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1. Voorwoord
Rondom het molenhuis
Geschiedschrijving over Gezin en Bedrijf
van de Familie W. Oomkes en over Thesinge
Fascinerend prijken tegenwoordig de gerenoveerde molens aan de horizon.
Her en der in de provincie Groningen staan er als vanouds nog veel molens.
Koren- en pelmolens en enkele olie- en houtzaagmolens, in en bij de dorpen.
Watermolens in het buitengebied aan maren en diepen.
Vroeger was Groningen de provincie waar de meeste wintergerst werd verbouwd. Mogelijk
zijn er daarom daar, buiten de Zaanstreek, de meeste pelmolens gebouwd.
Gepelde wintergerst is gort. Vroeger werd veel gort gegeten. Gort, grutten, gries en
gerstebloem. Het was voedzaam, duurzaam en goedkoop.
Het loonde wanneer je als moeder, eventueel met kinderen, ging aren lezen tijdens de oogst.
Je kon in enkele dagen voldoende aren vergaren om er een jaar van rond te komen.
Wanneer de aren maar goedgevuld en droog werden aangeleverd, was het voor de peller niet
moeilijk er een goed eetbaar product van te maken.
Een molen is eigenlijk niets anders dan een werktuig dat de energie van wind omzet in
draaikracht, waarmee je iets kan doen. In de twintigste eeuw werd windenergie vervangen
door stoom-, verbrandings- en elektromotoren en turbines.
Een windmolen is een formidabel bouwwerk om te zien, maar voor hetzelfde doel, b.v. het
malen van graan, kan men een maalstoel met een bijpassende elektromotor in een garage
plaatsen.
Windmolens vertolken een rijke historie. Tot voor kort hebben ze bijgedragen aan het beheer
van het water (o.a. het voorkomen van overstromingen), de voedselvoorziening (o.a. het
malen en het pellen van granen en het persen van oliehoudende zaden) en industrie
(houtbewerking en papierfabricage).
Vroeger voelden de mensen zich nauw betrokken bij de molens. Ze waren er ook afhankelijk
van.
In het boek heb ik zeer uitgebreid geschreven over hoe een molen werkt en hoe ermee wordt
gewerkt. Ik ben gedurende elf jaar (1934 tot en met 1945) zeer nauw betrokken geweest bij de
molen “Germania” in Thesinge.
In de eerste 6 jaar liepen de gebruikswaarde van de molen en de belangstelling ervoor van
boer en burger terug. Tijdens de vijf oorlogsjaren was de molen weer erg belangrijk, zowel
voor de dorpelingen als ook voor de mensen uit de stad.
Diverse stadjers, die de boer opgingen voor een beetje tarwe kwamen bij de molen langs om
de tarwe te ruilen voor meel (we hadden altijd meel in voorraad).
Het overzicht van baten en lasten geeft de lezer informatie over de bestedingsruimte in het
molenaarsgezin.
Bij de beschrijving van de familie is tegelijk informatie gegeven over het stads- en
dorpsleven, de economische omstandigheden, het werk, de aanwezige ambachten, het
culturele leven, de kerk, de school en het verenigingsleven.
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1. Voorwoord
Het boek is ingedeeld in hoofdstukken. Diverse personen komen in meerdere hoofdstukken
voor, maar dan in een verschillende relatie tot het beschreven onderwerp.
Het boek werd oorspronkelijk geschreven ter informatie aan de nakomelingen in de familie
Oomkes. Bij het schrijven over de familie kwam echter tegelijkertijd veel over de
leefomstandigheden in Thesinge een kleine eeuw geleden naar voren.
Ik heb Thesinge nog gekend zonder bestrating en zonder ondergrondse riolering. Alleen de
weg die dwars door het dorp naar de haven liep was een grintweg. De zijweggetjes waren
verhard met rood puin. De riolering bestond uit open goten (met hier en daar een zinkput),
waardoor het water werd afgevoerd naar een sloot.
Later is de weg geasfalteerd, zijn de zijweggetjes bestraat en is de riolering verbeterd.
In de herfst van 2003 werd Thesinge voorzien van een nieuwe bestrating en riolering.
Thesinge zou Thesinge niet zijn, wanneer dit niet feestelijk zou worden gevierd. De
burgermeester van Ten Boer, mevrouw Pot, hield een toespraak en onthulde een beeld van
een gelaarsde jongen staande in een zandbak. Daarbij was een plaquette met de titel “Zand
erover”. De tekst van de plaquette vertolkt heimwee naar de geschiedenis van Thesinge en
roept op “de gordijnen van zand opzij te vegen”.
Ik had het voorrecht bij de onthulling van het monument aanwezig te zijn. 83 jaar oud;
iemand uit de jeugd van vroeger.
Het meeste van het geschrevene lag al enkele jaren klaar.
Ik had in de loop der jaren al veel opgeschreven om er eens wat mee te doen. Onze
geschiedenis leek mij het waard.
Ik ben geen “taalkundig” mens en ik ben daarom blij en dankbaar dat dochter Jannie zei:
“Lever mij de gegevens maar en dan zal ik proberen er een leesbaar verhaal van te maken
zonder al te veel van de schrijfstijl te verdoezelen”.
Veel leesplezier toegewenst!

