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Het ie bijna 1985, een nieuw jaar, goede voornemens (wie heeft 
ze niet en wie zou ze in elk geval moeten hebben!). O
Wij hebben het voornemen het BOKKSBLAD in de 2W helft van de 
volgende maanden bij u in de bus te gooien: O q

februari, april, juni, augustus, oktober en december. ^
Een goed voornemen? We hopen dat u er nog steeds prijs op stelt 
het Bokkeblad in de bus te krijgen en tevens hopen we op wat 
reakties, van welke aard dan ook. ©  0

De verenigingen, stichtingen, clubs enz. leveren geregeld hun 
aktiviteiten-(Wat is er te doen?/ Databank) bijdrage. B1i jven 
doen dus! Maar we zouden ook zo graag eens wat gedichten, korte 
verhalen, moppen, recepten, puzzels, tekeningen o.i.d. van Q  

iVjou krijgen! Of b.v. een reaktie op de ingezonden b r ie f -  van 
de heer Slaaf! GD® $
Het maakt het blad zoveel 'smakelijker1,gezelliger,leesbaarder.
Beste mensen (en allen die voornemens zijn het per l-l-'tS te 
worden!): -—  •«— ^
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Geachte inwoners,
Wanneer gas, water, elektrisch 
of de telefoon het niet doen 
is dat een vervelende zaak.
Toch kunnen we er met elkaar 
veel aan doen, dit te voorkomen. 
Gaat u namelijk als vereniging 
aan de ’weg timmeren’, met 
vlaggemasten, feestverlichting, 
grote tenten e.d. dan kunt u 
ongemerkt met een grondboor of 
i.d. kabels en leidingen kapot 
maken.
Naast het ongerief voor uw om
geving, kan het ook financieel 
een ramp worden, wanneer er 
schadeclaims aan u worden door
berekend, zelfs kan het betekenen

dat het bestuur hoofdelijk aan
sprakelijk wordt gesteld.
U wilt iets leuks of nuttigs 
organiseren, maar geen problemen. 
Door nu het KLIC te bellen

050-135000,

komen alle nutsbedrijven e.d. 
gratis bij u langs om te vertel
len waar hun kabels en leidingen 
liggen.
Op deze manier kunt u door één 
simpel telefoontje veel proble
men voorkomen.
Wel graag tenminste drie dagen 
voor de uitvoering bellen!



Openbare Bibliotheek Eenrum 
De Vennen 2a 
9967 PE Eenrum 
tel.: 05959-1467
Qpeningsti jdens 
maandag: 14.30-17.30 uur 
woensdag:14.30-17.30 uur 
donderdag:14.30-17.30 uur 

18.00-21.00 uur

Tarieven
.kinderen tot 18: gratis 
.volwassenen : ƒ25,- p.j. 
.bejaarden met PAS 65:ƒ10,- p.j. 
bo#eJ:§ voor het te laat terug 
brengen van boeken:ƒ0,25 per 
abonnement per week, tot een 
maximum van ƒ2,50 per abonne
ment.
©leengeld grammofoonplaten: 
ƒ1,25 per plaat

voor het te laat terug
brengen van platen:ƒ0,50 
per plaat per week, tot een 
maximum van ƒ5,- per plaat.

Fonotheek
Het inschrijfformulier voor de 
fonotheek is afgeschaft. 
Iedereen van 1_3 jaar en ouder 
mag platen lenen. In de 
bibliotheek staan 500 platen, 
die maandelijks gedeeltelijk 
gewisseld worden. Daarnaast 
kunt u platen aanvragen in 
Groningen. Daarvoor hebben wij 
twee catalogi: een voor pop/ 
populaire platen en een voor 
klassieke platen.

Nog enkele kleine veranderingen 
Sinds kort hebben wij de regel, 
dat volwassenen 3 romans en 
2 hobby/studieboeken en kinde
ren 2 leesboeken en 1 hobby/ 
studieboek mee mogen nemen 
afgeschaft.
Dit betekent dat zowel volwas
senen als kinderen zelf mogen 
bepalen wat ze meenemen, b.v.
5 romans, 3stripboeken enz.
Per 1 januari mogen alle kinde
ren vanaf JL3 jaar 5 boeken 
meenemen (was vanaf 15 jaar).
Dus iedereen vanaf 13 jaar die 
nog geen 5 kaartjes heeft, kan 
in de bibliotheek 2 paarse 
wisselkaarten erbij krijgen.

Sluiting i.v.m. de feestdagen 
De bibliotheek is de volgende 
dagen gesloten: 
woensdag 26 dec.,donderdag 2 7  

dec., maandag 31 dec.
Woensdag 2 januari zijn wij weer 
open.
Wij wensen u alvast prettige 
feestdagen!



Sjoerd S L A A P ,  
Glazeniershorst 143» 
7329 TH APELDOORN.

Telefoon: 055 - 422191

Apeldoorn, 25 okt. 1984.

Geachte redaktie,

Ruim twintig jaar geleden verliet ik Pieterburen, waar ik 
geboren on grotendeels getogen ben, om elders een beroep uit te 
oefenen.

Wanneer ik in het "noorden" familie of kennissen bezoek, kom 
ik een enkele keer in het bezit van één- of meerdere bokkebladen. 
Met veel interesse lees ik dan de inhoud ervan en stel dan met 
veel voldoening vast, dat de gemeente Eenrum bruist van de akti- 
viteiten. Bijzonder leuk zijn de ingezonden stukken of het nu 
historie, cultuur of poëzie is, het maakt niet uit.

Het gedicht "Het dörpke Ainrom" van T. Bottema bijvoorbeeld, 
in het bokkeblad nr.21 van september j.1., is mij uit het hart ge
grepen. Het verschil is dat ik het gedicht betrek op "Het dörpke 
Paiterboeren". Ik "verkoop" Pieterburen regelmatig een beetje 
chauvinistisch als :"De parel aan de waddenzee".

