening en KinderuirzendinÈ 1ffi).
Naast het centrale bureau in Den Haa-{ richme eL1'e srad

haar eigen comité op.Zo'n 17.000 kinderen zouden langs

die rveg een liefder.oile plek bij pleeggezirnen --rlitcn.
Ook in Haren'was er een comité en s-erden er lirderen
opgevangen. §7aar kwamen zljs-andaan en b,ii xre ronden
zti een thuis? I(ortom r.eel r.ragen. Het arclle f r-r.r de qe-

meente noch de kerkarchier-efl geren eefl 11Ílmlr,:,rd. \an
u de vraag, wilt u met ons dit stukie gesctrriederus ,,-an de

Harenaars schrijven? \rettel ons u\1- r erhaal. hoe sun=rier

dat ook is. U rveet ons url te r-inden.

Harens Old Gouri - 11c ierri:rnÈ fl:rr1c: ,. I I -i
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Er is een dode in huis

De gebraiken b/ een ouer@den in heï begin uan de uorige eeuw $n
nieï te aergefiken met de gewoontes uaru tegenwoordig. IYerd toen

b/ het ouer@den de hele buurt betrokken, tegenwoordig kan hetge-

bearen datje het oaer@den uan je buurman uia de kranï uerneerut.

Door Henk Baquin

Noaberschap
Sterven en de dood waÍen in de 'noaberschap'geen pri-
véaangelegenheden, maar hebben betrekking op de hele

buurt. De huidige individualistische mens was nog ver uit
zicht. Als er iemand was overleden dan brak er voor de

hele 'noaberschap' een drukke ljrjd aan.

Er waren verplichtingen die men had na te komen. Soms

waren ze schriftelijk vastgelegd en de bewoners van
de buurt hadden zich daar maar 

^an 
te houden. In het

buurtschap aan de Hoornsedijk bijvoorbeeld waren er al

in 1804 bindende regels voot de omgang met de doden
vastgelegd in "De \X/illekeur van de Hoornsedijk". Hier
waren het nog ondedinge afspraken. Maar het ging alras

verder.

Op gemeentelijk niveau stelden B&§7 van de gemeente

Haren op 26 november 1855 een verordening vast, ge-

naamd "regelement op de nabuurschappen en nabuur-
pligten waaronder worden veÍstaan, het vedeenen van
persoonlijke hulp en bijstand door ingezeteneÍr onder-
Iing bij sterfgevallen, in nood en andere o65121dighe-
den". Vroegere bepalingen werden bij deze afgeschaft
en vervallen verklaard. In artikel 14 is opgenomen dat
de bestaande bepalingen of het oude gebruik'uan het
vervoeren van liiken van de Hoornschedifk, binnen deze

gemeente naar de begraafplaats, door ingezetenen van
Flemmen en Dilgt blijft gehandhaafd.

Hoe zagen die verplichtingen er zoal uit?
Als iemand de laatste adem heeft uitgeblazen dan is
het gebruikelijk dat de naaste ver§/ant de ogen sluit
van de overledene. Het afleggen gebeutt meestal door
de buren van wie de naaste buur de plicht heeft de

eerste handelingen te verrichten. De overledene wordt
gewasseÍr en in het doodshemd gekleed. Daarna wordt
hij of zij in een bedstee op stro neergelegd of op rwee

aan elkaar geschoven tafels in de mooie kamer opge-
baard. Het doodshemd is al gemaakt door de bruid
destijds om tijdens de eerste huwelijksnacht te dragen.
Daarna wordt het gewassen en netjes opgeborgen tot
aan de sterfdag. Het hemd is gemaakt van linnen, een-

voudig van model en loopt gerend ui.t naar onderen.
Het heeft korte aangeknipte mouwen en een split aan

de voorkant. Op het hemd worden dikwijls de initialen
geborduurd.

Nadat de ovededene is opgebaard wordt een aantal ge-

bruiken uitgevoerd. Ze hebben tot doel de aandacht van
de vertrekkende ziel af te leiden. De klok r.vordt stilgezet

en de spiegels omgedraaid of afgedekt. Alle rameÍr en

deuren worden opeÍr gezet met als doel de dodenziel te
verdrijven. De buren proberen die zojuist ontsnapte ziel

vanzelfsprekend buiten te houden en zij sluiten de gordij-
nen en de luiken van hun huis.

Doad.rherud

§7at doen de mannen
De mannelijke buren zorgen eÍvoor dat de 'huusholdplan-
ken', dat wil zeggen de doodskistplanken naar de timmer-
man worden gebracht voor het maken van een kist. Het
behoot ook tot hun taak dat het ovedijden in het dorp
bekend wordt. Overeenkomstig de buurpJichten worden
op de eeÍste morgen na het overlijden de klokken geluid

door de naaste buren. Deze buren hebben ook de plicht
het overlijden de familieleden die het veÍst §/eg wonen

aafl te zeggefl, ook als deze een dorp vetderop wonen. De
dichterbij wonende familieleden woÍden op de hoogte ge-

bracht door de wat verderop wonende buren.

De avond voor de begrafenis wordt de overledene door
de buren in de kist gelegd. Zijn of haar voeten liggen in
de richting van de deur om zo de volgende dag de woning
te worden uitgedragen. Er wordt geprobeerd de geest niet
meer terug te laten keren in het huis. Die geest moet in ver-
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wardng r,vorden gebracht en daarom rvordt de deur r.vaar-

door hij alttjdnaar binnen is gegaan (de achterdeur) geme

den en rvordt de ovededene uitgedragen door de zelden of
niet gebruikte r.oordeur. Bij minder gegoede famiïes, die

vaak siecht behuisd zijn, rvordt de kist met de ovededene

r.ia het opengeschovefl ïaam naar buiten gebracht.

De dag van de begrafenis
Op de r,astgestelde dag van de begrafenis r.,erzamelen zich
de genodigden bij het sterflruis. Flieronder is ook de predi-

kant die zrch na binnenkomst aan het eind van de tafel ze-

telt. Hij wordt terzrjdegezeten door twee gegoede naburen

met hun vrouwen. Er wordt koffie aangeboden en daarna

brandewiin met suiker.

De buren die het graf hebben gegÍayen r,-erzamelen zich

daarna ook bii het sterfhuis en krijgeri eveneens koffie
en brandewijn. Omstreeks nvaalf uur vraagt een r,,an de

aanwezigen of de familie gereed is r,-oor r.ertrek naar de

begraafplaats. De r,rour,velijke familieleden hangen het zo-

genaamde 'regenspreed' om. Dit is een zwart vierkant stuk

lap dat or,,er de hoe d heen gaat en het lichaam tot omstÍeeks

de knieën bedekt. De buren die de taak lan drager hebben

wikkelen de tourven om de kist die gebruikt gaan rvorden

om de kist in het graf te laten zakken. Zr1 plaatsen de kist

op de baar die buitenshuis voor de deur staat opgesteld.

Is de afstand naar de begraafplaats te groot dan rvotdt
de kist op een wagen geplaatst. Op de wagen nemen dan

drie of r.ier buren plaats die de kist tegen stoten moeten

fsysiligen. Zodra men op de begraafolaats de stoet ziet

naderen, begrnt men de klok te luiden en deze bliift luiden

tot de iaatsten het kerkhof hebben vedaten. In de rang lzn
bloedvenvantschap r-olgen de mannen en vrouwen, twee

aan twee, de allernaaste nabestaanden aan de rechterziide

lzn de kist. De predikant rvandelt meestal naast het fa-

milielid dat in bloedvenvantschap het minst dichtbij staat.

§Tanneer men drie hoeken r.an het kerkgebour.v gepasseerd

is, rvordt debaar neeÍgezet, de kist r.vordt van het baarkleed

ontdaan en dan kan men de kist in het graf laten zakken.

De naaste familieleden aanschouwen van nabij het laten

dalen rzn de kist. Daarna kan het graf r.vorden gedicht.

Na de begrafenis
Als de buren klaar zrln met het dichten r.an het graf, groe-

ten z1j door het hoofd te ontbloten. Dit gebaar rvordt door
de manneJijke leden r-an de Íouwstoet op dezelfde manier

beantwoord. Ook als bij het \.edaten van de begraafplaats

geld rvordt geworyen in de 'armenbus', ontbloten de man-

nen opnieuw het hoofd. Het zogenaamde ophoogsel op

het graf rvorclt pas na zes rveken geslecht.

Àls de stoet terugkeeÍt i.n het sterfhuis, staat de maaltijd
reeds gereed. Nleestal is de tafel met een gervoon bed-

denlaken gedekt. En alleen de predikant heeft een ser\-et

en een langrverpige zilr.eren lepel. De maaltijd bestaat

meestal uit verschillende soorten wit- en krentenbrood,
evenals enige stukken r-lees. Tijdens de maaltijd wordt
bier geschonken. Deze maaltijd is de oudsre r-orm in zijn
soort. LateÍ wordt dil«vijls alleen witbrood en daarbij rijs-
tebrij met kaneel, suiker en zout aangeboden. Bij minder
gegoede families krijgt men rvrt brood met koffie. AIs al-

Ies staat opgediend en de aanwezigen zich aan de tafel
hebben gezet, slaat hij die de maaltijd bedient, driemaal
met een mes op de deur van het veÍtrek, ten teken dat
de predikant met het gebed kan beginnen. In het gebed

draagthll aan de Vader der liefde de naaste familieleden
op, bidt om troost en sterkte en \.Íaagt een zegeri op het
genot van de gereed staande maaltijd. Is de maaltrjd be-

eindigd dan wordt in de regel alles opgeruimd, uitgezon-
derd het tafellaken dat pas na het dankgebed wordt ver-
wijderd. Na het eten wordt meestal een rvandeling door
de tuin of over de landerijen gehouden en r.ervolgens
rvordt thee of kof6e aangeboden. Pas dan kan men de

begrafenis als beëindigd beschour,ven.

Lilkkar

Tot op de dag van vandaag is het de gervoonte dat familie

èn belangstellenden worden urtgenodigd om bij een uit-
YaaÍt koffie te komen drinken.

Brannen:

- Uit de uolksalnanak uan / 849, geschreuen daor Dr. J. Boeks

-fHarens Old Goud - 17e jaatgang nummer 1,2020



Verdwenen bed rijven. . .

een nertsfokkerij in Essen

Old Go besteedt regelntatig aandocht aan uerdwenen ainkels of

bedriluen. Een 'anders dan anders bedijf' was de nertsfokkeii uan

mijn uader' Herinnerirugen uan een dochter' 

Door Annemiek Bos

NIijn ouders krvamen uit Loppersum en Noordrvijk (Jíes-

terkwartier), trourvden in 1950 en vestigden zich daarna

in l(ornhorn, ten noorden r-an Noordwiik, rvaar mijn r-a-

der, Hendrik Bos, als jongste van r-ijf kinderen opgroei-
de. Hii was in 1948 terug gekomen uit 'Indië', rvaar hij
rn 1916 als r.rijrvilligeÍ naaÍ toe 'was gegaan. Hii werkte
daarna als los arbeider in de omgeving, ik rveet dat hii op

de melkfabriek rverkte. N'Iiin moeder was lerares Neder-
lands en r.verkte op de Rijks-HBS 'in de Stad'. Ik leerde

pas later hoe bijzonder het was, dat een getrouwde vtouw
met eeÍr kind, mocht blijven werken. Door de rveek bleef
zij in Groningen bii haar ouders logeren. Ik werd groten
deels opgevangen bij de buren: papa buutman en mama

buurvrouw onn ingen mij als 7e kind bi] hen thuis.

Nlijn vader wilde wel voor zichzelf beginnen met een

nertsenfokkenj, maar had daar niet het benodigde mid-
denstandsdiploma voor, 'dus' haalde mijn moeder dat

er.en erbij. Hij begon met drie dieren. Een enan droeg de

schone naam N'Iartie, passend bij het meer Nededandse

r,voord Yoof neÍtsen: maÍters.

zefl :"aÍr sterk gaas, zodtt de dieren er niet uit konden
komen en het gaas niet kapot konden bijten. De lange

rijen hokken werden onder een or.erkappiflg gebracht,

die aan de onderzijde open bleef, zodat de r,zchten ztch

beter ontwikkelden. \rooral 's-wintets geen pÍettige ver-
komger.-ing!