Kornelius Oomkes
Prof. Boermastraat 2, appartement 111
9781 JS Bedum
Tel. 050-3650449

Jannie Oomkes
Stevinstraat 21
4515 GB IJzendijke
Tel. 0117-302245

December 2005
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1. Voorwoord

Zand erover
Iedereen is jong geweest. De één lang geleden, de ander net nog.
Zo is het met mensen, zo met dorpen. De jeugd begint klein en onwetend.
Als ze voorbij is, wordt de jeugd vergeten. Zand erover.
Toch zal het verleden nooit verdwijnen. Want geschiedenis is hardnekkig.
Zoons treden in het laarzenpad van hun voorouders, dorpen verrijzen op de fundamenten van
kloosters.
Tegelijkertijd is het verleden een goedzak, want het draagt vrijwillig bij aan zijn eigen
verdwijning. De stappen van de zoon bedekken die van vader.
Het klooster gaf zijn stenen weg aan huizen en straten.
Honderden jaren van landbouw en bewoning hebben de jeugd van Thesinge aan het oog
onttrokken. Het is het oude lied van de geschiedenis: zand erover.
Zo is het verleden overgeleverd aan de verhalenvertellers.
De ouden vertellen over de oude dingen. Zij weten van de wereld onder het zand.
Maar iedereen is jong geweest. En wilde eerst zien en dan geloven.
Daarom de mouwen opgestroopt! Deze zandbak is een venster op de kindertijd van Thesinge.
Veeg de gordijnen van zand opzij en zijn eerste gebruiksvoorwerpen duiken op. Alsof ze
gisteren nog werden gebruikt.
(De tekst is afkomstig van de plaquette bij het beeld “De gelaarsde jongen” aan de haven in Thesinge.)

3

2. Inhoud
Rondom het molenhuis
Geschiedschrijving over Gezin en Bedrijf
van de Familie Willem Oomkes en over Thesinge
(Volgorde niet geheel chronologisch)
1.

Voorwoord

1

2.

Inhoud

4

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Geslachtsregisters
Stamboom Familie Oomkes.
Geslachtsregisters van Luitje Jans Oomkes en Johannes Oomkes.
Geslachtsregister van Willem Oomkes.
Geslachtsregister van Kornelius Oomkes

6
7
8
9

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Familie Willem Oomkes
Bedrijf W. Oomkes
Bedrijf Wed. W. Oomkes
Balansen over vier boekjaren
Het gezin Oomkes
Ervaringen in de schoolvakanties bij de familie
De emigranten
Zakelijke aspecten
Afsluiting

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

De molenaar
Geschiedenis molen “Germania” te Thesinge
Blijft molen Germania draaien?
Artikel uit GARMER & THESINGER EXPRES september 2001
Loop met mij mee en luister
Molenwieken en zwichtstelling
De maalderij
“Germania” als pelmolen
Nog enkele details

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Thesinge
Kardingermaar en polders.
Miniatuur “Kinderdijk van Groningen” en topografie
Kievitstermolenpolder
Werkgelegenheid en inkomen
Culturele verenigingen, kerk en school

101
114
121
124
146

7.

Mobilisatie, oorlog, bezetting en bevrijding.

151

8.

Samenvatting

164

9.
9.1.
9.2.

Bijlagen
Rapportenboekje en Getuigschrift
In Memoriam Diena

166
167
4

10
22
38
40
54
59
64
68

69
70
74
78
85
92
98

2. Inhoud
9.3.
9.4.

168
169

9.5.
9.6.
9.7.