Ik ben ervan overtuigd dat veel ex-inwoners van de gemeente 
Eenrum met mij, geinteresseerd zijn naar het wel en wee van hun 
geboortegrond. Hoe vaak vraag jeje niet af, wanneer je b.v. een 
schoolfoto bekijkt, hoe zou het met haar of met hem gaan; waar 
leven ze en wat doen ze 7 In de krant kijk ik onwillekeurig naar 
reünierubrieken, want stel je voor dat iemand in Pieterburen zo'n 
initiatief neemt.

Een reünie organiseren is een hele onderneming. Een alterna- 
tief zou kunnen zijn, een rubriek in Uw blad onder het bekende 
motto : "Laat eens iets van je horen !". Hierin zouden ex-inwoners 
van de dorpen gelegen in de gemeente Eenrum iets over zichzelf

Groningen aangaande.
Zou U bij de eerstvolgende reaaktievergadering deze suggestie 

niet bruikbaar achten, beschouwt TJ het dan als een spontane reaktie 
van een ex-gemeentegenoot die een bescheiden bijdrage aan Uw blad 
wilde leveren.

kunnen vertellen, maar ook over wet'nswaardigheden de provincie



Derde W ereld Centrum
voor informatie en aktie_________ ___________________

Oude Kijk in t Jatstraat 10 
9712 EG Groningen 

telefoon 050-132095  
giro 5563411

Van 3 tot en met 14 september j.1. werd door een klein groepje 
medewerkers van het Derde Wereld Centrum een fietstocht langs alle 
50 gemeentes van de provincie Groningen gemaakt. Via sponsors 
werd geld bij elkaar gefietst voor de aktie "Help Nicaragua onder
dak" .

De fietstocht heeft ƒ2.755,47 opgebracht (voor 637 km fietsen). 
Hoewel het geld inmiddels is overgemaakt blijven bijdragen welkom 
(giro 55.63.411 t.n.v. Derde Wereld Centrum O.v.v."Nicaragua).

Géén winnaars
Twee Bokkebladen geleden werd een 15-tal fotootjes getoond 
en u moest er dan (al wandelend en fietsend) achter proberen 
te komen waarvan de details op de foto's waren.
Welnu er kwam geen enkele reaktie dus... we kunnen u ooK geen 
prijswinnaars melden...

DE ZOEKER
Een voetzoeker die altijd zocht 
K0n maar geen voet kon vinden,
Ofschoon hij nooit zijn plicht ontweek
En onder alle tafels keek
Naar al wat maar op voeten leek,
Begon zich op te winden.
'Wat baat het voetzoeker te zijn,'
Zo kloeg hij tot zijn vrinden, —
'Als elke voet zijn plicht verzaakt — 
Sn prompt zich uit de voeten maakt, 
Zodra het uur van zoeken naakt,
En ik geen voet kan vinden?'
Uit: Redeloze Rijmen en alle andere 

verzen
vans Daan Zonderland
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Vannacht nijjoarsnacht 
dreumd van hond:
"Vraauwchie gaauw, 
dunder en bliksem, 
wereld vergaait." 
k Schait in t inne, luuster...
Stil... niks...
Toch mor kieken, kinst nooit waiten. 
Op blode vouten noar keuken. 
Beschuutkrummels praimen mie 
in voutzolen.
Kinder graimd vanzulf.
Ik nait... ik eet stoede.
Hond glopt mie aan, vlij van 
sloap over d ogen.
Steert as grout op en deel.
"Stil mor jong, 
ol joar is veurbie." 

k Kraab hond achter d oren.
Hal knort t uut.
Weerom... weer beschuutkrummels. 
Vouten veur bèrre èfstubd.
Mörn mor oprakken.
Wakker, wait ik, dreumd...
Wat. . . v/oarover din. . ? 
k Vuil ruit haand veur bèrre:
Gain beschuutkrummels.

Uit: Wizze in t onwizze 
door Grévan der Veen

fV



Jubileumuitvoering ‘De Komedianten'.
Zaterdag 12 januari a.s. viert de 
toneelvereniging 'De Komedianten' 
haar 3o jarig bestaan. Ter gelegen
heid hiervan wordt het blijspel 
"Ome Jan zet de blomkes boet'n" 
opgevoerd.
Sen blijspel in het Gronings dia
lect, in 3 bedrijven.In dit blij
spel volgen we de belevenissen van 
Jan Boers en Aorend Puut. Jan Boers 
boert samen met z'n broer Rieks, 
maar het werk bevalt hem niet.
Rieks maakt zich hier niet erg druk 
om, Rieks z'n vrouw Margie heeft er 
echter geen vrede mee en wil Jan het 
huk wel uitkijken, tot Jan geluk 
heeft in de voetbalpool en de kans 
krijgt om al z'n jeugddromen te 
verwezenlijken.
Voor Rieks en zijn vrouw Margie 
openen zich perspectieven en Margie 
wordt weer actief, Jan en Aorend 
gaan naar Scheveningen en daar opent 
zich vooral voor Jan een nieuwe 
wereld..
U merkt het, ingrediënten genoeg om 
weer een kostelijke avond te beleven 
met de 'Komedianten'. De avond begint 
om 20.00 uur en de entree bedraagt 
f5,-.
Na afloop van het spel kunt u met 
ons het jubileum vieren en dansen op 
muziek van een sternmingsorkest.

Graag tot ziens!



Groninger uitdrukkingen en zegswijzen

appels bin betuun dit joar
ik heb beter boonn op beun as 
graauw aartn
beunnoagels
bevertien

zai bewiefket zok goud

bezied stöpm 
beziedje kroepm 
bezm gait achter stront aan 
hai is zo biederaand as n ol schoubozzel 
hai let’t ter moar slap bieloopm

doar hebm ze gain aine bieroupm
hai sprong met n biestand over sloot
op n biesterboan weezn
hai is al weer bie stok
bie 't olie hin
bikkeln

op billewoagn
hai het loon in de bil
$ie zeln es zain, wel de blankste biln het 
aai het *n bil broojm
bildèr w o m  
•t binhoes 
binnmaaid

hai binzelt wat om 
birs in steert krigen 
blaauwboksems 
blaauwbragel 
blaauwe Jan 
*t Blaauwe Nust 
blaauwe reuzn 
blaauwe zes week