Het dagelijks lverk bestond uiteraard uit voeren, twee

keer per dag, en het r.oer r.oorbereiden. Slachtafr,zl werd
opgehaald, r-is van de vishandel op de hoek r,,an de Pel-

sterstraat en het Zuiderdiep, en r.lees lan het slachthuis

^an 
het Damsterdiep (Slachthuisstr^ t). V/e hadden

daarom al r.roeg een bestelauto. Later krvam een enoÍme
vriesauto voorriiden. Toen ik 12 jaar was had mijn vader

eens een rveek rugklachten. Die week runde ik het hele

bedrilt ik kon alleen geen voeÍ halen rvant ik kon niet
autorijden... Dat leerde ik 'dus' al r-roeg, ik was 1,1 denk
ik. Het slachtafval rverd gemalen en gemengd met meel

en andere bijr..oegingen. Er stond een flinke mengma-

chine in de schuur, onderin z^t een klep rvaaruit het voet
in een opvangbak viel. Daarna rverd het in emmeÍs ge-

schept. Elk hok kreeg een schep voet bovenop het gaas.

En elke dag moest het \À/ateÍ bijger.uld worden, in kleine

drinkbakjes waarvan een drinktuitje in het hok stak en

het bakje zelf buiten zat. I{indenverk! N{et enige regel-

maat rverd de mest onder de hokken rveggehaald en bij
de resten r,,an het slachtafval gegooid. Àan ratten geen

gebrek. Gelukkig hadden we aan onze hond Djaga een

goede rattenYanger.

Nerts

In 1956 r.erhuisden we naar Essen. Vader had land nodig

voor de nertsen zoals ze toch thuis genoemd lverden en

moeder zat dichter bij school, zodat ik ook 's avonds mijn
echte moeder thuis had. Er moesteÍr hokken gebouwd

r,vorden, noeste arbeid. In Essen is overal kloosterpuin

te o\.er, opruimen dus. Tot o\rermaat van Íamp, zakte de

boerderij gedeeltelijk in, op oudejaarsavond 1.962. \rader

ruimde de bourvmaterialen zelf op, ik hielp mee. In miin
herinnering lagen daarna alti)d o-".eral balken, en rvat heb

ik een stenen gebikt...
Ondertussen rvetd ook het bedriif opgebouwd. Steeds

meer dieren bevolkten de hokken, allemaal zelf gemaakt.

Ik kan me niet herinneren of hij de nachthokken zelf
maakte. Maar ik zie hem nog de buitenrennen maken,

van nertsengaas. Dat betekent kleine rechthoekige ma-

Speciak bandschoen

In het vooriaar moest r,zder fokdieren selecteten, de goede

reu bij het teefle. Er wetd geselecteerd op grootte en vacht-

kwaliteit de kleur en lengte l,an de haren, de kleur van de

onderwol, dichtheid, noem het maar. Na de paring rverd

de reu weer uit het hok gehaald. Er waren speciale hand-

schoenen met brede randen om de l,ingers en zijkanten,

zodat de bijtgrage dieren niet doot de handschoen heen

konden bijten, maar eerst de flappen pakten. §íilde 1e ze'tn

handen hebben dan was eÍ maar een maniet: aan de staaÍt-

punt. N{aar krijg ze daar eetst maat eens vast!
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Na de geboortes was het natuurlijk weer een drukte van
jewelste. De diertjes werden gecontroleerd, eventuele

dode exemplaren moesten natuurlijk het hok uit. Een
moeder wierp gemiddeld vier iongen. Na verloop van

tijd werden ze gescheiden en allemaalapart gezet, soms

met twee als er ruimtegebrek was. Het najaar was in miin
beleving relatief rustig, rrrazr eefl fokker keek natuudijk
al welke dieren hij wel of niet wilde houden voor de fok
volgend jaar.

\Want het echte werk waar het allemaal om ging was in
de winter: dieren selecteÍen die voor de huid verkocht
werden en ze beoordelen op pelsrijpheid. Een kunst op
zich die de nodige ervaring vÍoeg. Je kon te vroeg of te

laat zljn, wat consequenties had voor de prijs. Het mooist
was als je een complete serie gelijkwaatdige pelzen had,

maar nodig was dat niet, er kwamen natuudijk pelzen van
(toen nog) veel meer fokkerijen binnen. De te pelzen die-
ren -uverden veÍgast. Miin vader deed dat met butagas, het
meest diervriendelijk. Alle dieren werden gescheiden in
een smalle kist gedaan, hoe kleiner de kist hoe minder gas

nodig. Ze sliepen rustig in. Er waren fokkers die grotere
groepen dieren bij elkaar in een ruimte aansloten op de

uitlaat van een auto, toch iets minder diervriendelijk...
Daarna werd de huid verwijderd en het vel gedroogd.
Hier had een fokker speciale plankjes vooÍ §/aar de vel-
len omheen pasten met een spleet in het midden waar-
door er lucht bij kwam. Sommige grotere fokkers hadden
droogkasten. Wij niet, al bracht mijn vader de laatste ja-

ren de vellen wel naar een bevriende fokker die plek had
voor zijn veIlen. Daarna werden de huiden verkocht aan

bedrijven zoals Yan Daal en Meijer, maar veelal aan de

Hudsons Bay Company, een Canadese groothafldelaar.

In ongeveer 1,963 werd een nieuw hokkencomplex in ge-

bruik genomen, exact op de plek waarvan we nu weten
dat daar in de middeleeuwen de kerk van het voormalig
klooster Yesse stond. Heilige grond, zegm 

^r... 
Uitein-

delijk omvatte het bedrijf in 1969, toen het ophield te
bestaan, ongeveeÍ 1000 dieren. In die jaren al niet meer

een heel gÍoot bedÍijf. A1 met al dus ongeveeÍ 13 jaar

nertsen in Essen.

Nertshokken, het achterste gedeehe stond op de pkk wdar arleger

de kerk stond

Mijn ouders hielden wel de herinnering levend door de

fokkerij 'Nertsfarm Yesse' te noemen. En nu, 50 jaar la-
te4 zljn er nog steeds mensen die het onderscheid tussen

mif n vader en onze buurman die ook Bos heette kennen:
bloemenbos en nertsenbos!

Onderstaande bedrijven en vrienden van Old Go hebben deze uitgave van
Harens OId Goud mede mogelijk gemaakt

Bedrijven
o Dunning Makelaardii, Rijksstraatweg 207, tel. 5346699. Uw betrouwbare partner voor wonen
. Coöperatie Boomker+, Raadhuisplein 7, tel. 5344013. Ook voor al uw historische boeken
r Dierenspeciaalzaak De Molen, tel. 5350215. Bij Discus Ekkelkamp vindt u alles voor uw huisdier
. Wijnhuis Enotria, Rijksstraatweg 222-t, tel. 5350974, info@wijnhuisenotria.nl. Voor Europese kwaliteitswijnen
r dekoffiewinkel.com, De Brinken 1. Speciaalzaak in koftíe en thee en voor heerlijke bonbons!
o Astoria catering-partyservice, tel. 5345200, info@astoria.nl. Intermezzo, Sassenhein; als u iets te vieren heeft
o TIB totaal installateurs: al 33 jaar een begrip in Haren, tel 5349902. Vandaag gebeld? Vandaag hersteldl

Felland Noord ta,9753 TB Haren.
r TOTAL Tankstation P. Winterwerp, Rijksstraatweg 227-A, 050-5340757, Tanken Wassen en Shop.

Vrienden
r Fam. Brunt Haren

Wordt óók Vriend van Old Go! Voor i nformatie: redactie@oldgo. n I
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Huisslachting, noodzaak
en folkloristisch

Huisskchtingen aonden plaats in de herfstmaanden, ullrnarue-

$k in nouember (de benaming slachtmaand, ontleent hieraan V/n
naan).T/dig werd een afspraak met de bwisslachter gemaakt. De

huisslacbter had bet uak meestal uan $n aader of een ander fa-
milielid gekerd.

In Haren t»aren meerdere huitslacbters, behorende tot een oud Ha-
re n s ge s lach t Vrie li ng.

Lukas Vrieling (1898) die aan de lYaïerhairytweg nr. 9 woonde

en in 1952 aerhuisde naar Onnen. Ook oomqeger Hendeikas

@rkl Vrieling (1 9/ /) woonachtig in het lWesterueen was buis-

slachter. Beide mannen konden niet bestaan uan het uak huisslachter,

hel was aoor hen een neaenuerdienste in de herfstrnaanden. L,wkas

Vrieling had als uoornaamste beroep ueehouderf landbouwer en was

ook nogklorzpenmaker. Nek: Vrieling beoefende het aak aan stel-

naker. Als derde huisslacbter is Jakob Moses Zuidema bekend.

H/ woonde aan de NjkxtraatuegASSS en later in Henrnen.

Zln uadery L"eryr l-"euie Zuidema, beoefende diï beroE ook al uit.

Door Henk Baquin

Fato uiï collectie Sïreekhistorisrlt Centrum Stadskanaal

Er werden voor de Tweede \X/ereldoodog en ook nog ja-

ren daarna verschillende diersoorten àan huis geslacht:

varkens, runderen, schapen en geiten. Het varken was de

absolute koploper. Bij de gegoede boeren werd ook wel
een koe of een stier geslacht, dit betrof dan meestal een

wat ouder dier (acht of negen jaar) dathaar taak als melk-
koe had ven uld. Na de oorlog, toen ook de economische
omstandigheden het mogelijk maakten iets hogere eisen

te stellen aan de kwaliteit van het vlees, slachtte men lie-
veÍ eerr 

f 
ong dier van oÍrgeve er een )aar.

Het varken dat men voor de eigen slacht had bestemd,
werd vaak apartvan de andere dieten gehouden en spe-

ciaal gemest. Het dier kreeg het gebruikelijke voer van
alledei afval uit de keuken, o.a. gekookte aardappelen

aangemaakt met rogge-, haver- en/of gerstemeel. Dit
werd aangelengd met water of zelfs met wei (is een rest-

product van de kaasmakerij).

Als het mogelijk was werd het varken de laatste vijf, zes

weken vóór de slacht extra verwend met koemelk. Dat
leverde vooral vetteÍ spek op en vooral in de oodogsjaren

was dat zeer gewenst.

Een tarievenlijstie van de huisslachters in Salland ver-

meldt de volgende prljzen voor het slachten: koeien

hfl.10.00, pinken hfl. 7,50 en varkens vanaf hfl. 4,00.

In de oodogsjaren werd het slachten aan banden gelegd.

De dieren moesten worden geregistreerd en alleen een

varken mocht nog aan huis worden geslacht. Een varken

kon dus zonder officiële plichtplegingen worden geslacht.

De vleeskeuringswet van 1,9L9 stelde het onderzoeken en

beoordelen voor en na het slachten verplicht.
Voor de oorlog moest worden gemeld dat men een koe

rvilde slachten, de eigenaar moest dan ook de waarde van

het dier vermelden. Er moest nameliik orrer het bedrag

belasting worden betaald. Een inspecteuÍ kviam contÍo-
leren of de opgegeven rvaarde coÍrect rvas. \Was datlaat-
ste het geval dan kreeg de koe een loodie in de staart en

kon er legaal worden geslacht.

In de oodogsjaren werd het gebruik van een schietmas-

ker verplicht gesteld. Dit was een appàraat dat een pen
in het voorhoofd schoot rvaardoor het dier bewusteloos
raakte en vervolgens de halsslagader kon rvorden doorge-

sneden. Deze methode was diervriendelijker dan de ou-
derwetse methode om met een hamer de kop in te slaan

van het te slachten dier.

Het uitstromend bloed werd opgevangen in eeri emmeÍ
of tonnetie, dit was het werk van de meid of de boerin.
Het bloed moest geroerd worden tot het was afgekoeld
daar het anders zot ga n stollen. FIet varken was al op
een ladder vastgebonden die op twee tonnen lag. Na het

doodbloeden wetd er kokend water oveÍ het diet gegoten,
het zogeraamde broeien waardoor de haren met speciale

schrapers konden worden verwijderd. Dit r,vas een lastig

en tijdrovend werk. Hieraan ondeent het spreekwoord
'wij zullen dat varkentje wel eens wassefl' zijn oorsprong.
Dit broeien en schrapen maakte het nodig dat het slach-

ten van een varken altijd buiten gebeurde. Het slachten

van een rund kon binnen geburen omdat een koe werd
gevild.

FIet verwerken van de onderdelen van het
geslachte varken
Het opgevangen bloed werd met blokjes spek, toggen-
meel, kruiden en zout vermengd. Dit mengsel werd in

iute zakken gedaan (later vervangen door papier) en ver-

volgens gekookt. Deze bloedworsten waÍen ongeveer
drie tot vier weken houdbaar. FIet was dus zaak om ze

binnen deze tijd te consumeren. (\X/ij kregen dit's mor-
gens als ontbijt in de vorm van de gebakken plakken.
Noot van Henk Bazuin).

l
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Lambert Vieling

\roor de levenvorst kon van alles worden gebruikt. Ui-
teraatd de ler.er maat ook het hart en restrrlees zoals het
r.lees van de halsstreek waar het beest was gestoken om
leeg te bloeden. Soms rverd ook de tong in kleine stukies

gesneden en dit mengsel rverd met zout, pepeÍ en een

kruidenmengsel op smaak gebracht. Dit mengsel rverd
r-et."-olgens gekookt en na het afkoelen in de schoonge-
maakt dikke darm r.an het -",arken geperst met een speci-

ale worstenmachine.