Hendrik Oomkes
Oosterhoogebrug gespaard.
Nieuwe Provinciale Groninger Courant, 27 april 1945
Vliegtuigcrash 25/26 juli 1943, uit “Gevleugeld verleden”.
Afscheid als rayonzaakvoerder in 1980
Afscheid van het werk op 14-9-1982

10.

Bronnen en Literatuur

184

Foto omstreeks 1930. Links het café met doorrit, geboortehuis van vader Willem
Oomkes. Rechts de molen en het woonhuis.
5

170
174
180

3.1. Stamboom Familie Oomkes
Opgetekend door H. Oomkes, Dorpshuisweg 59, 9617 BM Harkstede
Tel. 050-4041976

De torenklok van de Engelberter kerk, welke in 1920 is omgesmolten, droeg het volgende opschrift:
“Fredericus ab Oostbroek, Past. Siabbe Brunes, Luitien Ooms, kerkvogeden tot Engelbart 1630.
Bovengenoemde Luitien Ooms is geboren ± 1590 en is naar mijn stellige overtuiging de vader van onze
eerste stamvader Oomke Luitjens.

Generatie 1.
Oomke Luitjens
en
Dieuwertje Hendriks
Huwden op 25-04-1647 te Middelbert.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, waaronder ene Hendrik, geb. op 20-09-1651
te Engelbert.

Generatie 2.
Hendrik Oomkes
en
Egbertjen Klaassen
Huwden op 29-10-1682 te Engelbert.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren, waaronder ene Oomke, geb. op 08-06-1684
te Engelbert.
Generatie 3.
Oomke Hendriks
en
Dieuwertje Jacobs
Huwden op 15-06-1727 te Engelbert.
Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren, waaronder ene Luitjen, geb. op 16-09-1736
te Engelbert.
Generatie 4.
Luitjen Oomkes
en
Trijntjen Freriks
Huwden op 04-06-1767 te Engelbert.
Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren, waaronder ene Jan, geb. op 07-06-1781
te Engelbert.
Generatie 5.
Jan Luitjes Oomkes
en
Jantje Eltjes Stuurwold
Huwden op 31-08-1806 te Thesinge.
Uit dit huwelijk zijn … kinderen geboren, waaronder ene Luitje Jans, geb. op 20-09-1806
te Thesinge.
Generatie 6.
Luitje Jans Oomkes
en
Siebrig Harms Bontsema
Huwden op 27-05-1839 te Ten Boer.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren, waaronder ene Johannes, geb. op 02-02-1850
te Garmerwolde.
Generatie 7.
Johannes Oomkes
en
Siebrichdina Havinga
Huwden op 28-05-1874 te Ten Boer.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waaronder ene Willem, geb. op 08-08-1880
te Thesinge.
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3.2. Geslachtsregisters van Luitje Jans Oomkes en Johannes Oomkes
Luitje Jans Oomkes (geb. 20-09-1806, overl. 26-03-1885) en
Siebrig Harms Bontsema (geb. 07-06-1812, overl. 11-05-1866)
Zij huwden op 27-05-1839 te Ten Boer.
Het kerkelijke huwelijk werd gesloten door Ds. de Cock op 02-06-1839 op een boerderij te
Westerwijtwerd (vanwege de afscheiding van de Nederlands Hervormde Kerk in 1836).
Kinderen
Geessien
Jan
Harm
Jantje
Johannes
Derk
Eltje

Geboren
06-12-1840
28-05-1842
19-02-1845
06-04-1848
02-02-1850
02-01-1855
18-05-1857

Overleden
30-05-1935
11-05-1924
23-03-1936
09-06-1917
18-08-1937
21-09-1924

Gehuwd met
J. H. Dekens
Ongehuwd
Ongehuwd
R. J. Bouwman
S. Havinga (geb. 30-11-1851)
Ongehuwd
Ongehuwd

Ze woonden op de boerderij tussen Thesinge en Garmerwolde, naast waar nu de gaslocatie van de
N.A.M. is.