blaauwgat 
blaauwhoozn 
blaauwmaiske 
blaauwmots

= verachtelijke naam voor gele wortels
= zekere stof, waar de timmermansbroeken van 

gemaakt werden
= zij ziet er nog even goed uit als toen zij 

een jong meisje was
= wegstoppen
= verstoppertje spelen
= ’t goede verdrijft toch weer het kwade
= 't is een uil
= hij neemt zijn beroep niet met nauwgezetheid 

waar
= dat zal nooit aan het licht komen 
= hij sprong zonder aanloop over de sloot 
= zich vergissen 
ss weer bij zijn positieven 
= nog net zo
= spel met bikkels (stuk bot met 4 kanten ge

naamd keerke, stoanderke, stoofke en eske)
=5 te voet
= hij kan niet meer
ss wie de baas zal zijn
= zij is bevallen
=5 in de war raken
=s woonkamer
= de meid op de boerderij die geen karn- of 

veldwerk hoefde te doen, kamermeid
= loopt wat rond, zonder iets uit te voeren
= er van door gaan
= scheldnaam voor de Spijksters
= slijk uit de bodem van de sloot
= afgeroomde koffiemelk
= bijnaam voor de stad
= een soort grote fabrieksaardappel
ss de tijd van 't jaar,waarin de oude aardappels 
wortelen enz* op of smakeloos zijn geworden en 

de nieuwe er nog niet zijn 
= een soort vlieg die vaak op mestvaalten zit
= scheldnaam voor de bewoners van Eppenhuizen
= pimpelmees
= blauwe kiel

= schaars
verschimmelde = dan heb ik nog wel heel wat beters



Onze monster-KERST-kruiswoord
NA goede oplossing van dit monster- 
kruiswoordraadsel, kunt u in de te
kening in het midden een rijm invul
len. De cijfers in het diagram in de te
kening geven aan, welke letter u uit 
het kruiswoord in moet vullen, om de 
uiteindelijke oplossing te krijgen. Deze 
oplossing is uw kans, om één van de 
fijne prijzen te winnen.

HORIZONTAAL: 1. uitroep; 2. voch
tig; 5. druppel; 8. smal watertje; 13. 
smart; 16. heen en weer; 18. koren
halm; 19. veter; 21. koninklijk besluit; 
23. rangtelwoord; 26. muurholte; 28. 
waterdoorlatend; 30. vroegere ko
ningin; 32. deel v.e. boom; 33. kleur; 
35. smalle plank; 36. bedorven; 38. 
mager; 40. vogeleigenschap; 42. edel 
dier; 44. pl. in Z. Holland; 46. sein; 48. 
gewicht; 50. zot; 52. binnenkort; 53. 
toiletart.: 54. ieder; 56. vaatwerk; 57. 
loot; 59. wintervoertuig; 60. mannelijk 
zoogdier; 62. oud paard; 64. deel v.e. 
schip; 66. gelofte; 67. bergplaats; 68. 
oorzaak; 70. verpakking; 71. Fr. lid
woord; 73. boterton; 74. studeren; 76. 
stel paarden; 79. vogeleigenschap; 
80. noot; 81. zijde; 83. achter; 84. 
metaal; 85. bloem; 87. voorzetsel; 88. 
bouwland; 89. Chr. feest; 90. pl. in 
Drente; 92. keurig; 93. daar; 94. en 
andere; 95. achter; 98. roem; 99. 
luchtig verblijf; 102. ongevuld; 104. 
lengtemaat; 106. en omstreken; 107. 
roemen; 109. bloeiwijze; 110. rund; 
111. snavel; 113. bijb. fig .; 114. 
trottoir; 116. voorz.; 117. sprookjesfi
guur; 119. deel v.e. boom; 120. toren
omgang; 122. binnen; 123. soort on
derwijs; 124. tegenover; 125. water in 
Brabant; 128. op de wijze van; 130. 
soort onderwijs; 131. dichterbij; 133. 
deel v.e. bloem; 136. kleur; 137. be
vroren water; 139. nummero; 141. 
Eur. land; 142. bijb. fig .' 143. noot; 
145. tegenover; 147. zeevis; 148. deel 
v.e. huis; 150. de dato; 151. op grote 
afstand; 152. vr. munt; 153. wederk. 
vnw.; 154. i.h.jaar onzes Heren; 157. 
telw.; 158. dwarshout; 160. titel; 161. 
bijwoord; 162. voegw.; 164. fam. lid; 
165. vlaktemaat; 167. roem; 168. oude 
lengtemaat; 169. nimmer; 172. num
mer; 175. slaapziekte; 177. Eur. land; 
180. eenmaal; 182. al; 185. loods; 186 
lidw.; 187. metaal; 189. naamloze 
vennootschap; 190. lidwoord; 192. 
vogelprodukt; 193. hechten; 199. ou- 

lengtemaat; 200. pl. in Overijssel; 
203. verbrandingsrest; 205. kader; 
208. noot; 209. flits; 213. beschadi
ging; 214. wereldtaal; 215. titel; 216. 
binnen; 217. fam. lid; 219. zeearm; 
221 woonschip; 223. paar; 224. niet 
even; 225. kenteken; 227. zintuig; 
229. verdriet; 231. hetzelfde; 232. pl. 
in N.Br.; 235. tocht; 237. metaal; 238. 
kant; 241. tegenover; 243. sprakeloos; 
246. dwarshout; 248. begrip; 251. vr. 
munt; 255. spil; 257. onnozel mens; 
259. opsporingsmiddel; 262. nota; 
265. inbraak; 268. bezit v.e. boer; 270. 
telw.; 272. duinvallei; 273. nummero;

274. noot; 275. voegwoord; 277. wiel; 
278. geldstuk; 279. kweken; 281. 
voorz.; 282. water in Friesland; 283. 
kippeziekte; 285. gissen; 287. voorz.; 
288. opstootje; 289. doffe dreun; 292. 
broos; 294. lor; 295. lidw.; 296. Euro
peaan; 297. spinneweb; 298. scheeps
kabel; 300. een zekere; 302. hert; 304. 
steensoort; 306. keurig; 307. deel v.e. 
fiets; 309. snelle loop; 312. larve; 314. 
onderricht; 316. kloosterlinge; 317. 
Bidt; 318. streling met de tong; 320. 
zeearm; 321. godin; 322. Noorse god
heid; 324. mann. zoogdier; 326. noot; 
328. voorz.; 331. motorrace; 332. 
bouwmaterialen; 334. verbinding; 
336. dwarshout; 337. fam. lid; 338. 
kleur; 339. ijdele gedachte; 340. Euro
peaan; 341. spil.