Nadat het varken rvas schoongemaakt en ontdaan \ran

zrjn haren, werd een zogenaamde kromstok achter de

achillespezen \ran de achterpoten gestoken. Hiervoor
werd het r,zrken op z11n rug gerold. Deze kromstok rverd
vastgebonden op de ladder die verr.olgens overeind werd
gezet. Het varken hing met zijn kop naar benden aan de

ladder. De huisslachter sneed vervolgens met r:en scherp

mes de huid ran de buik yanaf het borstbeen r.an bo-
\refl flaaÍ beneden open. De ingewanden krvamen bloot
te Iiggen en konden gemakkelijk woÍdeír r.,etwijderd. Ook
het hart, de lever en de longen rverden losgesneden. NIet
een scherpe hakbijl werd het borstbeen doormidden ge-
kapt evenals de schedel. Het r,,arken hing nu in bijna nvee

geLijke delen aan de ladder en werd gedurende de nacht
binnen gezet om het vlees te laten besterven zodat het de

r.olgende moïgen gemakkelijker kon r,vorden venverkt tot
bruikbare delen.

Herkenbare delen rvaren de achterhammen, de schouder-
hammen en de spekdelen van de zijkant en de buik. Deze
stuklien rverden in het pekelr.at gelegd en lverden fl ca.

6 weken aaÍt eefl haak in de venvarmde woonkameÍ aan

de balken van de zoldering gehangen om te drogen. Dit
proces van drogen duurde van enkele rveken tot enkele

maanden. De karbonadestreng werd los gemaakt en in-
dien nodig in stukken gesneden om r.-etvolgens te wor-
den geweckt.

De metrvorsten, aan€lemaakt op de dag na de slacht, wa-

ren in die periode van 6 rveken al behoodijk ingedroogd
en konden worden opgeborgen r.oor gebruik.

De gedroogde delen werden in krantenpapier verpakt en

opgeborgen in de zogenaamde spekkisten.

Na de Eerste \Wereldoodog kwam het r,vecken in gebruik.

Het \rooÍgekookte en/of gebraden r''lees werd in glazen

potten gedaan die afgesloten \À/eÍdeír met een rubber ring
en deksel en r.verden voorzien van een klem. In een grote
aker of r.veckketel werden de r,veckflessen in watet aan de

kook gebracht waardoor de inhoud rverd gesteriïseerd.

Dit proces werd tot \rer fla de Tweede Wereldoorlog niet

alleen vooi l-lees maar ook voor fruit en gÍoente gebruikt
tot de diepr,'riezers in opkomst k\À/amefl,

Fato uit collectie J'treekhistoisch Centrum Stadskanaa/

Door de voortschrijdende technieken en vootal door het
uitvinden van de diepvries rverd de jaarlijkse huisslach-

ting steeds verder naar de achtergrond gedrongen. Het
slachten inclusief de keuringen van het vlees werd \-eÍ-

plaatst naar het slachthuis of de gewone slager, mede ook
om onhygiënische toestanden uit te bannen. Hiermee is

een stukje huisvlijt en de daarbij behorende nostalgische

gedachte YerdweÍren.

Brannen:

- Adresboeken gemeente Haren

- tyww allegroningers.nl, Genealagie Vneling

- Deels uiï Publicatie StichtingHeemkunde Denekamp
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f onge geschiedenis: 1995

Opnieuw een k/fue in het nab{e uerleden uan Haren, Onnen,

Noordlareru en Glimmen. Hx betreft nieuwsfeiten uit 1995, aer-

neld in ltet jaaroue@chï aan bet Harener lWeekblad. Voorwaar

alweer2Sjaargeleden.

Door Henk Baqain

Janaari
. Burgemeester \Weide spreekt de hoop uit dat er stads-

wachten komen nu er na de regiovorming bif de politie
minder blauw op straat is,

. Drukkerij IGoop in Haren wordt oveÍgenomen door
Zalsmzn Grafische Bedrijven uit Kampen.

. Supermarktketen Albert Heijn is voornemens een par-
keerdek aànte leggen boven de bestaande parkeerplaat-

sen bij de winkel aan de I(erkstraat. De gemeente staat

er niet onwelwillend tegenover. In oktober zaIAHpIan-
nen indien voor uitbreiding van de supermarkt.

. Grote waterovedast blijft Haren bespaard. In geringe
mate stÍoomde de drlk langs het Noord-\X/illemskanaal
over. Het tunneltje onder de 428 Jiep enkele malen vol
watef.

Februari
. De Dorpskerk wordt na eeÍr ingrijpende verbouwing

officieel weer in gebruik genomen.

' De openbare bibliotheek moet bezuinigen.Yanaf 1,996

wordt er minder subsidie verstrekt door de gemeente.
De bibliotheek hoopt op sponsorgelden anders moet
de contributie worden verhoogd.

' \X/'el wil men meer diensten à n basisscholen leveren.

Maart
. Het Verkeersoefenterrein aan de Hemmenlaan wordt

definitief gesloten. Het is sinds de opening n 1987

nauwelijks gebruikt als oefengelegenheid in verkeers-
deelname door gehandicapten. Aan het eind van 1995

is nog niemand gevonden die het terrein een andere be-
stemming kan geven.

' De gemeenteraad keurt het bestemmingsplan goed
voor de nieuwe gemeentelijke begraafulaats De Hare-
nethof. In de loop var'1996 moet de begraafplaats woÍ-
den geopend.

. De gemeenteraad spreekt zich uit tegen de komst van
een theaterzaal in het centrum van FIaren. Deze uit-
spraak wordt gedaan met een kleinst mogelijke meer-
derheid. Volgens de tegenstanders zou er te weinig
draagvlak zijn onder de bevolking.

Ap.il
. Koningin Beatrix komt naar Haren voor de officiële

opening van Het Verborgen Rijkvan Mirg. Deze Chi-
nese tuin is in opdracht van de Hortus aangelegd.

. Meerschap Paterswolde heeft geen bezwaar tegen de

komst van t\r/ee Groningse scoutinggroepen naar het
scoutingeiland Loksland tussefl het Noord-Willemska-
naal en het Hoornschediep.

. Door een beslissing van de staatssecretaris van Onder-
wijs, Cultuur en \Wetenschappen, wordt bekend dat het

voortbestaan van de Christelijke basisscholen Het Hun-
nedal in Onnen en De Marke in Glimmen tot in lengte

van jaren is gewaarborgd.
. CBS De Regenboog en deJenaplanschool Peter Petersen

kunnen niet zelfstandig blijven en moeten samenwerking

zoeken met scholen van gelijke signatuur.
. De gemeenteraad besluit formeel tot een fusie van de

Bloemkampschool en de Tuindorpschool die per 1 au-

gustus van kracht zalworden. De nieuwe school die OBS
De \X/issel gaat heten, blijft voodopig gehuisvest in de

twee gebouwen aan de Mellenssteeg en \)Zaterhuizerweg.
. Het is 50 faar geleden dat Haren is bevrijd. Er wordt

ruimschoots aandacht besteed aan dit feit. De tentoon-
stelling "Opdat wj niet vergeten" wordt geopend door
de commissaris van de lfuningrn, de heer Vonhoff, Een
pad in de dorpskom wordt genoemd naar Eemke van

der Veen. Er trekt een colonne \an meer dan 60 oude le-

gervoertuigen door Haren. Hoogtepunt is de onthulling
van een nieuw bevrijdingsbeeld 'De Juichende Mens",
gemaakt doorJohanna Niilunsing, in het plantsoentje op
de hoek van de \Xzilhelrninalaafl en de \Westerse Drift.

t

t--
{

Chinese delegatie in de Hortus (fon Jno Bwwa/da)

Mei
. De viering van het gouden jubileum van de Oranjever-

eflgmg in Onnen vait samen met de viering van l(onin-
ginnedag en wordt in Onnen dus uitbundig gevierd.

' Tijdens de viering in Haren wordt aan mevrouw R.E
\X/eide het nieuwste exemplaar r.an de Harener Flisto-
rische Reeks uitgereikt. Het boekje beschrijft de oor-
logsjaren in de gemeente Haren.

. Naar aanleiding van berichten in de pers als zou de ge-

meente Haren een toekomstig opgaan in de gemeente

Groningen ntet afwljzen, doet het college van B&\X/
een verklaring het licht zien waann wordt gesteld dat
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de zelfstandigheid van de gemeente Haren niet ter dis-
cussie staat zolang deze gemeente met de omliggende
gemeenten en de pror.incies tot oplossingen veet te

komen voor de gÍensor.erschrijdende politiek.
. De Harense schooljeugd deelt samen met wethouder

\rerbeek (kak)zakjes uit aan hondenbezitters om uit-
voering te gevefl aan het hondenpoepbeleid zoals dat
door de jeugdgemeenteraad is goedgekeurd.

Juni
. Het Maartenscollege rvil een nieurv schoolgebouw re-

ali.seren bij de hoofdvestiging aan de Hemmenlaan. Zlj
rvil de dependance aan de Rummerinkhof verkopen
aan de gemeente. De gemeente heeft wel een nieurv

gebourv nodig omdat de Jenaplanschool moet r.erhui-
zen en nieuwbourv ter vervanging veel duurder r,vordt

dan aanvankeiijk gedacht.
. Àan het Schoolpad zullen vier extra parkeerplaatsen

wordeÍr aangelegd. Fcn laar geleden kon de gemeente

hieraan geen goedkeuring ge\rn in r..erband met ver-
rvachte verkeersdruk in de dorpskom.

. De gemeente heeft te kampen met het verweÍken vaÍI
een gïote hoeveelheid ingediende bouwaanvragen.
Àan driehonderd Harenaars is nu telefonisch gevraagd

naar hun mening over het r.edoop ran de procedure.

Jrli
. De gemeente neemt een besluit dat homoseksuelen

zich kunnen laten inschrijven in het hur,velijksregister.

De wetgeving staat dit toe.

' In de É]emeenteraad tekent zich een voorzichtige
meerderheid af voor de invoering van een huisr,-uil-

ophaalsysteem. Een nader onderzoek is gewenst. Aan
het eind van het jaar is er nog geen duideliikheid.

' FIet I{oninklijk Instituut voor Doven, H.D. Gu\rot,
heeft plannen om een dovenschool te starten tn Zut-
phen. Nu nog moeten de kinderen uit het oosten des

lands iedere dag de lange tocht naarHaren maken.

Augustus
. De gemeente schaft drie dienstfietsen aan die door de

ambtenaren binnen werktijd kunnen worden gebruikt
in plaats van de auto.

. Het\rerboÍgen Rijkr.an Nfingr.envelkomt z'n 150.000-

ste bezoeker. Het maximum aantal bezoekers dat ooit
in een jaar binnen de poorten r.an de Flortus is geteld,
is daarmee in iets meer dan vier maanden tijd srnds de

opening in april ruimschoots overschreden.

September
. De I{oninklijke Marine verricht een zoekactte flzàÍ

resten van de n 1,941 boven het Patersrvoldsemeer

neergeschoten Engelse bommenwerper. Sinds 11 sep-

tember ztfu allerler stukken schroot, afkomstig van het

r.liegtuig, teruggevonden. Ook werdeÍr enkele doel-
markeerders gevonden die op een van de eilandjes in
het meer tot ontploffing zrjn gebracht. De zoekactie

die r,,eel publiciteit trok, werd ingezet na r''ondsten

door particulieren.
. De supermarkt Àlbert Heijn aan de l{erkstraat kon-

digt aan bij de inrverkingtreding van de nieuwe rvinkel-

sluitingswet tot's avonds acht uur open te z'ti7en z1jn.

Hetpersoneel, dat dit uit de krant moet lezen, reageeÍt

verontr.vaardigd.

Oktober
. In een rveekend branden trvee bovenrvoningen (aan de

I{erklaan en Riiksstraatweg) volledig uit. Het gaat om
de behuizing van kamerbervonets. De burgemeester

kondigt een onderzoek aan naar het az:ntal kamerbe-

woneÍs in Haren, gezien een verhoogd btandrisico.
. FIet EDON-tassenoÍrderzoek dat de politie instelt om

een aanivijzing te kriigen voor de oplossing r.an de moord
op een Groningse prostituée levert geen Íesultaat op.

. Om meeÍ agenten op stïaat te krijgen (overdag) gaat

het politiebureau in Haren ook op de meeste avonden

en de zondagen dicht. Vanaf december 1994 was het
bureau om dezelfde reden al dagelijks tussen 23.00 en

07.00 uur gesloten.