Johannes Oomkes en
Siebrichdina Havinga (geb. 30-11-1851, overl. 14-07-1933)
Kinderen
Siebrichdina
Geziena
Luitje
Willem
Jan

Geboren
15-07-1874
20-03-1876
19-02-1878
08-08-1880
13-04-1884

Overleden
16-07-1948
28-07-1955
15-03-1935
07-09-1953

Gehuwd met
T. Huttinga
J. Hoexum
Jantje Goelema
Jacoba Ufkes
Jantje Ufkes

Johannes Oomkes was kastelein en hij had een strohandel in Thesinge.

Geboortehuis van
vader Willem Oomkes
(café met doorrit).
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3.3. Geslachtsregister van Willem Oomkes

1

2

Willem Oomkes
gehuwd op
met Jacoba Ufkes

Geboren
08-08-1880
18-05-1905
20-11-1881

Kinderen
Johannes Oomkes
gehuwd op
met Winifred Heller
2e huwelijk
met Henriëtte Velthause

04-10-1905
04-10-1935
07-03-1908
18-05-1985
11-10-1920

Diena Oomkes
gehuwd op
met Jelmer Beukema

28-03-1907
04-06-1941
07-03-1908

Overleden
15-03-1935
te Winschoten
23-03-1965

17-06-1987
te Grand-Rapids

3 kinderen

05-10-1983
te Grand-Rapids

13-07-1995
te Ten Boer

2 kinderen

07-03-1944

3, 4,
5, 6
en 7

Na Diena zijn 5 kinderen geboren en allen jong gestorven. De tweelingen Siebrichdina en
Hendrika 6 à 7 dagen oud, Hendrik 9 maanden, Siebrichdina
5 maanden en Siebrichdina ongeveer 1 jaar.
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Hendrik Oomkes
gehuwd op
met Trientje Groothoff

08-09-1915
04-05-1944
20-04-1916

22-03-1995

Luitje Oomkes
gehuwd op
met Corrie Bosch

08-08-1917
14-07-1943
28-02-1919

24-03-2000

Kornelius Oomkes
gehuwd op
met Trijntje Hellinga
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10

11

12

13

14

te Ten Boer

4 kinderen

te Ten Boer

4 kinderen

03-08-1920
02-01-1946
11-06-1918

te Ten boer

5 kinderen

Siebrichdina Oomkes
gehuwd op
met Jacobus Alje Wijpkema

28-12-1921
13-12-1945
04-07-1920

te Ten Boer

2 kinderen

Willem Oomkes
gehuwd op
met Kornelia Willemina
de Graaff

18-05-1923
15-06-1950
31-08-1923

te Winsum (Gr.)

4 kinderen

Jacoba Oomkes
gehuwd op
met Sicco de Jong

05-10-1924
11-09-1945
06-05-1621

te Ten Boer

7 kinderen

Jan Oomkes
gehuwd op
met Grietje Oosterdijk

22-02-1926
28-04-1950
22-04-1926

te Ten Boer

2 kinderen
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3.4. Geslachtsregister van Kornelius Oomkes
Kornelius Oomkes
gehuwd op
met Trijntje Hellinga

geb.
geb.

03-08-1920
02-01-1946
11-06-1918

Thesinge, gem. Ten Boer
Ten Boer
Garnwerd, gem. Winsum (Gr.)

Appingedam
Maarssen
Veenhuizen

Kinderen
Willem Oomkes
gehuwd op
met Johanna Hendrika van Haeringen (Riek)

geb.

21-02-1948
20-09-1972
16-01-1951

Kinderen
Kornelius Johannes (Kars)
Maaike Janyne (Mayan)
Jan Luutsen Theodoor (Jan Ludo)

geb.
geb.
geb.

18-05-1976
21-11-1978
26-06-1984

Kampen
West-Terschelling
Hoogeveen

Janke Oomkes (Jannie)
ongehuwd

geb.

27-06-1949

Bedum

Jacoba Oomkes

geb.
overl.

08-04-1952
22-03-2001

gehuwd op
met Gerrit Jan ter Horst

geb.

13-06-1986
26-04-1947

Bedum
Roozendaal
(Hospice Roozenheuvel)
Zutphen
Aalten

Kinderen
Hendrik Johannes Kornelius (Rick)
Katharina Dorothea (Karin)

geb.
geb.

16-07-1988
09-12-1989

Arnhem
Arnhem

geb.
geb.

17-12-1953
18-12-1980
17-07-1953

Bedum
Wonseradeel
Witmarsum

geb.
geb.
geb.
geb.
geb.
geb.
geb.