VERTIKAAL: 1 schel; 2. achter; 3. 
vlaktemaat; 4. lidw.; 5. grote plaats; 
6. kleverige stof; 7. telw.; 9. water in 
Friesland; 10. bier; 11. verpakkings
middel; 12. heilige; 14. loot; 15. vo
gelprodukt; 17. huid; 18. pl. in Duits
land; 19. voeg; 20. zandige kust
strook; 21. steen; 22. slaapplaats; 24. 
prikken; 25. roemen; 27. heilige; 29. 
oude lengtemaat; 31. niet parkeren; 
33. hert; 34. verdriet; 37. niet even; 
39. boom; 41. naaigerei; 43. woon
boot; 44. bergplaats; 45. namelijk; 47. 
wagen; 48. beneden; 49. nevens; 51. 
wiel; 53. fier; 55. bloemenring; 57. 
roem; 58. scheur; 61. drank; 63. or
gaan; 65. Bidt; 66. vogel; 68. knaag
dier; 69. deel v.d. keel; 71. verbinding; 
72. loot; 74. kleur; 75. kloosterlinge; 
77. klomp planten; 79. pers. vnw.; 81. 
vr. munt; 82. tot en met; 84. zwak; 86. 
grondsoort; 88. vlaktemaat; 91. een 
zekere; 93. bar; 96. pl. in Overijssel; 
97. niet gespannen; 98. voor alles; 99. 
gesloten; 100. vervoermiddel; 101. hik 
bij schreien; 103. en andere; 104. 
rund; 105. klap; 106. een zekere; 108. 
oude lengtemaat; 110. schaal; 111. 
bevel; 112. erg; 115. mak; 118. jong 
dier; 119. guit; 120. speelgoed; 121. 
flink; 123. weg met bomen; 126. 
bloedvat; 127. wintervoertuig; 129. 
spil; 130. dienstbode; 131. boom
vrucht; 132. daar; 134. voorz.; 135. 
verdriet; 137. werklust; 138. vruchte- 
nat; 140. regel; 142. water in Fries
land; 144. en andere; 146. alom; 147. 
gras eten; 149. onzin; 150. ontueren; 
153. noot; 155. noot; 156. noot; 159. 
water in N. Brabant; 163. rekening; 
166. groep zangers; 168. wild zwijn; 
170. niet even; 171. voorz.; 173. over
schot; 174. deel v.e. trap; 176. deel 
v.e. voet; 178. elk; 179. uitgave; 180. 
eerstkomend; 181. mist; 183. heilige; 
184. deel v.e. been; 188. een weinig; 
191. wagen; 194. rund; 195. ooievaar; 
196. boom; 197. Nederlandse Tele
visie Stichting; 198. kerel; 201. bouw
land; 202. verbinding; 203. bloedvat; 
204. noot; 205. vrolijk en bekoorlijk; 
206. wintervoertuig; 207. delen van 
een uur; 210. paard; 211. ondeelbaar

deeltje; 212. zware plank; 214. hetzelf
de; 218. korenhalmen; 220. regel; 222. 
noot; 223. heilige; 224. militair; 226. 
kunstmatige inseminatie; 228. militair; 
230. insekt; 231. hetzelfde; 233. tel
woord; 234. bevel tot stilstaan; 236. 
vaartuig; 237. ongebonden; 239. zot; 
240. verslagen; 242. achter; 244. deel 
van een boom; 245. windvrij; 247. pa
radijs; 248 nummer; 249. bemoedi
ging; 250. eerstkomend; 251. het Ro
meinse Rijk; 252. vertegenwoordig
ster; 253. maanstand; 254. persoonlijk 
voornaamwoord; 256. telwoord; 257. 
vangwerktuig; 258. Europeaan; 260. 
stand; 261. reeds; 263. roem; 264. 
ontkenning; 266. regeringsreglement; 
267. gewoonterecht; 268. heidemeer; 
269. wondvocht; 271. voor alles; 273. 
kloosterlinge; 276. bijbelse figuur; 
278. bewijsstuk; 280. Europeaan; 281. 
gevogelte; 284. Romeins badhuis; 
286. roeipen; 289. de indompeling; 
290. calciumsulfaat; 291. muntje; 293. 
hert; 296. op zekere tijd; 297. deel van 
een bijenkorf; 299. ons (Eng.); 301. 
deel van de Bijbel; 303. geestdrift; 
305. van Ierland; 306. numero; 307. 
zuster; 308. slimmigheid; 310. bedor
ven; 311. internationaal; 312. voedsel; 
313. soort school; 315. aansporing; 
316. gevangenis; 317. boom; 319. 
steen; 321. Turks bevelhebber; 323. 
boom; 325. eetgerei; 327. militair; 
329. stad uit de oudheid; 330. de on
bekende; 332. aansporing; 333. daar; 
335. aanvoertroepen.