November
. Bij de Gereformeerde basisschool De Mikkelhorst rvordt

een nieur,v schoolplein in gebruik genomeÍr.,

' Àctievoerende agenten halen auto's \.an de Rijksweg À28
en trakteren de bestuurders op een kop snert. BuÍge-

meester Weide keurt de actte af. De politie hoort niet te

staken.
. In een concept-pÍofielschets geeft de gemeenteraad aan

dat de opr.olger r.an burgemeester \Weide de post in Ha-

ren mag gebruiken als opstap naaÍ eefl volgende baan.

De leeftijd is niet belangrijk maar de nieuwe burgemees-

ter moet staan voor de zelfstandigheid van Haren.
. IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren heeft plannen

om de i)sbaan te vedeggen naar het sporneld achter de

OBS De Rieshoek.

December

' Het bestuur van Dorpshuis De Groenenberg maakt

bezwaar tegen de plannen van VY GLimmen voor uit-
breiding van het clubgebouw De Groenenberg vreest

exploitatier.edies als de voetballers in hun eigen kan-

tine een pilsje kunnen drinken. Eind december neemt

het college van B&§7 het plan r.oor uitbreiding voor-
lopig terug.

. De Harense gemeenteraad ziet niets in het plan van

Rijkswaterstzàt en de provincie Groningen om in de

groenstÍook tussen Haren en Groningefl een extÍa

ringweg 
^ 

nte leggen.
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Vragen bii een foto

Door Eppo aan Koldam

Van de heer Alexander de Groot uit Hellendoorn ont-
vingen *j d. bovenstaande foto van een groep jonge da-

mes poserend bij hotel De Twee Provinciën. De heer De
Groot kent zelf de namen van drie persoÍren op de foto.

Op de middelste rij zit links Alke Oosterhoff-de Groot
en helemaal rechts haar schoonzus Sietske de Groot-
Leegstra. Ànnechien Venema-de Groot, zuster van Alke
staat op de achterste rij tweede van links. Maar wre zrjn

de andere peÍsonen en welke damesclub is dit? Als u het
weet, hoort de tedactie het graag.

De stamvader van de familie De Groot in Haren is Jan

Jans de Groot. Hij wordt geboren te Noordbàrge en

(waarschijnlljk) op 25 juni1767 gedoopt te Emmen. Op
10 mei 1801 trouwt hij te Haren met de uit Anloo afkom-
stige Ennigje Jans Meiier. Bij het huwelijk van dochter
Aaltjen wordt vermeld, dat z1i in 1802 is geboren op de

Middelhotst, maaÍ of die vermelding juist is, mag worden
betwiifeld. In ieder geval woont de familie De Groot vanaf
ca 1805 aan de Oosterweg in Haren, recht tegenover de

naar de familie vernoemde Grootslaan. In februari 1806

ovedijdt de vader vanJanJans de Groot. Hij wordt in Ha-
ren begraven. De boekhoudend voogd van de diakonie
vermeldt dan, dat bij de begrafenis f.0,65 in het bekken (=

de collecteschaal) is gedaan. Het is dus mogelijk, dat Jan

Jans met zijn ouders naar Haren gekomen is.

KleinzoonJanJans de Grootverhuist nazljn huwelijk met
Alke Jansen lfl 1,871, naar de l(romme Elleboog en wel

naar de woning, die later werd genummerd I(romme El-
leboog. Deze dubbele woning met het achterliggende ter-

rein r,vordt aangekocht door de Vereniging tot stichting en

instandhouding van scholen met de Bijbel in Haren ten

behoeve van de bouw van UlO-school (nu gebouw 't Nije
Cruiis). De woningen worden in juni 1.959 afgebroken.Jan

Jans de Groot en AlkeJansen krijgen 12 kinderen. De oud-

ste zoon is uiteraard weer eenJan.

Achterkleinzoon)an de Groot trou\À,t op 15 maart 1900

met de te Onnen geboren Roelole van Gijssel. Jan de

Groot wordt iÍ1 1908 eigenaar van de woning Felland 16.

§Taarschijnlijk woont hij echter aI vanaf zijn huwelijk op

dit adres en zíin hier de zes kinderen geboren. Zoon Jzn
wordtgeboren op 11 augustus 1900 en trour,,t op25jana-

^n 
1.929 met Sietske Leegstra. De vader van Sietske werkt

in Glimmen bij §Taterbedrijf. Dochter ALke wordt geboren

op 1,7 maàÍt 1904 en tÍouwt eveneens op 25 ian:uari 1,929

met Jan Oosterhoff. Annechien de Groot rvordt geboren

op 12 februari 1909 en zij trouwt op 1,4 mei 1937 met de

te Onnen geboren Egbert Venema. Spannende vraag is nu

of Annechien inderdaad als getrouwde vrouw op de foto
staat, u/ant dan kunnen we de foto dateren op na 1,937.

Dames de Groof bl' de twee prouinciën

t

t
.t

í
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Herbergen te Harendermolen

Harendermo/en is een interessant gebied, omdat hel in ïwee kerspe-

len en drie markes liE. Ooit waren hier uier herbergen. En uiter-

aard stond hier de Haarder molen.

Doar Eppo uan Koldam

Harendermo/en

Verplaatsing van de molen
Uiteraard is Harendermolen r..ernoemd naar een molen,

die hier ooit gestaan heeft. De molen stond aanvankelijk

ter hoogte,",an de huidige Viaducnveg in de tuin r.an het
huis De \rreeburgh (Rrjksstraatweg 384, Haren). Later is
de molen verplaatst naar de zogenaamde Commerbarg

onder Glimmen. De heer LJ. Noordhoff, heeft in het

tijdschrift Stad&Lande, jaargang 2, nummer 4 (1993)

goed onderbourvd aangegeven, dat deze verplaatsing ca.

1717 noet hebben plaats gevonden. Op deze publicatie

r.an Noordhoff kom ik hieronder nog nader terug.

Zowel op de oude locatie als op de Commerbarg is

niets meer terug te vinden r'zn de moien. De molen op

de Commerbarg is nameliik rn 1,822 afgebroken en veÍ-
plaatst naaï een locatie aan de oostzijde van de Straatrveg

in het dorp Haren. En - het wordt eentonig ook daar is

niets meer van de molen te zien. Alleen de naam Molen-
r,veg herinneït ons nog aan de oude locaue.

Wel staat op de Commerbarg nog steeds de sarrieshut.

tsij iedere molen rverd door het prol,inciaai bestuur een

opzichter aangesteld om te zoïÉlen, dat de molenaar niet

stiekem maalde zonder belasting af te dragen. Die op-
zichter r,verd ook rvel chercher of sarries genoemd. Bij

de molen werd r-oor zo'n opztchter een huisje gebourvd:

de sarrieshut. Het ligt r,,oor de hand, dat na 1717 ook de

sarrieshut r,,erplaatst is. Of dat dan ook direct het huidig

gebourv is geweest, is dan weer een volgende vraag. Er is
ook wat \roor te zeggen het huidig gebour'v te dateren op

17 54, omdat het provinciebestuur in datlaar besluit om de

opzichter op de uitgaande waÍen, die tot dan gehuisvest

was te Helpman, o\reÍ te plaatsen naarHarendermolen en

daaÍtoe "de cherchers r.voning bij de Harendermolen met
het nodige yertrekkefl eÍr annexen te doen vergroten".

Het huidig gebourv is duideJijk een dubbele r'voning en

die woning was voor de ene chercher niet nodig.

Molen tot 1717

Onnen
. HerberB l.F, de vries

He.berE
Haardermolen

Pauwels L7 61-L777
1\
\l

. xuire weltevreden Woning
molenaar

Glimme

Moleal7L7 -1822

É

Grenqen Haren de rnto len

Haren, Onnen en Glimmen
In Harendermolen komen diverse oude grenzen bij el-

kaar. Ik heb die aangegeven op het kaartje. E,en heel be-

langrijke grens was die tussen de marke Glimmen ener-

ziids en de markes Flaren en Onnen anderzijds. Glimmen
behoorde tot het kerkelijk gebied (kerspel) r,,an Noordla-
ren en FIaren en Onnen tot het kerspel Flaren. Het maak-

te \'Íoeger nogal wat uit in welk kerspel je rvoonde. In je
eigen kerspel rverd je gedoopt, ging je naat school, ging
je in ondertrourv, kreeg je bedeling bij armoede en werd
je begraven. De verpiaatsing tan de molen van de oude

locatie naar de Commerbarg (zie het kaartje) was in die

zrn een ingriipende zaak.De molen stond daardoor niet
meer in het kerspel llaten, maar in het kerspel Noord-
laren. De chercher r.erhuisde, zoals aangegeven met de

molen mee. In ieder geval woont de chercher in 7718

op de CommerbaÍg, want dan ontstaat eÍ een conflict
over de doop r.an een kind r,,an de chetcher. Hoervel de

chercher binnen de grenzen van het kerspel Noordlaren
\\,'oont, r,indt de kerkvoogdii van Noordlaren, dat h1j zljt
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kind maar in Haren moet laten dopen. Uiteindelijk is hij
chercher bii de molen van Haren en men wil in Noord-
laren niet het risico lopen r.oor de bedeJing r.an het gezin
r,zn de chercher te moeten opdraaien, mocht hem iets

or.erkomen. De molenaar r-erhuisde waarschijnlijk ook,
maar ztjn nieurve woning stond aan de oostzijde van de

Hoge Hererveg in de marke Onnen binnen het kerspel
FIaren.

De bewoners van de herberg Flaardermolen
Noordhoff gaat tÍt zijn boven aangehaalde artikel ook
in op de herberg de Haardermolen. Deze herberg stond
op de locatre r.an het hierboven reeds genoemde huis De
Vreeburgh, dus iets ten noorden \rari de \riaducnveg. In
latere jaren wordt de herberg geëxploiteerd door de be-

kende pikeurs Sake \Witteveen en Lucas van FIemmen.
De herberg is in 1919 afgebrand. De historie r,.an deze
herberg gaat ver terug. De oudste r..ermelding dateert van
1729. De herberg is dan eigendom r.an de erven r.an de

brourver Jan Hillebrants in Groningen. Deze erven ziin
ook eigenaar van de herberg De §íolf ten noorden \ran

Flaren. In 1767 r,,erkopen de err.en de herberg aanHar-
mannus de Ro(o)v en zlln \rrouw Gezina d'Onille. §íaar
Noordhoff ven olÉlens in zljn publicatie mee zrt, is dat in
de periode 1744 tot 1772 te Noordlaren dir,.erse dopen
plaats r.,inden r,zn kinderen, rvaarbij de l.ader wordt aan-

geduid als herbergier bij de Harendermolen. Dat spooÍt
niet met het geger,.en, dat de herberg binnen het kerspel
Haren stond. \\'erd hier handje geJicht met de regels? Het
antr,voord r,,inden rve in de rwee onderstaande kaartfrag-
menten (bron Groninger Àrchier.en). De datering \-an

deze kaarten is nog wat lastig. De bor,,enste kaart wordt
bii de Groninger Àrchieven gedateerd op 1730-1790 en
de onderste op 1700-1750. Dat laatste klopt niet mer de

duidelijke vermelding r-an Harm de Roo1,. Ik denk dat
beide kaarten dateren van rond 1770.

kaart met de naam van de eigenaar Harm de Rooy. De
andere herberg heet op de grote kaart 'nieurve herberge'
en wordt op de kleine kaart vermeld met de naam van
eigenaar Luitje Paurvels. Op de 'nieuwe herberge' heeft
de volgende akte van 1,2 rrrei 17 61, betrekking: "Hop-
man Jannes Sinninge en ztjn \rrouw Johanna Rumme-
rink hebben verkocht en overgedragen aan Luitje Pau-

wels en Janna Gabdëls, echtelieden, een behuizing en

kamp weideland met een hof daarachter, hebbende tot
naaste zwetten de luitenant Stenhuis ten noordeÍr., tefl
oosten de Fleererveg, ten zuiden het G[mmer Buire-
velt en ten westen de erfgenamen van de raadsheer Jul-
lens, alles gelegen onder de klokslag van Noordlaren.
De koopprij s bedraagt f .1.200,-. I{opers betalen f .200,-.