21-05-1983
09-09-1984
11-04-1986
15-06-1987
23-12-1988
19-05-1990
09-01-1992

Schettens
Schettens
Schettens
Schettens
Schettens
Schettens
Sneek (ziekenhuis)

geb.

Bedum
Gorinchem
Bant (NOP)
Capelle aan de IJssel

Antje Oomkes
gehuwd op
met Rein Boersma
Kinderen
Harmen
Kornelius
Lieuwe
Willem
Tryntsje
Jan Rein
Gerrit.

geb.

Diena Oomkes
gehuwd op
met Eelco Hoekstra

geb.

11-08-1956
23-01-1991
08-09-1954

Pleegkind
Mellika Brenda Stacy (Brenda) Ghirah

geb.

11-02-1993
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4. Familie Willem Oomkes 4.1. Bedrijf W. Oomkes
Het programma “Spoorloos” van de KRO geeft overduidelijk weer hoe mensen bezig zijn met
hun verleden.
“Waar en onder welke omstandigheden leven of hebben mijn ouders geleefd?”
“Is er iets van mij wat ik in hen terug kan vinden?”
Hoe ouder men wordt, hoe meer behoefte men heeft om iets over het voorgeslacht te weten te
komen.
Ik, Kor, ben inmiddels 85 jaar en het lijkt mij een goed idee iets van mijn herinneringen van
vroeger op papier te zetten.
Vader Oomkes werd op 08-08-1880 te Thesinge geboren in het huis naast de molen “Germania”.
Hij ging op twaalfjarige leeftijd van school af en werkte daarna twee jaar als kleine knecht bij
boer Dijksterhuis (op een boerderij dicht bij de Kardingermaar, aan de weg naar Garmerwolde).
Hij werd daarna molenaarsknecht op de graan- en pelmolen van Berg te Heiligerlee. Hij raakte
bevriend met een smidsgezel, Menno Ufkes en trouwde op 18-05-1905 met diens zuster Jacoba.
Zij was geboren op 20-11-1881 en woonde aan de Sint-Vitusholt te Winschoten.
Vader en moeder gingen wonen in Heiligerlee, waar hun kinderen Johannes en Diena werden
geboren.

Vader Willem Oomkes

Moeder Oomkes met kind

Ze verhuisden daarna naar Winschoten en daar werden de tweeling Siebrichdina en Hendrika
geboren. De kinderen overleden toen ze 6 en 7 dagen oud waren en werden begraven in
Winschoten.
Diena was ongeveer 2 jaar oud toen de tweeling werd geboren.
In (vermoedelijk) 1909 ging vader weg bij Berg en begon hij voor zichzelf op een molen in
Nieuw-Beerta. Daar werden nog drie kinderen geboren, die alledrie op jonge leeftijd overleden,
te weten Hendrik (9 maanden), Siebrichdina (5 maanden) en Siebrichdina (ongeveer 1 jaar). De
exacte data van geboorte en overlijden zijn mij niet bekend.
In Nieuw-Beerta was er een boerenvrouw, die tegen moeder zei: “Weet je waarom al die
kinderen zijn gestorven? Jullie mogen hier niet wonen. Jullie horen hier niet!”
Het was een zeer goddeloze buurt; onze ouders voelden zich er niet thuis.
Ze gingen ter kerke in Drieborg. Er was één keer per week dienst. Om de zes weken kwam er
een predikant. Er kwamen nog geen dertig mensen in de kerk (of was het een zaaltje?).
Er woonden ook een veldwachter Boer (bij wie ze vaak koffie dronken) en een smid Dresselhuis.
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4. Familie Willem Oomkes 4.1. Bedrijf W. Oomkes
H. van der Veen woonde ook in Nieuw-Beerta. Van der Veen kocht in 1921 een boerderijtje met
15 ha land op Klunder aan de Kardingermaar in Thesinge.
De familie Oomkes en de familie Van der Veen hebben jarenlang goede contacten met elkaar
gehad. Johannes was bevriend met Stoffer. Diena was bevriend met Gepke en Derkje. Ik was er
in mijn schooljaren ‘s zaterdags vaak en werkte er later, toen Stoffer pas boer was, gedurende
twee zomers. Sieb was zeven jaar bij Stoffer en Doet in betrekking.