Oplossingen vóór 31 december
1984 inzenden aan;
mevr. van Eek
Mattenesserlaan 20
9967 PL Eenrum
Onder de goede oplossingen
zullen één rollade en twee
taarten worden verloot.
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In het voorjaar van 1984 is de Nederlands Hervormde Kerk overgedragen aan de 
Stichting Oude Groninger Kerken. Deze stelde een plaatselijke commissie in die 
er als vólgt uitziet:

R.J. Clevering, voorzitter 
B. Post-Slob, secretaresse 
A. Oudman, penningmeester 
G. Schuiringa 
N.L,H. van der Zee

De taak van deze commissie is niet alleen om de kerk in goede staat te houden, 
maar ook om er eens wat bijzonders te organiseren, b.v. een muziekavond of een 
lezing, en dit vooral voor de inwoners van Pieterburen en wijde omgeving. 
Natuurlijk kunnen er kerkdiensten worden gehouden en de kerk is onder begelei
ding te bezichtigen. Velen uit binnen- en buitenland hebben hier al gebruik van 
gemaakt.
De laatste opmerkelijke activiteit is de heruitgave van het boekje "Pieterburen" 
de geschiedenis van kerk, kerspel en borg, geschreven door P. Biesta. Het werd 
uitgegeven in 1939 en was al lang uitverkocht. De afgelopen zomer is het her
drukt en voor slechts ƒ. 10,—  verkrijgbaar bij mevr. B. Post-Slob, Frederiks- 
oordweg 7 te Pieterburen, telefoon 05952-538 of bij een der overige bestuurs
leden en bij de Stichting Oude Groninger Kerken, Praediniussingel 47 te Gronin
gen, telefoon 050-123569.
Het boekje behandelt de geschiedenis van de borg Ten Dijke of ook wel "Dijkster- 
huis" genoemd, die helaas in 1903 is afgebroken, van de kerk, de toren en de 
pastorie en van de belangrijkste gebeurtenissen, die in de loop der eeuwen in en 
rondom Pieterburen hebben plaatsgevonden.
De heer van der Zee schreef een naschrift over de tijd van 1939 tot heden. Vooral 
in deze periode is heel wat veranderd. Veel mooie afbeeldingen maken het boekje, 
dat 83 bladzijden telt, dubbel aantrekkelijk.
Het boekje mag in geen huis in de gemeente Eenrum ontbreken.

De plaatselijke commissie van de 
Stichting Oude Groninger Kerken.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Het gemeentehuis is op maandag, 24 december a.s. gesloten.
Voor aangelegenheden met betrekking tot de burgerlijke stand 
kan ’s middags tussen 13.00 en 13.30 uur telefonisch kontakt 
worden opgenomen met een van de secretarie-ambtenaren. Het tele
foonnummer is 05959- 1890.



DE EENRUMER JODEN%
10e vervolg 

De familiekring

Het vorige artikel eindigde met een beschouwing van Noach Benninga over de fa- 
mllie-betrekkingen die zij er zo op na hielden.
Zo gaat het verhaal verder over een oom wonende in Groningen, Abraham van Hal, 
getrouwd met Roosje van Zuiden. Oom Bram was veehandelaar en reisde al vroeg met 
een auto de boer op. Ze woonden toen ik student was in 1929, in een mooie villa

• J • • • Vachter het plantsoen in Groningen. Hun oudste zoon Isidoor, hij was genoemd naar 
zijn grootvader Israël, is 2 Jaar ouder dan ik. Hij werd dokter en later kinder
arts in Apeldoorn. Hij heeft twee kinderen Henriëtte en Andree. Beiden zijn arts 
en momenteel verbonden aan het Beilinsom ziekenhuis in Tel Aviv,
In het gezin van oom Bram waren nog 3 kinderen; Riko, genoemd naar zijn groot
moeder in Usquert, Rika, Jetje en Meijer. Riko was een grappige vent, niet al te 
snugger. Hij moest de vierde klas overdoen en toen hij met zijn kerstrapport 
thuis kwam vertelde hij zijn vader dat het veel beter ging. Ik heb op drie vak
ken een 10 juichtte hij. Dat was het hoogste wat je kon halen. Het was nog waar 
ook. Hij had 2 keer een 3 en eenmaal een 4, samen 10.
Toen ik student was kwam ik er eens op een morgen. Er was alleen Riko thuis, wat 
heel raar was op een schooldag. Ik vroeg hem wat er aan de hand was en hij zei 
dat hij van school was gestuurd voor een hele week. Hij vertelde de volgende ge
schiedenis. Ze zouden thuis snert aten en tante Roosje zocht de erwten er voor 
uit om ze van te voren in te weken. Riko stak een handvol erwten in zijn zak.
Die middag moesten ze op school een verhaal van het bord overschrijven in hun 
schrift. En, vertelde Riko, ik kon het niet laten. Ik nam een handvol erwten en 
gooide ze naar het hoofd van de meester. Ze kletterden tegen het bord en alle 
kinderen keken verschrikt op. En, vertelde Riko; En verdomme, de meester had me 
direct. Terwijl alle kinderen rondkeken, was ik de enige die zat te schrijven. 
Meijer, de jongste was naar de textielschool in Enschede geweest. Hij trouwde 
later met een verkoopster, Annie Sons, Meijer werd net als de rest door de Duit
sers afgemaakt. Annie leeft nog in Helpman bij Groningen, Hun enige zoon Rob van 
der Hal is econoom en werkt sinds jaren bij de Bank of Israël in Jeruzalem.
'i :e ooms bleven in Usquert wonen, oom Levie en oom Sam. Van de hele familie, 7 

"-et veel kinderen en kleinkinderen zijn alleen les en Rob niet 
o. oord door de moffen.

ninga-familie is er ook niet zo best afgekomen. Alleen mijn vader heeft 
even kunnen redden door onder te duiken en een tante, tante Duifje met 2 

■T’ haar kinderen. De meeste van mijn Benninga-tantes waren getrouwd, 2 in Haar- 
en, 2 in Drachten en 2 in Groningen. Van hen is alleen Pien Mok overgebleven.
■ij woont nu in San Mateo en wij zijn nog steeds inregelmatig contact met elkaar. 
Het was een familie die zich ondanks afstand sterk aan elkaar verbonden voelde. 
Tot 1930, het jaar dat moeke stierf was Eenrum het onbetwistbaar middelpunt. Het



trouwde dochters, meestal met hun mannen

waren er vaak al op de vrijdag. Iedereen 
werd op woensdag met een grote mand met 
sjochet in Winsum gestuurd. Oude Abraham 
naar en leefde met 2 dochters en een ong 
dicht bij het kanaal. Ik hield er niet e 
pen mee vast te houden. Hij nam zijn mes 
zijn nagels. Buiten hield ik de vleugels 
kijken. Maar ik bracht al mijn weerstand 
kippen rondlopen voor ze op de grond vie