,F{et resterende bedrag blijft staan tegen 3,5%0. I(opers
\.erplichten zich alle hunne bier zonder onderscheid van
niemand anders te zullen mogen inslaan en aftappen
als van verkopers schoonzoon Wybe Roetsema". De
nieur,ve Ëerberg lag 'onder de klokslag r.an NoordlaÍen',
dus in het kerspel Noordlaren. Logisch dus, dat Luitje
Pauwels zijn kinderen in Noordlaren liet dopen. Hier-
mee heb ik nog niet verklaard, dat ook voor 1761 dopen
plaats vonden te Noordlaren met een r.ader, die her-
bergier was te Harendermolen. Ik denk echter, dat we
de verklaring in dezelfde richting moeten zoeken. NIis-
schien was het door Luitje Pauwels rn 1761 gekochte
pand ook daanoor al enige tijd als herberg in gebruik.
De bepaling over de verplichte afname van bier lijkt
ook in die richting te wijzen. Een leuk bewijs, dat Lui-
tje Pauwels in 1761inderdaad in de herberg'de nieuwe
Haardermolen' woonde is de yolgeflde adr,,ertentie in
de Groninger Courant van 3 juJi 1861: "Bij Luitje Pau-

wels in de nieurve Haarder lVleulen is aan komen lopen
een geel tijgerde windhond met een witte pluijm aan de

staart, die hem vedoren heeft addressere zig bij boven-
genoemde".

, (:
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Crate kaart Harenderma/en

Uit de kaarten blijkt één ding heel duidelijk: eÍ 'w.aren

rond 1775 twee herbergen. De ene herberg wordt op de

grote kaart aangeduid als 'oude herberge'en op de kleine

K/e i n e kaarÍ H are n derm o /e n

Er is nog een fiveede r.,erklaring voor het feit, dat Noord-
hoff enigszins vast liep met de bervonets r.an de herberg
de Haardermolen. Die r..erklaring ligt in de volgende akte

:



van 8 aprtl1777: "HaÍm de Rooy op de Harendermo-
len, wedurvna Í .vafl Gesina Dorville, verklaart verkocht
te hebben aan Luitje Egberts Paurvels en Janna Gabriels
Houwing een behuizing,zrjnde een tapperie, staande bij de

Haarder molen (oud Haarder Nlolen genaamd), benevens

twee schuren met de onderhorige kampen, zoals eefl ap-

pelhof,, een keukenhofl, een gÍoene kamp en hooiland. De
koopprijs bedraagt f.3.1,30,-." Luitje Pauwels en zijnvrouw
steken dus de straatweg over en zettel hun bedrijf voort
op de 'oude herberge Haardermolen'. §íat 211 rrret de 'nieu-

we herberge' doen, is mij nog niet helemaal duideJijk. Op
13 augustus 1779 r.erschijnt in de Groninger Courant de
yolgende adr,,ertentie: "Luitje Pauwels en zljt huisvrourv
bij Haarder Moolen, presenteeÍen hun huis en hof aldaar

geleegen uit de hand te r,,erkoopen, zljnde een herberge,

waar te lange jaaren herberg is gehouden, en nu alleen in
dit huis zal gecontinueerd worden". Dit lijkt te rvijzen op
verkoop r.an de 'nieulve herberge', maar waarschijnliik is

die verkoop niet gelukt, r,vant in 1830 is de weduwe van
Luitje Paurvels nog steeds eigenaar van het pand.

Janna Gabriëls Houwtng, de vrouw van Luitje Pauwels,

overlijdt n 1779. Luitje Pauwels hertrouu,t dan in 1783

met de veel jongere Grietje Freriks Pot. Luitje Pauwels

overlijdt in 1807.

De herbergen van Jan Folkerts de Vries
De in 1770 te Gromngen geboren Jan Folkerts de \rries
is van 1800 tot 1806 kastelein op de stadsherberg annex
tolhuis de Groninger Punt in Glimmen. in 1806 laathij
op de up grond tussen de (huidige) Rijksstraanveg en de

Hoge Hereweg een nieuwe herberg bourven. Omdat Jan
de financienng van de bouw niet rond kan krijgen r,vordt
de nieuwe herberg eigendom lan Cornelis HendrikTjaden

Jullens, bewoner r.an het Huis te Glimmen. Waarschijn-
lijk kan De \kies in de jaren na 1823 de huur aan de fa-

milie Tjaden Jullens niet r-oldoen en rvordt hem de huur
opgezegd. De \'rries bourvt daarop rvederom een nieurve

herberg iets noordeJijker aan de straatrveg. Deze herberg
kennen lve later als café Bolhuis of café Hoogenberg. De
in 1806 gebouwde herberg wordt rn 1B2B eigendom van

Geertruida Johanna Elizabeth Jullens en z|j gaat hier ook
wonen. Geertruida trou\\,t als ze 46 iaar oud is en r-ertrekt
r-err,-olgens met haar mafl r,aar Gaasterland. Het huis in
Glimmen legateert zebl)haar ovedijden aan de Stichting
\Weltel-reden om er een huis van weldadigheid lzn te ma-

ken, bestemd tot verpleging van behoeftige weezen, oude

mannen en oude \rrouwen bij voorkeur behorende tot de

Nederdurtsche Hen ormde gemeente van Flaren.

Vanaf 1806 staan er in Harendermolen dus tenminste

twee herbergefl naast elkaar. De (oude) Haardermolen \ran

Luitje Paurvels, nu eigendom van ziln'uveduwe Grietje
F'reriks Pot, de hcrbergvanJan Folkerts de Vries en mogelijk

aan de oi,erzijde r.an de stÍaatweg nog de 'nieulve herberg'.

De eerste herberg staat in }laren, de laatste nvee in Glim-
men. \Was er sprake van een felle concurrentiestrijd? Ik heb

daat niets ol,eÍ gevonden. §íel enige voorzichtige bewijzen

r,.an het tegendeel. Zo gaat Grietje Freriks Pot op 251arlun
1818 samen met ham buurmeisje Àaltje de \kies naar de

kerk in Haren. Althans, dat is het vooÍnemen. Als zij net
huDe Voorveld gepasseerd zijn, vinden ze eefl dode kerel in
de walsloot en dan komt r.an de kerkgang niets meer terecht.

In 1830 is de 'nieurve herberg' geen herberg meeÍ, maar

een rvoonhuis. Dit woonhuis wordt rn 1860 afgebroken en

niet herbour,vd. Boven is al gemeld, dat de 'oude herberg'
rn 191,9 afgebrand is. Op de locatre staat nu het reeds ge-

noemde huis De Vreeburgh. De nveede herberg r-an Jan
Folkerts de Vries heeft het onder de naam Hoogenberg
nog r.-ol gehouden tot 1976 en is toen afgebroken ten be-

hoer-e lzn de bouw lzn de huizen aan de Doorrid. Het
enige gebourv, dat er nog staat, is Huize Welter-reden, de

eerste herberg lzn Jan Folkerts de \kies.

Hote/ HoogenbergHaiTe Velteureden
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Meindert Gerben Eelkema,
kennen we hem nu?

Eelkena is op 46 jaige leefi/d auerkden. Hoe qou Haren er uitg:7ien

hebhen als dat niet was gebeurd. Het Ju/ran@mk ualgebauwd net
hairyn uan E elkena? De 

^leerweg 

tassen Vuterse Drifi en A2B met

tvzjwel alleen maar huiryn uan Eelkema? l{ag ueel meer hairyn aan

de N1k:shaat»eg? IlTe ryllen het noait weten. In het uaige ilarumer

uan Old Goad heb ik ookgeschreuen ouer Meindert Cerben Eel,kena

(/ 883-/ 930), de architect die qa bepalend uas uoar de waningbouw in

Helpman maar ur!' onbekend is gebkuen in Haren.

In het baek "Stadjerspaleiqen, de Amsterdamse Schaol in Gro-

ningen" uan l{arma uan der Horst Íaan ueel fatal met beschrij-

uing uan panden in Helpman. Ouer Eelkema in Haren is tot eind

20/ 9 nooit een publicatie uerschenen.

D o o r H e rm ie n N o o rd h alJ'

Het eerste artikel ging r.ooral over de bouwactiviteiten
aan de Rijksstraatweg. Deze keer ga ik in op de r,voningen

in de or,rcrige straten in Haren. E,elkema heeft in totaal
bijna 50 panden ont\À/orpen.

Sassenhein, Lutsborgweg 53

In 1922 ontwierp Eelkema de dienstr,voning in Chalet
stijl voor Sassenhein, een bekend bouu,'rverk in Haren.
Hij deed dit op voorspraak van Hein Àalderink, be-
stuurslid r.an hengelaarsclub "Groningen". Ze kenden
elkaar goed, Aalderink en Eelkema waÍen buren aan de

Verlengde Herer,veg in een rvoonblok dat Eelkema zelf
ontu/oÍpen had. De diensnvoning had een opperr,,lakte

van 56 vierkante meter met r,-ijf vertrekken: r-ier om in
te wonen en één vertrek voor de r-isclub. De kosten van
de bouw wareír 5500 gulden, de huur van de r,voning be-

droeg 365 gulden per jaar. De bouwaailrÍaag rverd inge-
diend in februari 1922, de gereedmelding r.an de r,voning

werd al gedaan in oktober 1,922.In die tijd nog geen inge-

wikkelde procedures of problemen met de uitstoot r,zn

stikstof. De dienstwoning is een fujksmonument.
Eelkema maakte tn 1,923 een drie meter hoge granieten
zuil met bloemenr.aas -".an 1 meter doorsnee ter gelegen-

heid r.an de 70e r..eriaardag van Hein Àal-
derink. De r,'aas rvas ger.uld met azalea's

en r.ioolties. In 1,924 weÍd bo\-en op de

vaas een standbeeld r,,an Hein Aalderink
geplaatst op initiatief van bestuurslid

WFI Reinders, medeoprichter .,.an de

Ploeg en Eelkema. En de bloemenvaas

met Hein Aalderink staat nu al bijna 100

laarbtj Sassenhein.

S tan dbee ld H ei n Aa ldein k

lwlianalaan2 en 4

Àan de Julia talaan hoek Rii ks s raatweg staat een rietgedekt

dubbel r.voonhuis. De bourvaailrÍaag is door Eelkema ge-

daan op 21 lt):,1920, dc toestemming was er al op 26 jt1:.

De kar.el r,vordt niet gerekend tot het Juiianapark en rverd

dan ook niet betrokken bij de discussies over de r.erkave-

ling van hetJulianapark in de laren 1,91,8-1920. Het pand is

een mooi r..oorbeeld van de bouwstiii van Eelkema erl \,-an

de Amsterdamse School rn Groningen. Een or,'erstekend

mansarde dak, een datrs'orm rvaarbij het onderste deel r.an

het dak steiler omhoog ga t dan het bovenste. N'Iuizen-

tanden, een rii gemetselde stenen die met de punt of de

kop uitsteken ter r.ersiering r.an de r,,ootgevel. Ramen met
roedeverdeling efl z\,v^rt geglazuurde bakstenen rond de

vooÍdeur.

Meerweg 7t/rnSa

In de eerste bour.vaanvraag voor N{eenveg 1 t/ m 5a rverd

gesproken or,,er 6 woonhuizen. De tekeningen ztjn aan-

gepast, eÍ is toestemming r,-erleend r.oor 1 winkel met
bor.enwonilg en 4 woonhuizen. Dat rvas in 1923. §íat
de reden van de aanprssing is geweest is niet meer te ach-
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terhalen. Àan de rechterkant van de foto is de winkel met
bovenwoningte zien en daarnaast de 4 woonhuizen. De
r.oortuinties zijn kenmerkend voor die tijd.

Sigarenwinkel L983, Rijksstraatweg 159

Meerweg 89 en 91

Op 16 januari 1924 werd r,,ergunning vedeend aan de

heer P. Noorman om te gaan bourven. Het ging om een

rvoning r.oot één gezin, À,{eerweg 89. De woning kon in
gebruik rvorden genomefl op 19 augustus 1,924. Op 2 fe-

bruari 1926 doet de heer Noorman opnieurv een aangifte

om te bouwen "aangesloten aan ztln reeds bestaande per-

ceel". Het rvas de bedoeling dat de dochter lzn de heer

Noorman daar ging wonen. De heer Noorman krijgt toe-

stemming om te bouwen. De huizen zljn aan de voorkant
identiek, ze ztjn aan elkaar gebouwd door middel lzn een

tussenstuk dat hoort bij de laatst gebour,vde rvoning. Er
rverd bepaald dat de nieuwste woning aan de achterkant

wat koÍter moest ztjn dan de bestaande rvoning. En zo

gebeurde het ook. Op foto 5 is aan de linkerkant te zren

dat er gebour,vd wordt. N{eerweg 91 zal hier l.erschijnen.

Meerweg 84 en 86

Nleenveg 84 en 86 zrjn gebouwd n 1924, de bour,vaan-

vraag is gedaan door R.D. Gransbergen. Deze dubbele

woning valt op door de bijzondere schoorsteen. De
schoorsteen staat fliet op de nok van het dak maar is ge-

integreerd in het dak. De zijmuur van het huis is versierd

met een rand en figuren \,àn zwaït geglazuurde stenen.