In 1915 kocht vader de graan- en pelmolen in zijn
geboortedorp Thesinge.
In het gezin waren toen al zeven kinderen geboren, waarvan alleen Johannes en Diena nog in
leven waren. In Thesinge werden nog zeven kinderen geboren, te weten Hendrik op 08-09-1915,
Luitje op 08-08-1917, Kornelius op 03-08-1920, Siebrichdina op 28-12-1921, Willem op 18-051923, Jacoba op 05-10-1924 en Jan op 22-02-1926.
Veel voorspoed hebben onze ouders met de molen in Thesinge niet gehad.
In de nacht van 8 op 9 februari 1916 werd de molen door een zware storm beschadigd. Beide
roeden braken af en een groot deel van de zwichtstelling ging kapot. De molen was een poos niet
te gebruiken. Vanwege het hoge water stond het water in de schuur.
Één roede werd vervangen door een roede van Amerikaans grenenhout, afkomstig van een
afbraakmolen uit Nieuw-Beerta. Deze roede heeft er jaren ingezeten (volgens mij tot enige jaren
na de tweede wereldoorlog). Vanwege de oorlog (eerste wereldoorlog) was er geen tweede
grenen roede te koop en kwam er één in van een andere soort hout. Deze is een jaar later bij een
zacht windje alweer gebroken. (Met 1 roede valt bij voldoende wind nog te malen.)
Ik herinner mij, dat toen ik klein was, er nog een roede afbrak (1925?) en dat ik pa op de hoek
van het huis bij de kelder een cent gaf. De cent had ik net gevonden.
Er kwam een nieuwe moderne zelfzwichtende roede van Amerikaans grenenhout voor in de
plaats.
Omstreeks 1931 moest de windpeluw worden vervangen (op de windpeluw rust een zerken lager
waarin de molenas met de wieken draait). Een grote klus.
Ze moesten veel kosten maken om de molen aan de gang te houden.
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4. Familie Willem Oomkes 4.1. Bedrijf W. Oomkes

1919 of 1920
Johannes, Hendrik, Vader Oomkes, Moeder Oomkes, Tante Hendriktje, Luitje en Diena.
(Tante Hendriktje was een oudere, ongehuwde zus van moeder. Ze werd geboren op 29-04-1874
en overleed op 14-01-1921. Ze had een “hoge rug”. Toen opa Ufkes in Winschoten hertrouwde,
kwam zij bij ons in huis. Het was een lieve vrouw. Ze werd begraven in Thesinge.)

Omstreeks 1924 moesten er maatregelen worden getroffen om wat ruimer te kunnen wonen. De
stookhut werd afgebroken en er werden enkele koestallen opgeruimd.
Er kwam een nieuwe woonkeuken met openslaande ramen, een stookplaats, een porseleinkast en
een klerenkast. Daarachter een slaapkamer voor 2 vaste tweepersoonsledikanten en een
kinderbed. Het geheel werd voorzien van een plat dak. De zoldering was aan de lage kant. We
hebben enorm veel plezier gehad van deze voorzieningen.
Het materiaal voor deze verbouwing werd aangevoerd vanaf timmerman Kol aan de Dijk. Op
een zekere keer kon het paard de lading (zand, grind en portland) niet bij de brug op krijgen en
ging de wagen achterwaarts de Kardingemaar in. De lading ging grotendeels verloren. Ik zat als
kleuter op de wagen met Hendrik of Luit.
Tjaakje (of Lien) Heidema droeg mij naar huis. Ik was bijna verdronken.
Er deed zich later nog een grote reparatie voor. De kelder kreeg een nieuwe muur, een nieuwe
vloer en een openslaand raam. Het dak werd gerepareerd en op de spanten kwam gaas met asfalt
en daarop nieuwe dakpannen.
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Luit en Hendrik 1929