en kinderen naar Eenrum om de verjaar
dag te vieren. Weken tevoren werdendoor de 3 Eenrumer tantes de voorbereidingen 
gemaakt.
Aangezien de twee uit Haarlem de donderdag van te voren kwamen en over Sjabbes 
bleven moesten er slaapplaatsen worden verzorgd. En dan het menu voor de Sjabbes. 
De grote dag was de zondag. Dan kwamen de 2 Groningse families al vroeg met de 
trein. De familie uit Drachten kwam op de motorfiets; de tantes Betsy en Rozette

was opgewonden door zo'n drukte. Ik 
levende kippen op de fiets naar de 
de Vries slachtte daar. Hij was weduw- 

etrouwde zoon, Koos, in een groot huis 
rg van en vond het griezelig om de kip- 
, probeerde het voorzichtig op een van 
en poten vast en durfde haast niet te 
op en hield me groot. Ik zie nog de 
len. Dan kwam er een dikke krant onderin

de mand en fietste gauw naar huis want de kippen moesten nu zo spoedig mogelijk
werden ze boven een schoteltje met bran- 
Is werden er afgebrand. En daar lagen 
bereid te worden. In een enorme soeppan 
kip een luxe, het werd alleen op moeke's

"geropt" worden, ontdaan van veren. Dan 
dende spiritus gezengd, d.w.z. de stoppeJ 
dan 6 of 7 mooie kippen klaar om verder 
werd kippesoep gemaakt. In die tijd was 
verjaardag gegeten.
Het grapje ging dat "men" alleen bij twejc 
als je ziek was en als de kip ziek was.
Dit is een mooie gelegenheid om van de Elenninga's te vertellen. De oudste zuster
van pa, Lea, was met Samuel Berkelo uit 
maker, die zijn waar door de hele provirj 
in Eenrum, waar hij bij de huizen langs 
loof dat hij ter nauwernood de kost kon 
een bijzonder lief gezicht. Zij stierf jong, ik was nog geen 12 jaar. Ik weet 
dat nog goed want hun enige kind Eli werd net tegen die tijd barmitswe. Ik lo 
geerde er voor die tijd en had een diep 
volgen en ik op geen stukken na. En dat 
•jantje was de volgende dochter. Zij was

"Ome Giel" was een joviale man, die cok
te Jans was eeuwig ziek. 't Was een teer vrouwtje met een lijdenstrek op haar 
gezicht. Zij was mooit erg ziek maar lag vaak in bed. Ze woonden in Haarlem en
oom Giel was kleermaker van beroep. Als
tijd een dag mee uit. Wij gingen eens rrupt de bus naar het strand bij Beverwijk

e gelegenheden kippesoep at, namelijk

Groningen getrouwd. Hij was een paraplu- 
cie uitventte. Hij kwam iedere 2 maanden 
ging om paraplu's te herstellen. Ik ge- 
verdienen. Tante Lea was een vrouw met

respect voor hem. Hij kon de sjoeldienst 
was zo'n grote indrukwekkende sjoel, 
genoemd naar de moeder van moeke, ene

Jantje van der Reis uit Leek. Zij was getrouwd met Michiel Kok uit Haarlem. Hun 
dochter Paulien, nu Pien, is mijn nog levende ongetrouwde nicht uit Californië.

moeite had om de kost te verdienen. Tan-

ik in Haarlem logeerde nam hij mij al-



en wandelden toen op die heldere 
ren bijzondere hartelijke mensen 
er soms een bad, maar bleef steevt 
dat de man opeens niet meer verse 
later een brief van een notaris, 
en dat hij zijn hele kapitaal, ee: 
Van dat geld begon oom Giel een v 
trouwerijen en begrafenissen verh

morgen langs het strand naar IJmuiden. Het wa- 
Een oude schnorrer kwam er iedere maand, nam 

ast eten. Dat zal wel jaren zo zijn gegaan tot- 
heen. Tot hun grote verbazing kregen ze maanden 
Het bleek dat de schnorrer toch niet zo arm was 
n paar duizend gulden aan oom Giel had vermaakt, 
erhuurwinkel op te zetten, waar hij kleren voor 
uurde.

VUILAFHAALDIENST

In verband met het feit dat op wo 
wordt gevierd zal in de betreffend 
eerstvolgende keer dat dan huisvu 
2 januari 1985.

ensdag, 26 december a.s. de tweede Kerstdag 
e week geen huisvuil worden opgehaald. De 

il zal worden opgehaald zal zijn woensdag,

Het gemeentebestuur van Eenrum.

HERINNERINGEN UIT EE

In deze aflevering van de opgetek|e 
schandaaltjes waarmee de vrienden

w
Een gevaarlijke sport voor de jon 
isolatoren boven in de telefoonpafl 
ook de dagelijkse schoolgang van 
dat de P.T.T. een klacht indiende 
vroeg.
Bij het bedrijven van deze vernie 
om te laten zien hoe goed je kon 
naar Kruize, de gemeenteveldwachtjs 
zijn; Potverdomme, hurt”,

'1' vlasfabr-.ek-aï'beiders ook 
. ï1t waar de jongens zich achter 
ders. Die fabrieksarbeiders haddefa 
al gauw geneigd was hen ds schuld 
clere daders konden zijn. De P.T.T 
meldde de klacht aan de marechausö 
school kwam, deze afspande en in 
was zo doodsbenauwd, dat hij geen

NRUM, opgetekend door L.C. Willinge
IX

nde verhalen van Willinge weer een aantal 
zich bezig hielden in hun jonge jaren. 
e r p s p o r t
gens was het als doelwit nemen van de witte 
en langs de weg naar Mensingeweer, waarlangs 
Irommers boerderij ging. Gevarlijk in die zin 
bij de gemeentepolitie en om meer toezicht

Lingen, die eigenlijk alleen ondernomen werden 
mikken, moesten alle jongens goed uitkijken 
r, die ons niet heel bang meer kon maken met

viermaal per dag langs deze kwamen was een
m mmonden verschuilen bij het opeporen van de da- 

terecht zo'n slechte reputatie, zodat Kruize 
te geven, zonder na te gaan of er ook nog an- 
. vond zijn opsporingswerk zeer onvoldoende en 
ee in Wehe~den Hoorn, die op paarden naar onze 

de klas de daders zocht. Zonder succes 1 Ieder 
mond durfde open te doen. Niet heldhaftig,