Eelkema heeft deze versieringen r,-eeh,-uldig toegepast,

vooral in Helpman.

Zie ook de website van Old Go rvr,r,-woldgo.nl l'oot foto's

r,-an alle panden r.an Eelkema in Haren inclusief korte
beschrijving en de coiumn die is vetschenen in Haren de

I{rant. Reacties zijn welkom.

Bronnen:

- Frans Westra: 'Sassenhtin, een dorado onder Haren'

U itge ueil Arosa. 20 / 4 llB^J 9 7 8 94 6 2 2 I 4 2 9 6, 2 0 / 4

- Joost Kingma: "fuinstad Haren, bauwlwst in de jaren '30'

Uitgeueil Passage, ISBN 9789054521846, 2008

Exïra informatie:

Boek 'StadjerQaleiryn, de Amsïerdamse School in Croningen'

uan Norrua uan der Horsl (1JB^J 9789054022909)

Het hoekpand heeft altiid een winkelfunctie gehad, oor-
spronkelijk rvas het een sigaren en theewinkel, later een

sigarenwinkel. De eeÍste bewoners, de familie Blijham,
hebben eÍ tot 1975 gewoond. M. Blijham is in de twee-
de wereldoodog ovededen, zijn r''rouw heeft de winkel
voortgezet. De familie woonde beneden in het rvinkel-
pand, tot het ovediiden van Bliiham, met z'n r,,ieren.

Er waren een kleine woonkamer en 2 slaapkamers. De
woonruimte is later bij de winkel getrokken. De rvinkel
heeft een andet huisnummer gekregen. Tegenwoor.lig is

het Rijksstraanveg 1 59.

Al1e 4 woonhuizen aan het begin van de Meenveg heb-
ben een winkelfunctre gekregen. De bovenverdiepingen
hebben nog wel een woonfunctie.

Meerweg tussen Westerse Drift en Nesciolaan

Àan dit stuk r,zn de N{eerweg staan 20 dubbele wooll
huizen, gebour.vd tussen 1921 en 1925. Hoervel, één van
de dubbele woningen was dat vaÍr oorsprong niet. Maar
dat zie je aan de buitenkant niet rvant de r,voningen zijn
identiek.
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De lotgevallen van EIsje Pauwels

Behalue uooryitteruan Old Co h Eppo uan Koldam ook uoaryftteruan

de afdeling Groningen aan de lrlederlandse Cenealagische Wreni§ng

NGV) In die kwaliteit heejl hi op de daguan de Familiegeschiedenis

op / 8 januai jL een column uoorgedragen ouer de in Haren geboren

Elrje Pauwek. Onderstaand een be»erking uan deqe colamn, waarin

a deels deqefde personen tegen kont als in het artikel lTerbergen te

Harendermolen'elders iru dit blad.

§íie was Elsie Pauwels?
AIs u in www.allegroningers.nl zoekt op Elsje Pauwels

vindt u 27 hrts. Ongeveer 20 daarvan hebben betrekking
op 'mijn' Elsje. Ze ís geboren op 1 mei 1822 te Haren
eÍr getrouwd op 3 mei 1851 te Bedum met Pieter Geerts
Luurtsema. Uit dat huwelijk zíin 5 kinderen geboren,
wa Ívan er 1 kort na de gebooÍte oveÍleden is. Het lijkt
allemaal pais en vree. Als we iets dieper inzoomen, ko-
men we de eerste ruis tegen. Bij het huwelijk is sprake

van de wettiging van 1 kind. De op 21 jul:n 1844 - dus

bi)na 7 jaar voor het huwelijk - geboren Maria. Deze Ma-
ria is als Marta Pauwels geboren te Steenwijk. Na 3 mei
1851 gaat ztj door het leven als Maria Luurtsema. Beetje

vreemd, die geboorte in Steenwijk.

§7e zoeken wat breder en komen terecht bij de ouders van
Elsje. Dat ziin Freerk Pauwels en MarchienJans de Vrie-
ze.En laat ik dan ook maaÍ meteen de Harense gÍootou-
dets noemen: Luitje Egberts Pauwels en Grietje Freerks
Pot, horeca-exploitanten te Harendermolen. Grootvader
Luitje wordt in maart 1,7 56 ltdmaat van de kerk te Haren.
Maar hij woont ook enige tijd in het Glimmense deel van
Harenermolen en dat viel onder de kerk van Noordlaren.
Ik ga er van uit, dat Freerk Pauwels in 1819 de exploitatie
van de herberg de'Oude Haardermolen'heeft overgeno-

men van zijn moeder Grietje Freerks Pot.

VIak na de geboorte van Elsje gaat het behoodijk mis
met hzar ouders. Als Elsf e nog geen 2 jaar oud is, over-
lijdt haar moeder op 19 januai 1,824.Dat gebeurt niet in
Hatenetmolen, rr,aaÍ ten huize van opa De Vriese, die

ook wel Oostfriese wordt genoemd, buiten de Ooster-
poort in Groningen. \ff/aarschijnliik is de exploitatie van

de herberg te Harendermolen uitgelopen op een fiasco.

In april 1824, dus 3 maanden na het ovedijden van zíin
vÍouq moet vader Freerk de inventaris vzrt zljn herberg
verkopen.

Op 12 met 1826 trouv/t vader Freerk voor de tweede

keer en wel met de in het Drentse Diever geboren, maar
nu inmiddels te Haren wonende, Corneelsje Jochums de

Jonge. Freerk gaat met haar wonen in een kleine woning
aan de Kromme Elleboog te Haren.

Elsie wordt wees
Op 1 december 1826 maakt de geneesheerJ.P. Oostingh
te Haren een overzicht van de personen, die onderhevig
zijn geweest aan de thans heersende ziekte en daardoor
tot behoeftige omstandigheden zljn vervallen. Het berof
blijkbaar een behoodijk besmettelijke ziekte, wanr vooral
aan de Kromme Elleboog waÍen eÍ erg r-eel ziektegeval-

len. Daar zljnrn drie huizen naast elkaar ook de enige drie
dodelijke slachtoffers van de ziekte te betreuren. Dat z11n

Otto Jans Oosterveld, Elisabeth Derks Hekman, weduwe
van Jan Àlbartus, en Freerk Pauwels. De vader van Elsje
overlijdt op 5 september 1,826. Elsje is nu vier jaar en wees.

Uit de akte van successie, die we ook kunnen vinden op
wwwallegroningers.nl, blijkt, dat twee oma's nu de zorg op
zich nemen voor Elsje. Zti gaatwonen bij oma Elsien Roe-
bers in Groningen err oma Grietje Freriks Pot in Haren
wordt de wetrige voogdes.

i

Kromme Elleboog / 9 en 20, Haren

Elsje in de Ommerschans
Gaat het goed met Elsje in Groningen? Ik weet het niet. Ik
vrees het eÍgste. §Tellicht is het in het archief van de Stad

Groningen het een en ander te vinden, maar dat is tot nu
toe niet mijn onderzoeksterrein. Voor mij komt Elsje weer
in beeld n 1841. Ze is dan 1,9 iaar oud. Elsje blijkt dan op-
genomen te zljn in de bedelaarskolonie te Ommerschans.

En daar moet voor betaald worden door de gemeente v/aaÍ
z1j haar onderstandsdomicilie heeft. Aanvankelijk denkt
men, dat dat Groningen is, maat na een paar maatden
stelt men vast, dat dat Haren moet zijn, omdat Elsje daar

geboren is. Elsje is in de Ommerschans opgenomen op
28 maart 1841 als x 3396, met de vermelding "voor de

eeÍste maal" en de aankondiging, dat zlj na eeri jaar verblijf
weer kan worden ontslagen. In augustus 1842 krtjgt men
in Haren de rekening voor de opname van Elsje in de Om-
merschans over het jaat 1841,: f.1,9,1,'1,. Ook moeten er nog
transportkosten vanuit Assen worden betaald.

Elsje kriigt een dochter
Begin 1846 is Elsje in de omgeving van Joure. Er komt
dan het verzoek van de grietman en assessoren van Has-
kerland om bij te dragen in het onderhoud van Elsje.

Dat willen de diakenen in Haren wel, maar ze vinden het
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Onruerschant

dan wel beter dat Elsje naar llaren komt, omdat ze haar

dan beter in de gaten kunnen houden. Elsje gaat echter

precies de andere kant op. Op 29 december 1846 komt
er bericht uit Steenr,vijk. Elsje is daar wegens bedelarij in
hechtenis genomen. Er is echter een complicatie: Elsje
heeft een dochter van 2 jaar oud, genaamd Mada. In
Steenwijk heeft men Maria ter verpleging uitbesteed voor
f.1,- per rveek en men wil wel gtaag dat de diakonie van
Haren die onkosten terug betaald. Volgens het gemeen-

tebestuur van Steenwijk is Maria geboren uit een relatie
met een zekere Hendrik Ottens, welke beurtelings de be-

Íoepen van scharenslijper en muzikant uitoefende. Er is
echter geen geboorteakte.

In Haren is men er snel mee klaar. Zonder akte is eÍ geen

bervijs, dat Nfaria een dochter is r.an Elsje en dus wordt
er niet r.oor haar verpleging betaald. Uiteraard pikt men

dat in Steenwrjk niet. NIen graaft dieper en op 20 )anuait
1847 komt eÍ een bericht Í\ arH.aÍen, dat Elsje is belzl-
len ten huize r,,an eneJacobJerg te Steenwijkenvold. Haar
kind is vervolgens op 22 juni 1844 gedoopt door J. Th.
Schrier.er, Rooms-I(atholiek pastor te Steenwijkenvold,
als onechte dochter van Joannes Ekkens uit Neede en

Elsje Paurvels uit F{aren. Geen r,vettig bewijs houdt men
in Haren r.-ol. En bor-endien als jullie in Steenwijk zor.eel

geloof hechten aan de doopakte, dan kunnen jullie toch
ook de vader aanspreken. Er volgen nog heel rvat brier..en

or.er deze aangelegenheid. UiteindeJijk is het Zijne N{a-

jesteit de I(oning, die op 12 nor,.ember 1848 de knoop
doorhakt. Haren moet betalen.

Elsje wederom naar een bedelaarskolonie
Elsje rvordt enige tijd gedetineerd in het burgerJijk en mi-
litair huis r.an -,.erzekering te Zwole. Na de eerste opyang
in Steenwijk, rvordt ook dochter N'Iaria in dit huis r,'er-

pleegd. Uiteraard ook r.oor rekening van de diakonie te
Haren. \rerr.olgens wordt Elsie weer or.ergebracht naaÍ

een bedelaarskolonie. Niet naar OmmerschaÍls, maaÍ

deze keei naar Veenh,izen. Zíj doet op 10 september

1847 te Norg alsnog aangifte lzn de geboorte r,zn haar

dochter. In de akte \reÍklaart Elsje Pouwels,25 jr koloniste

r-an beroep en rvoonachtig te \reenhuizen, "dat zï1 bij de-

zen erkent een kind van het r,,rourvelijk geslacht onder de

naam Maria den nveeënm,rnugsten Juny achttienhonderd

r.ierenr.eertig gedoopt in den Roomsch I{atholieke I{erk te

Steenwijkenvold, rvaanan zr1 den nveeëntr,vintigsten Juny
van datJaar des morgens te acht uÍen, ten huize van Cor-

nelia van Droogen te Steenwijkenvold woonachtig beval-

len is aan henvelk zij de r.oornaam bliift ge\ren van NIaria".

Elsje in rustiger v^^rw^ter
\ranaf 1851 - ze is dan bijna 30 jaar oud - slaagt Elsje er

blijkbaar in om wat meeÍ stÍuctuur inhaar ler'-en te bren-

gen. Althans dat denk ik. Het is echter ook heel goed

mogelijk, dat verder onderzoek in Bedum of Groningen
tot heel andere uitkomsten leidt.

Zoals gezegd trouwt Elsje op 3 mei 1851 te Bedum met
Pieter Geerts Luurtsema. Pieter is bijna net zo oud als

Elsie. Hii is landbouwersknecht en geboren te Zuidwol-
de. Ztj wonen eeÍst nog in Noordwolde en Noorderho-
gebrug. Later in de stad Groningen. Pieter overlijdt in
1BB3 te Groningen. Elsje or.erlijdt op 19 nor.ember 1900

te Groningen. Zlj is dan ruim 78 jaar. Toch rvel een taaie

dus. Na alles wat ze heeft mee gemaakt. Dochter Maria

overlijdt op 5 juJi 1934 te Groningen in het gemeenteJijk

verzorgingshuis. Ruim 90 jaar oud, waarl-an zij ruim 80

jaar heeft mee gemaakt als Nfaria Luurtsema. Zl1is twee

keer getrourvd geweest en bij beide hurvelijken heeft zlj

onder ede verklaart noch een geboorteakte noch een akte

van bekendheid te kunnen r-erschaffen, doch dat ztj naat

haar beste weten op 21 juni 1844 te Steenwijk is geboren.