Coba, Diena en Sieb 1929

Kor
Jan
Sieb
Willem
Coba
1932
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We gaan weer terug naar het molenaarsbedrijf.
De voortgaande industrialisatie vroeg ook zijn tol. In het verleden maakte men voor het malen en
pellen vrijwel alleen gebruik van windenergie. Dit veranderde toen men op grote schaal stoom-,
verbrandings- en elektromotoren ging gebruiken.
Na 1927 heeft vader geen pelstenen meer gebruikt.
Grote hoeveelheden granen en oliehoudende zaden werden vanuit Amerika en Afrika ingevoerd.
De granen werden steeds meer fabrieksmatig bewerkt. Uit oliehoudende zaden werd het vet
onttrokken. De daarbij overblijvende eiwitrijke producten werden samen met het graanafval
verwerkt tot mengvoeders in de vorm van meel, koeken en brokjes.
De prijs en de kwaliteit van deze producten waren zodanig, dat er steeds minder graan ter
vermaling aangeboden werd.
Wat nu? Ook met de verkoop van mengvoeders beginnen?
“Gemakkelijker gezegd dan gedaan!”
Vader hield het bij de verkoop van enige enkelvoudige producten zoals gerstemeel en maïsmeel
(meestal aan landarbeiders, die voor eigen gebruik een varken mestten), kippenvoer, een weinig
lijnmeel en gort (voor gezinsgebruik).
De redenen om niet in mengvoer te gaan kunnen divers zijn.
Ik heb daarover nagedacht en wil dit niet onvermeld laten.
1.

Wil je iets betekenen in de handel van mengvoer, dan moet je in een gebied de status
“alleenverkoop” van een bepaald merk hebben. Het eigen gebied is vaak te klein. Een
molenaar plaagt zijn collega’s niet graag (zie ook het verhaal van de dwangmolen).

2.

Je moet kunnen beschikken over eigen transport en je moet voldoende opslagruimte
hebben. De begane grond van een windmolen is daarvoor niet groot genoeg. Het nog te
malen graan moet er ook kunnen liggen.

3.

Je moet voldoende financiële armslag hebben. De leveranciers moeten vlot kunnen
worden betaald, terwijl de afnemers niet allemaal op tijd hun rekening zullen betalen. Het
eigen gezin moet ook over de nodige middelen kunnen beschikken.

4.

Als molenaar ben je loonmaler. Door mengvoer te verkopen krijg je minder aanbod van
graan om te malen. Dus krijg je minder inkomsten uit maalloon. Je wordt een concurrent
van je eigen bedrijf. De vaste kosten van de molen gaan door.

5.

Tijd. Een windmolenaar is afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid wind. Hij kan zijn
werk niet altijd plannen. Wanneer er wind is, moet de molenaar beschikbaar zijn. Dat is
niet altijd met de handel te combineren.

6.

Kennis. Je moet kennis hebben van enkelvoudige en mengvoeders. De kennis van de
producten en de toepassing ervan was bij de handel vrijwel nihil.