/ f



maar wel begrijpelijk ! Ze moesten zonder enige opheldering weer vertrekken, 
maar deden ditmet een dreigende waarschuwing. Na die tijd werd er nooit meer 
een isolator door de jongens stuk gegooid, 
vernielingen waren, als de marechaussee er

g l i j b a a n
Op de boerderij van Grommers had één van de belhamels ontdekt, dat het oude 
rietdak op de schuur als prachtige glijbaan kon worden gebruikt. Als het moest 
op de knieën naar boven kruipen en vandaar
gladder werd. De gliesterbaan was zodanig gekozen, dat hij uitmondde in de 
krimp tussen schuur en hut. De grote snelheid werd tot nul gereduceerd door het 
naar boven rennen op het tegenoverliggende 
Dat de oude, rieten dakbedekking niet op die glijsport berekend was, drong niet 
eerder tot hen door, dan dat ze de desastreuze gevolgen zelf hadden gezien 
Herstel was niet mogelijk en pa Grommers rnojest het te zijner tijd wel merken 
Dit gebeurde dan ook op zekere dag en Garmt 
voor hun gat, toen Luut er niet bij was.

w a c h t  u v o o r  d e  h o n d  
Luut had zich na schooltijd in z'n oudste p 
rij van Grommers, waar Garmt Jan al eerder 
mand. Ook in *t karnhuis en de achterkamer

akje gestoken en ging naar de boerde* 
was aangekomen. Opde achterdeel nie- 
niet..... nou dan maar eens gekeken

boven in de voorkamer. Daar naar toe en toen even om het hoekje geloerd
ook niemand ! Vreemd 1 Dan maar weer terug
sen voor- en achterkamer stond Sinta, de grote Deense dog met de haren overeind
op z'n rug en gromde met ontblote tanden na 
trapje stond te trillen van angst, maar die 
Toen de hond zijn eigen naam hoorde en werd
brave hond enz.", bedaarde zijn woede al gajuw en z'n staart gaf te kennen dat
hij tekenen van herkenning bemerkte zodat L 
kop aaide, waardoor de vrede gesloten was. 
achter zich kon sluiten en verder kon zoeke

d e  v l a s f a  
In de luttje hoeskes aan de zwarte sintelwe 
stoker van de machineketels van de vlasfabr 
In de tijd van het roten werd het rijpe vla 
voor gemaakte sloten geplaatst, die daarna 
kanaal. Aan het andere einde van de sloten 
ter weer weg te laten vloeien als het vlas 
rende knapen wisten die kleppen op het juis
beetje open te draaien, zodat de sloot leegliep, zeer tot ongenoegen van Goslin
ga, die daarvan niets begreep, maar eindeli 
Dit wekte vanzelfsprekend de grote woede op

omdat ze beseften hoe ernstig deze 
aan te pas kwam.

Jan en Hendrik kregen ongenadig

! Maar bij het drietredig trapje t.us-

ar de indringer, die boven aan het 
toch niet in paniek geraakte, 
toegesproken met; "Beste Sinta,

uut naar beneden kwam en hem over de 
Toch was Luut blij dat hij de deur 
n naar zijn vriend, 
b r i e k
g naar Grommers woonde Goslinga, 
iek.
s rechtop in droge, speciaal daar- 
werden volgepompt met water uit het 
zaten in buizen kleppen, om het wa- 
voldoende groot was. De daar passe- 
te ogenblik, maar ongezien, een

jk snapte wat de oorzaak was. 

van de vlasfabrikant Broekema, die

/</



zonder bewijzen bij pa Grommers kwam klagen over de baldadigheden van diens zo
nen. Pa Grommers trok partij voor de jongens, omdat hij om andere redenen voort 
durend in de clinch lag met de oude Broekema.

t w e e  w o e r d e n  a a n  e e n  t o u w t j e  
Een veel vermaak scheppend avontuur was het volgende: Aan een touwtje van onge
veer driekwart meter werd aan de einde een paardeboon bevestigd, door in de 
boon een gaatje te maken, het touw er door te trekken en met een knoop af te
sluiten.
Eenden in de gracht werden door wat hard voer op de wal gelokt; tussen dat voer 
lagen de twee bonen aan het touwtje.
Een woerd vond één ervan en slikte deze door. Misschien vond hij het een beetje 
gek, dat er nog iets vreemds in zijn bek zat, dat hij niet naar binnen kon 
krijgen, niettegenstaande alle moeite. Inmiddels vond een andere eend de tweede
boon, slikte deze in....  en was nu door het touw met de andere verbonden. Ze
trokken beide met eendekracht aan het touw, om vooral de boon in hun maag of 
bek niet prijs te geven. Deze toestand veroorzaakte een daverende pret bij de 
jongens. Het gevecht duurde zolang, dat bij één van de dieren de boon uit de 
maag werd getrokken, zodat de andere met het lekkere hapje er van door ging.
De overwinnaar slikte ook de tweede boon door zonder al te veel last te hebben 
van het touwtje.

w o 1 d j e
Omstreeks 1905 waren de naaste buren van Johan en Luut de dames Knol. De tuinen
grensden aan elkaar en de levenslustige jongens maakten vaak tot ongenoegen van
de beide vrouwen te veel lawaai....  maar....  op bevel van de ouders moest de
verstandhouding met de buurdames goed blijven ! Dus soms lief doen en maar wat 
verdragen. Tot dat liefdoen behoorde dan ook het spelen met hun veel te dikke 
hond, ook nog wel een tax met z ’n korte poten.
Vol zelfbeklag belden de jongens aan de deur en vroegen bedeesd: "Vrouw Knol, 
mogen wij met Woldje spelen ?". En als daar dan gunstig over werd beslist was 
het antwoord: "Goed, maar jullie mogen hem niet in zijn tenen knijpen".
Deze woorden werden al spoedig tot een gevleugeld woord bevorderd en te pas of
te onpas gebruikt.