De in Norg opgemaakte geboorteakte is blijkbaar in de

vergetelheid geraakt.
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Verslag lezing Sipke de Wind

DoorEppo aan Koldant

Op 21 januarí 2020 heeft Sipke de §7ind een lezing ge-

houden in Astoria. \]/ij hadden die lezing als thema ge-

geven 'Flaren aàfl ramp ontsnapt'. Onder leiding van

Sipke wilden we de bezetting en bevrijding van Haren
eens door andere ogen bekijken. Sipke doet al jarenlang

onderzoek naar de rol van de Duitsers in onze regio. Zelf
had ik altijd de gedachte, dat de Duitse bezetting in Gro-
ningen bestond uit een gÍoep SD'ers in het Scholtenhuis
aan de Grote Markt en een miiitair detachement in de

Rabenhauptkazerne aan de Hereweg. \Welnu, dat was wel
even andets. Door de vestiging van een aantalbelangrijke
militaire diensten, vooral van de marine, \r/aren er eruge

duizenden Duitse miïtairen in Groningen. En omdat
Groningen die niet allemaal kon huisvesten weken een

aantal diensten uit naar Flaren. Zo was er een cornÍnan-
dobunker voor de noordelijke kustregio in een bunker bij
het Be Quickstadion. De GDS-garage aan de lWesterse

Drift rverd gebruikt voor de stalling van kleine onderzee-
boten. In vele villa's aan de Rijksstraatweg waÍen bureaus

van Duitse instanties gevestigd.

De Duitsers waren ook geenszins van plan Hzren zo
m ar over te geven aan de oprukkende Canadezen. Al-
les werd gereed gemaakt vooÍ eeÍr felle strijd. Die kwam
er niet, omdat de Canadezen niet kozen voor de lijn De

Punt - Glimmen - Flaren - GroningeÍl, maaÍ door een

opgeblazen brug over de Drentse Aa moesten kiezen

voor de lifn De Punt-Eelde-Paterswolde- Groningen. Zo
bleef Haren voor de ramp gespaard, die de binnenstad

van Groningen wel trof.

Ruim 70 bezoekers hebben genoten van een zeer leer-

zame avond.

14 april

Wrkap uan de beurijding

-

.r* *
Feest ap de Njksstraaïweg

20 Harcns Old Goud - 1,1,e jaargang nummcr 1,2020



atie

§

INFO@AEROPHOTOEELDE. NL
WWW. AEROPHOïOËELDE,NL
telefoon. 050 - 309 5551

{} s:N** 'i* t'l

Rijksstraatweg 2ë§ - 21CI ?752 B§ Xaren
A 050 5144715 Fax §5§ 53{{138
www, ks> §: ! * gsà*txxl i x *ta§l xt*:-* :'s. v:l

Atqlier
"de Clou"

ATELIER VOOR BOUWKUNDE

§
t

ta
,, II

Ii
tl
I
./1I,)

j
j
§

Joop Vrieling

)
,)

lX

I
Wolerhuizerweg 3'l
9753 HP Horen
Tel: 050 - 85 00 080
Mob:0ó - 55.l25730
Emoil: inÍo@declou.nl

N
computers
Computers . SoÍtware r Reparaties o Netwerken

-ii -:Y È IcT!\Fàrborir

Rijksstraatweg 139 . 9752 BL Haren o Tel.: 050-53499ó5 o irÍo@diSno.nl o ww.digro.nl

Harens Old Goud L1e lzatgang nummer 1,2020 21

It:i



Verslag ALV en lezing 27 febru ari 2020 vrieling bood zich spontaan aan als nieuw lid van de kas-
commlssle.

DoorEppo aan Koldan

Taartjes ï.g.u. /01aar Old Go

Op 27 februari 2020 vond onze laarhJkse Algemene Le-
denvergadering (ALl plaats in de Hoeksteen re Noord-
Iaren. Tijdens deze vergadering werd aandacht besteed
aan het l}-iartgbestaan van onze vereniging. Er was voor
alle aanwezigen een gebakje en huidig voorzimer Eppo
van Koldam overhandigde aan oud-voorzirter en opricht-
ster van de vereniging Ali Bakker een bos bloemen. Ook
memoreerde Eppo de inzet van de vele bij de vereniging
betrokken vrijwilligers in de afgelopen 1.0 jaar.

De agenda van de ALV kon ven olgens vlor u/orden
afgewerkt. Er stonden dan ook geen lastige punren op.
Geen mutaties in het bestuur en de contributie bljft on-
gewijzigd. De kascommissie had niets dan lof voor pen-
ningmeester Henk Bazuin en ook het jaarverslag van se-

cretaris Henk Dröge kreeg algemene insremming. Jaap

Na de pauze was het de beurt aan Jtrn l(lingers om iets
te vertellen over het huis De Groninger Punt. Hij heeft
over dit huis zijn doctoÍaalscriptie geschÍeven. Roelof
van Wiik schreef hier al over in Harens Old Goud 2017
nr 2. Door het onderzoek van Jim Klingers is duidelijk
geworden, dat het huis veel ouder is dan het tot r.oor
kort aangehouden stichtingsjaar 1736. Dit jaartal hoort
niet bij het huis De Groninger Punt, maar bij een nieurv
gebouwd tolhuis op het terrein van het huidige landhuis
\X/elgelegen (zie kaarje). Jim I{ingers kon ons diverse
mooie plaatjes van het historisch interieur laten zien.
Ztjnverhaal werd door de ca. 50 aan'wezigen enthousiast
ontvangen. Voor wie meer wil lezen over het onderzoek
van Jim I(lingers wordt veru/ezen naar zijn website wwrv.
klingers§ouwhis torie. nl.

Dabbek halpart/
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Premie op heldendaad

In het laa*te ltilmmer adn her blad GroninGen uan de Nederland-

se Genealogische Vereni§ng afdeling Groningen, heeft meuroaw

Elena een leak stukje gevhreaen zuer bet loekennen aan premies

b/ het redden uan drenkelingen. B@kbaar hadje in de /9e eeuw

recltt op qo'n prenie en kon je daar onbeschaarud b/ bet gemeente-

bestuur om urdgefi. It{o t of mearoaw Elema wel een heel bfi'4onder

geual. Twee onaplefiende ouders lieten hun kind bina aerdrinken in

de sloot b/ bun huis. Gelnkkig lukte bet nog net op ï/d het kind
uit het water te halen en te reanirteren. Toen de ouders ueruolgens

b/ het gerneentebestuur on de gebruikeQke reddingprenie arnegelt

kregen $ - nruht - nul op heï rekest.

DoorEppo uan Koldam

Je gaat dan direct op zoek naar dergeliike voorbeelden in
Haren. Ik vond er een uit Helpman, dat toen nog bij de

gemeente Haren hoorde.
Tie Eppes Nieburg schrif ft op 9 juni 1840 het volgende
aan het gemeentebestuur: "Geeft met verschuldigde eer-

bied te kennen, de ondergetekende T. Nieburg, wonen-
de aan het \Winschoterdiep onder Helpman, dat hii op
heden den 7 juni 1840 des middags omstÍeeks 12 uren
op angstgeschrei der moeder is toegeschoten efl daar ter
plaatse komende een meisje van 4,5 iaar rn het water be-
vindende, welke alreeds r.vas gezonkefl en dus voor het
oog verdwenen en daar geen ander redding mogelijk was

als er in te springen . Zoo heb ik mij niet ontzien, schoon
niet kunnende zwemmefl om dit onverwijld te doen en

heb met bijkomende hulp het kind alzoo gered en aan de

wenende moeder terug kunnen geven, daar het oogen-

schijnlijk dood was. §7elk voorval ik hierdoor ga rne à t
u wenschte bekend te maken om daar naar onderzoek
te doen als zulks ware vereischt bij den ouders zijnde de

heer H. Blouw aan welk het kindje toebehoorde en dat ik
dan zoo vrij mag zrjn om mij tot u te wenden met nederig

verzoek dat het u mag behagen mij tekwestÍant de op
zulke daden staande beloning toe te wijzen".
Op 11 juni 1840 volgt dan nog een verklaring van de va-

der van het kindje: "Ik ondergetekende verklaar hierdoor,
dat op den zondag den 7 juni 1840 door den persoon
T.E. NiebuÍg met levensgevaar is gered mijn dochtertje
oud 4,5 jaar, welk in het \X/'inschoterdiep was gevallen

en alreeds voor het oog was vedoren. Zoo dtt genoemd

persoon niet heeft geaarzeld om er oogenblikkelijk in te
springen, ofschoon niet kunnende zwemmen en waar
nagenoeg 7 voeten wateÍ stond. Dit op verzoek van ge-

noemd persoon als getuigenis afgegeven".

Uiteraard wilt u nu v/eten of Tie Nieburg de gevraagde

premie heeft gekregen. Mifn antwoord is teleurstellend.
Ik weet het niet en het ontbÍeekt mii in deze corona-tijd
aan mogelijkheden om verder te zoeken.

Àan het \Winschoterdiep onder Helpman was vÍoeger
r.eel bedriir.igheid in de vorm l.an houtzaagmolens en

scheepswerven. Bij dit artikel een foto van de minder be-

kende scheepsrverf Drewes te Gideon onder Helpman.
Ns u de nieuwe HelperzoomspooÍtuÍrÍlel in Helpman
doorgaat komt u ongeveer uit op de plek waar het ge-

hucht Gideon lag, (nu het Oude Winschoterdiep), r.er-

noemd naar de hier staande molen.

Firma J. Drewes en Cg, §cheepsbouw Gideon bii Oroningen

Bron Jàto Croninger Arcbiet,en |{L-GrGRA_1 / 7t_91 _í 06
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Oprichting en ontwikkeling
van de Van Heukelomstichting

De Van Heukebrnstichting is gelegen aan de NjkssÍraatweg, nr.

286 n Haren.

In de uarige editie aan Harens Old Goud hebt u de ontwikkelingen

aan heï insïiïuat tut / 952 kannen kqen. In oruderstaand sïak leest

a de uerhalen, die aooralgebaseerd $n op berichten uiï krartïen.

Vooral uerslagen uan beToekende journalistefi en eeTt tweetalinïer-

aieps met de directeun De sitaaties spulden qich af rond de peiode

aan 1952 tlt lngeaeer 1990. Gedurende dery t/d aeranderde de

k/k op de kinderen die daar woonden. In onqe ogen werd er des-

t/ds uul betufield. Alle be4oekers uaren onder de indruk aan de

<org en in7,et uan het personeel.

Old Go nprichtster Ali Bakker werkïe in 1966 als kinderuerTorg-

ster in de Van Heakclornstichting. Haar eruaringen uan dest/ds slui-

ten aafi b/ een aantal situaties, die in de kranten slonden aerrneld.

Door Ingrid Smit

Oprichting van de Van Heukelomstichting
Haren had sinds 1.934 al een Blindeninstituut, bestemd

voor alle blinde en slechtziende kinderen uit het noorden.

In1.952vond binnen de koepelvan het openbaar blinden-
ondenvijs een grote reorganisatie plaats. De verstandeliik

normaal begaafde blinde en slechtziende kinderen gingen

naar Bussum, de meervoudig gehandicapte kinderen gin-
gen naar de toen opgerichte MÍ. H. P. r'an Heukelomstich-

ting in Haren, waarmee de doelgroep dus veranderde. De
stichting viel ondet het I(oninklijk Instituut voor Blinden.

Consequenties van opname
Ten tiide van de oprichting van de Van Heukelom bete-

kende opname in een dergeliike instelling in de praktijk
dat ouders afstand deden van hun kinderen. Zij kwamen

daarna zelden meer thuis, ook niet in vakanties. In die tijd
waren de reismogelijkheden beperkt en men was bang dat

de kinderen datgene w^t ze zo moeizaam geleerd hadden

tijdens de vakantie in een niet aangepaste omgeving weer

zouden vederen. In 1962 werd er nog bij opname gespro-

ken van 'afstaan'.

Ali: In 1966 was dit'afstaan'niet (meer) zo. Kinderen gin-

gen, indien mogelijk, naar huis, in het weekend of tijdens

vakanties.

Ik herinner me het schrijnende beeld van een moeder, die

met haar t'wee blinde verstandelijk gehandicapte zoneÍI,

over het terrein liep te wandelen. Een beeld wat ik nooit
heb vergeten. In het weekend, als er minder kinderen wa-

ren in de groep, nam ik ze rr,ee naat mtjn kamer (ik was

intern) en dan gingen §/e samerr plaatjes draaien.