Onner Ainrommer Toor'n

Ien 't Noorden van ons Vöderland 
Dör legt ’n hail old loug 
’n Terpdörp mit ’n tennisbön 
en ook ’p dikke kroug

Het jonkvolk het dör reuzenlol 
Muziek van gramofoon 
Mör ook wel ais 'n enkle keer 
van trom en sakzofoon

Den binnen ze almöl haile blied 
Den vlaigen ze hen en weer 
Den tennissen en den dansen ze 
En ook nog wel ais meer

W at of dat is begriep ie wel 
Mör ’k zeg het ain gain ain 
Dai der wat op te zeggen het 
Mout hom zulfs eerst bezain

Om elf uur is de pret gedön 
Ien ’t over daips is ’t „uut” 
M ör Vos is 'n verstandig man 
Kikt nait op ain menuut

Ans kastelain nö ber tou galt 
En kikt ien jachtwaids lög 

_ Den zegt e ien zien ainighait 
W at was 't mooi weer vandög

Jö, danst en springt mör jongeluu 
Aans vlinders op 'n blom 
Dat is de jonkhaid, ’t laifdevuur 
Dei tied komt nooit weerom

En mennig wicht kreeg dör ’n man 
En mennig vent 'n vrouw 
M ör naimand dei ik löder sprak 
Har dörvan ooit berouw



di.22 januari

vr.?5 januari

zo. 3 februari 
di.12 februari

Hotel Bulthuis

Café Centraal

Hotel Bulthuis

üe heer T.Wiersum, denrum, 
verte ].t ovar z i j n re is 
naar /enezue.1 a.
20.00 uur; toegang vrij.
Voor 1. ichtingsavond W. C . 7.
1D2 POOL’ voor le-don. 
Voorlichting van de 
Rijks po1j ti e te Water.
20.00 uur
FAMILI3C0MCCRT N F i.
De heer J.Hadders uit 
Emme 1 o o r d houdt e ̂ n Ie z i. n g 
over 'De tach11 ger jaren, 
vooruitgang of verval?'
2 0.00 uu r; t oegang v ri j. 
(NUT)

DATABANK 
vr. B maart,

" 1t Ligt al
za.lö maart,

gezamenlijke avond NUT-Ned. ver.v. Huisvrouwen;
De Waddenzangers treden op met het zangspel 
in smeet". Hotel Bulthuis; 20.00 uur
Feestavond W.S.v. "De Pool" voor leden; 20.00 uur 
Café Centraal



WANNEER WAS DAT GOK AL WEER

1962 Treinramp bij HARMELEN 93 doden*
1962 John Glenn Amerika's EERST!'E ruimtevaarder*
1962 P.T.T.centrale UARFFUM uordt als laatste in Nederland auto

matisch* Weg met de laatste telefoniste s*
1962 SOFTENON SCHANDAAL. Kinderen uorden verminkt geboren.
1962 MILJOENSTE uoning na de oorlog in gebruik. Te Zuolle.
1962 Actie OPEN HET DORP.
1962 Prinses WILHELMINA op 82 jarige leeftijd overleden. 28-ll-,62.

18-01-’63 Friesland heeft ELFSTEDENTOCHT uinnaar RE IN IER PAPING.

Auq.
22- 11-

Juni

09- 03-
10- 03-
09- 10-

02- 12-

11- 01-
03- 04-

21- 07-

10-  11-  

17-07-

22-  12-

08-04-
04- 11-

27-10- 
16-08- 
Jan. 

27-03- 
03-04-

AUTO's rijden op het 
63 SLOCHTER-GASBEL aanga

IJSSELMEER. 
boord.

63 s’Werelds grootste TREINR00F in Engeland.Buit F25 milj. 
63 JOHN F.KENNEDY vermoord.Lyndon B.Johnson volgt hem op.

64 Beatlekoorts trekt door Nederland.Beatles komen naar 
Amsterdam en geven concert.

55 Russische ruimtevaard 
mens in de ruimte.

66 Monseigneur BEKKERS o
67 Elvis Presley(32) tro 
67 V.P.R.0. brengt als e

luistert naar de naam

er ALEXEI LEONEl/ eerste wandelende 

verleden.
uut met Priscilla Beaulieu(22) 
erste 1 bloot1 op de T.V. Het’bloot1 
PHIL BL00M.

68 N.S. gaat over op GEE 
68 Dominee MARTIN LUTHER

67 EERSTE HARTTRANSPLANTATIE o n d e r  l e i d i n d  van d r • . barnard.

L en voert nieuw vinjet in, 
KING vermoord te Memphis.

69 Eerste mensen zetten voet op de maan Armstrong en Aldrin.

70 Generaal CHARLES de GAULLE op 79 jarige leeftijd overleden.

71 Zowel Godfried Bomans als Jan Wolkers vertoeven ieder een 
week op Rottumeroog.

71 GODFRIED BOMANS overleden op 58 jarige leeftijd.

73 PABL0 PICASS0 overleden op 91 jarige leeftijd.
73 AUTOLOZE ZONDAG.(Oliecrisis)

77 Ontvoering M.CARANSA de ontroerend-goed magnaat.
77 ELVIS PRESLEY op 42 jarige leeftijd overleden.
77 TREINGIJZELING te De Punt.Bevrijding eist 8 mensenlevens.
77 VLIEGTUIGBOTSING op TENERIFE 581 doden.
77 ZOMERTIJD wordt voor het eerst ingevoerd (energie besparing)
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Een stuk inkomen aan 
de kant leggen voor 
straks, als dat inkomen 
er niet meer is.
Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat zo goed 
mogelijk? Dat hangt er van af. Is het voor uzelf, of 
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer, 
of grootaandeelhouder/directeur van een BV? Kent 
u het verschil tussen een lijfrente en een 
kapitaalsconstructie? En hoe maakt u bij de oobouw 
van het pensioen het volle gebruik van de fiscale 
tegemoetkomingen? Alleen al hierom is het gewoon 
zakelijk om voor een prettige oude dag te zorgen.

Wat dacht u -  bij elkaar komen voor een praatje |  
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed.

Jorigeiui denken tegenwoordig dat 
geld alles is in het leven, als 
ze ouder worden weten ze het

Oscar W ilde (1856-1900)