Gezinssfeet
Van Heukelom was gehuisvest in de voormalige tucht-
school, ook na meerdere verbouwingen bleef het moeiJijk

om een huiselijke sfeer te scheppen. Dat lukte pas echt toen

rond 1982 besloten werd het oude gebourv af te breken en

te vervangen door een aantd. aangepaste losse huizen.

-AJi: Blinde en slechziende kinderen zaten door elkaar in

een zestal leefgroepen. Veel kindeÍen vaÍen erg muzikaal

ze konden alle muziek naspelen op de piano. \'an later kan ik

mij een Heukelom popgroep herinneren. In de leefgoePen

werd het gezin nagestreefd, met gezeliigheid, de kinden-er-

zorgsteÍs gaven door hun \À/aÍme betrokkenheid r-eel lietde

aan de kinderen, die hun oudets moesten missen.

FrontaanTicht / 986

Noodzakelijke extraaties
Bij het tienjarig bestaan zette de toenmalige directeur. de

heer H. Harmsma, samen met de oudervereniging een

grote lnzamelingsactie op touw voor het bous'en r-an

een zwembad. Bedoeld als therapiemogeliikheid, sant
de kinderen bewogen zich houterig en v/aÍen soms sPas-

tisch, en gewoon als ontspanning.

Ali heeft haar eigen herinnering aan dit zwembad. Er szs
een overdekt zwembad in de vleugel naast het hooidge-

bouw: Ik had nachtdienst samen met een collega. Best

eng, na 20 jazr in zo'n gÍoot hol gebouw. Er gebeurde

bijna nooit rvat, dus het waren lange saaie nachten. )Íiln
collega had een plan bedacht: 'lWeet fe wat lve doen, s'e

gaan zweÍnmerr". Zo zwom ik midden in de nacht in het

warme zwembad samen met haar. Doodsbenaurvd u'as

ik, dat de directeur opeens zou verschijnen. U mag raden

hoe wij daar zwommen.....

Ruim 10 jaarlate4bii de oprichtingvan De Brink, moest

het zwembad nog steeds met inzamelingsacties gefinan-

cierd worden. Ook andere extÍaaties rverden door spon-

soren betaald, waaronder de kinderpostzegelactie. Par-

ticulier initiatief: in 1985 zamelde een school in Àssen

geld in voor een tweede brailleermachine om boeken te

produceren, de eerste was al continu in gebruik. In 1989

fietsten 20 agenten vzn Bazel nzar Haren om geld in te
zamelen voor braillecomputeÍs en rv-loupes. \W'at een

zegeni de moderne techniek had de mogeliikheid om

een tekst voor te lezenl.
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Niveaus
In de \'ran Heukelom werden de kinderen in een leefgroep

geplaatst naar de nil.eaus van'zwakzinnigheid', zoals men

dat in deze jaren noemde.

FIet eerste nil,eau bestond uit kinderen die mentaal zo zeer

gestoord waÍen dat geen enkel onderwrjs mogelijk was en

die men alleen maar lichameJijk kon \-erzoÍgen. Het hoogst

haalbare voor deze gÍoep was zindelijkheid, zelf met hulp
aankleden en zelfstandig eten. Deze kinderen rvaren dus

levenslang op een rnstelling aangewezen.

Het nveede nir.eau bestond uit kinderen, die enige hand-

raardigheid en simpel braille konden leren. Deze kinderen

weïden in feite opgeleid voor een beschutte werkplaats.

Er was Í1og een derde nir.eau, de notmaal begaafde blinde

krnderen die zich in de vriie maatschappij konden handha-

\ren, maar die zaten niet in Flaren maar':':r' het Gooi.

Officieel was \ran Heukelom bedoeld voor kinderen \raír

6 tot 1B jaa4 maar die leeftijdsgretzet waren niet zo hard,

noch naar beneden noch naar bor.en. Directeur NIaat in
1958: "niet zelden komt het r.ooÍ, dat wij hier kinderen r-an

drie, vier jaar moeten leren kruipen en lopen".

En na de Van Heukelom?
Vanaf het begin waïen er zorgen o\-er waar de kinderen
naar toe moesten als ze op achttienjarige leeftijd de Van
Heukelom moeten vedaten. De jong r,'ohvassenen konden
niet terug naar het geztn van herkomst, waaÍ ze al zo lang
weg waren, maar elders was geen plaats. Van Heukelom
besloot om ze dan maar te houden, maaÍ zo Jiepen de

rvachtlijsten op.

Frontaanqicht

Oprichting van De Brink in Vries
De heer L À. À,Iaat, directeur van L952 tot 1960, zegt 1t.:,

1958 over de zr,vaarste groep: "zolangzelier ler.en in de

betrekkeJijke geborgenheid van de Van Heukelomstichting
gaat het nog. Er is een schreeuwend gebrek aan ruimte,
want op achttienjarige leeftijd moeteÍr zlj l:rrer feitelijk rveg.

N{aar waarheen? Eigenlijk zou er een nieuw, centraal te-

huis voor dit soort zwààr gehandicapten moeten komen.

Zolang die veilige plaats er niet is, bli)ven zrj xvaar zlj z1)r".

Zes )aar later rverd De Brink in \kies opgericht, deze in-
stelling was eÍop ingericht dat deze jongeren de rest van

hun leven hier bler,-en.

Huis te Echten
Maat:"maar ook de groep die in de Van Heukelomstichting

is r,,oorbereid op werken in een beschutte rverkplaats kan

r.aak niet terug. \roor hen zouden eigenlijk rverkinrichtingen

inclusief eefl inteÍflaat moeten worden gesticht, maar die

ztln er niet en dus blijven zij ook vaak, tot eÍ een andere op-

lossing gevonden is, in de \ran Heukelomstichting2'.

Zo'n'tnternaat werd n 1975 gesucht in het monumentale

Huis te Echten bij Hoogeveen. De bervoners konden hier

creatief aan de slag. Inmiddels is 'de werkinrichting met

internaat'ver weg in het bos r.err.angen door'begeleid rvo-

nefl met dagbesteding'in een normale woonrvijk.

Afname van het aantal blinden en slechtzienden
Het aantal blinde en slechziende kLnderen nam af door ge-

stegen lveh-aart, r,-erbeterde hlrgiëne en betere zorg njdens

zrvangerschap en bevalling. De infectieziekten roodr-onk en

rode hond, die konden zorgenr.oor bhndheid namen af. Dit
gold r.ootal l'oor de normaal begaatde blinde kinderen, r-eel

minder voor de categorie rvaar de \'ran Heukelom zich op

richtte, nl. de meenoudig gehandicapte blnden r-aak met

een hersenbeschadiging of genetische afrvijking. De afname

hier begon met mogelijkheden r'.oor pÍenatale diagnostiek.

Veranderde wensen van ouders en overheid
In de jaren 70 en 80 r,eranderde de benadering: de ouders

rvilden hun kind zelf opvoeden, het gÍoepsver\roer door
de bekende taíbusjes werd door de gemeente betaald, ook
r.oor de meen oudig gehandicapte kinderen lzn de \'ran

Heukelomstichting. §íanneer dat door de afstand of om
andere redenen niet mogelijk rvas r,verd gezocht naar huis-

r.esting in gezinshuizen,s,vaarbrj de kinderen zoveel moge-

liik in het rveekend naar huis gingen.

Het or,,erheidsbeleid werd gewijzigd, men wilde van de

grote intern^ten af. In plaats daarvan lsvamen er 7 regio-

nale centra voor blinden en slechtzienden waarbij kinderen

zoveel mogelijk naaÍ gewone scholen glngefl met begelei-

dtng vanuit het centrum. Haren werd hieÍ\,oor in het noor-
den aangervezen als vestigingsplaats, gezien de aanwezige

deskundigheid.In een aantal fusies ontsta tzo landelijk de

I{oninklijke Visio, expertisecentÍum \-ooÍ slechtziende en

blinde mensen r.an 0 tot 100 1aar.

Visio De ÉIeukelom heden ten dage
Anno 2020111kÍ \risio De Heukelom zoals de naam tegen-

woorrlig luidt in wernig meer op rvat hierbor,.en omschrer.,en

werd. Het is een moderne instelling geworden, waar r.oh,vas-

senen en kinderen met eeÍr r,.isuele beperking en al dan niet

met een biikomende beperking terecht kunnen voor adr.ies,

onderwijs, revalidatie, dagbesteding en wonen. Daarnaast

fungeert het als expertisecenttum. Een deel r,zn de frrncties

is r.er?laatst naar het terrein lzn het l'oormaliple \XlA. Schol-

tenkinderziekenhuis. (Regionaal Centrum Noord).

Bronnen: - Delpher - wuw.uisio.org
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Een schilderij Yan een

schilder

Ze r.'ertelden dat er nog een ander hui.s stond ilan dat

laantje, lvaarin een kunstschilder r,voonde. de heer Oos-

tendorp. Ztlveronderstelden dat het een ktjkje rs ovet het

water van de zogenaamde §íolddelen langs de -\18.

Mogelijk geschilderd door deze kunstschilder. De posiue

van het kerktorentje ten opzichte r-an het \\-atel: m:1itkt

deze veronderstelLing aannemelijk. Het schilderij r. echrer

niet gesigneerd en kan dus niet aan de schtlder Oosren-

dorp worden toegeschrer.en.

Een r.voord van dank aan de heer \Woudstra die her schil

derij belangeloos heeft gereinigd.

Zijn er lezers die de r.eronderstelling kunnen oncle:sc::ni

ven of mogelijk zelfs een andere leznghebben crl li.,Èe-
liik iets over de schilder rveten? De redactle horior zicl-t

aanbevolen voor reacries.

lWalddee/en auid b1i Sassenhein, juni / 940

onbekende

De lteer lYim Bastiaanse hield op / 6 janaari 20/ 9 een le{ng ouer

de Groninger streektalen in de Mellensharst in Haren. Qdens de

uoorbereidingbieruan, uertelde de heerBastiaanse dat h/ een schilderil

in $n beqit had dat kwam uit de nalatenschap uan y.ifn ouders. Het
wos eeil beeld uan een waterpart)j met op de acbtergrond een kerkto-

ren. De heer Bastiaanse ueronderslelde dat het tvas geschilderd aan de

zeners at?l. Sassenhein. H/ wilde het schilclerij graagouerdragen aan

Old Go. Dit heeft h/ dan ookgedaan tiiderus de auand uan de k{ng.
Door Henk Baquin

Rij een nadere bestudering kwam naar voreÍI dat het on-

waarschiinJijk is dat de afbeelding de waterplas Sassen-

hein r.oorstelt. Ik kwam in contact met me\rÍouw Anneke
Boersma en de heet Bouke §Toudstra (beiden zijn lid van

Old Go). Ztj bezrtten een zomerhuis dat staat aan het
laantje langs Sassenhein, richting À28.

Vispks Sassenhein omstreeks 1950
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J SriLerzakies uit Haren, met dank aan Holty Moors

ffit
?ant{}e*x r*Saor:x*elt-

€4L {O590O} *49S3 - §{*'",, í€..}

frdloon . Hri*t

BRIET
,t

PÀVIJG]a*3À8SE]r]t§tN' .'
*. ***rsen - ïsd S$§) 3,+4SS*. . H*rsn (Gr.i

*K
H

àffirÉ-1*
II

a

I
l
I

Ï*Àr*tÈ. &$í"-"r-

}I*HTH

I

_= , ,. Í_.

§Ë§]'HtK{}*ftí) . fIÀE§§
§t$i}!r*! \r,.t r Ë&*+§ :r§li$ {rF{iÈt§}LiEt}

L.À;i li::.ïÀrr:.ri.;

l.rrr;, i:rr,*llr

,,.lIstsriÉ"
Í
I

i§L È***§-{+*st
*. ff. §"tp**$t*e& Ë- van d*r ïcrrr

Xllii, ir!. ii.r:*il0) i;:rl{-}

ffil$ffi

"-G-

i-tarentr.)

e#['*!'*§t'rr+

,,BE §*ttf'
ffi. S. &jitsÍna

ErdHsnsLÈuhrg 4" §rL {0SS{s} 3Si

6[drtr*rrn

=re-

Harens Otd Goud - 1.1.e laargang nummeÍ 1" 2020 27

,r§&{gt*AÀÍ r a{ÀíEH -

(ÀfEïÀRIÀ
tUrt(HR00l-{

I
I

í - ïËL.

dcl*,

Iturun
lcrllgtd 7.

§§r§il
t{GËïU§tAAll{ ï

HAREN tcn.i

i€t ***g§ v§c§

95+Cë- 4§íOt



. Onderhoud

. Reparatie

. Advies

a Verkoop

. Alle grote rne*en
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. Al meer dan 75 jaar
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