Wat de beweegredenen van vader geweest zijn, weet ik niet, maar het werd uitstellen en maar
eerst aanzien.
De prijzen van inlandse granen, aardappelen, melk, eieren en vlees waren zo laag, dat vrijwel
geen enkel meewerkend kind in een bedrijf enig loon kon ontvangen.
In een economische crisis en in oorlogsjaren geldt: “Leven om te overleven!”.
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In de laatste schooljaren en het jaar daarna gingen Hendrik en Luit zo af en toe met pa mee naar
Cornelis Veenkamp op Achter-Thesinge om graan te hokken.
Pa verdiende in de slappe maanden juli en augustus wat bij met het werken bij boer Veenkamp,
die een groot akkerbouwbedrijf had. Al het graan werd er toen nog met een zicht (zeis) gemaaid,
waarna de halmen met een welhaak in bundels werden neergelegd. De bundels werden (meestal
door bindsters) tot schoven gebonden en van de op het land liggende schoven werden hokken
gemaakt.
Bij Veenkamp maakten ze dubbele hokken van 20 schoven (2 x 6 binnen en 2 x 4 buiten) of
driedubbele hokken van 30 schoven (2 x 8 binnen en 2 x 7 buiten) of hokken van 40 schoven
(2 x 12 binnen en 2 x 8 buiten).
Hokken werden gemaakt om het graan te laten narijpen en te drogen.
De hokken werden in rijen geplaatst, zodat ze gemakkelijk op de wagen konden worden geladen.
Voor het laden waren twee mensen nodig, één om met een vork de schoven op te steken en één
om de schoven zo op de wagen neer te leggen, dat er zoveel mogelijk lading op kon en het graan
er toch niet afviel. De twee mannen, die de wagens laadden, wisselden van taak. (Bij Oudman
heb ik het veel gedaan.)
De zichters begonnen meestal ’s morgens om 5.15 uur en gingen met onderbrekingen om te
schaften door tot 17.30 uur. Ze hadden dan 11 uur gewerkt en hadden dan met z’n tweeën een
halve hectare gemaaid. Ze werden betaald per gemaaid oppervlak. Één binder(ster) kon een
halve hectare per dag binden en werd per hok (= 10 schoven) betaald. Ook de hokker werd per
hok betaald.
Pa deed het werk als aangenomen werk. Hij kon zelf bepalen op welk tijdstip van de dag hij het
werk deed, als het maar gebeurde.
Hij was ook vaak aanwezig bij het inhalen van de oogst.
Men probeerde altijd met de oogst klaar te zijn op 28 augustus, het bevrijdingsfeest van
Groningen.
Wanneer het laatste graan binnen was, vierde men dat op de boerderij met chocolademelk en
naar ik meen ook krentenbrood. Pa kwam dan ’s avonds thuis met een grote ketel
chocolademelk, die door de dochters op de boerderij in een kookpot gemaakt was. Ze gebruikten
daarvoor chocolade, die van platte stukken geschraapt werd. Wanneer de chocolademelk klaar
was, dreven er bolletjes chocoladeolie bovenop. Het was heel lekker.
In de herfst gingen pa en moe een avond naar Veenkamp om af te rekenen. Moe kwam dan
meestal thuis met wat kleren, die te klein geworden waren voor hun jongste zoon Jan. De kleren
waren mooi en van zeer goede kwaliteit. Wanneer ze mij pasten, was ik er blij mee.
Hoelang pa al ’s zomers ging bijverdienen weet ik niet, maar ik heb gehoord dat pa, toen ik
geboren werd in 1920, net niet op tijd thuis was vanwege de oogst.
Ik trek daaruit de conclusie, dat er al vele jaren ’s zomers weinig aanbod was van graan om te
malen.
In de omliggende dorpen waren rond 1930 al veel molens “onthoofd”. Men was overgegaan op
motoraandrijving.
Hendrik en Luitje zijn respectievelijk 8 en 10 jaar na Johannes geboren.
Het molenaarsbedrijf was een specifieke mannelijke aangelegenheid.
Naar mij is verteld, had pa in het begin, toen hij de molen in Thesinge pas had overgenomen, een
knecht. De laatste knecht was waarschijnlijk Hamel Blink, die later naast kruidenier Siebolt
Dijkema aan de Dijk woonde.
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Johannes was bij zijn komst in Thesinge bijna 10 jaar oud en hij was 13 jaar toen hij in 1919 de
school verliet. Wat hij allemaal gedaan heeft in de jaren tussen 1919 en oktober 1927, toen hij als
emigrant naar Amerika vertrok, is mij niet bekend. Ik weet wel, dat hij bij de familie Winter in
Achter-Thesinge heeft gewerkt en dat hij in de wintertijd bij pa op de molen werkte.
Toen Johannes vertrok, was Hendrik net 12 jaar geworden. Hij moest toen nog 1½ jaar naar
school. In zijn schooltijd zal Hendrik al af en toe geholpen hebben op de molen en toen hij van
school kwam werkte hij in de wintertijd bij pa. Hendrik kwam in 1931 in dienst bij de Fok- en
Controlevereniging, maar hij bleef thuis wonen en had tussentijds nog de gelegenheid om pa te
helpen. Vandaar dat hij bij de plotselinge ziekte van pa in het voorjaar van 1934 al veel ervaring
had in het bedienen van de molen. Hij was toen inmiddels 18½ jaar oud. Luit heeft op 1 mei
1931 de school verlaten en is in de zomer van 1932 uit huis gegaan om in Haren als
bakkersknecht te gaan werken.
Voor de kerst 1933 kwam
Johannes, die in oktober 1927
naar Amerika was vertrokken,
met zijn verloofde Win voor een
trip van 3 maanden naar
Nederland.
In de laatste dagen van maart
1934 vertrokken ze met de boot
vanuit Rotterdam.

Vader en moeder gingen mee om hen uitgeleide te doen en koppelden daaraan een bezoek aan
moeders jongste broer, Hendrik, die met zijn gezin in Dordrecht woonde.
Hendrik Ufkes leerde zijn vrouw kennen in de mobilisatietijd in de omgeving van Dordrecht. Ze
woonden eerst in Thesinge in wat nu “Huiskamercafé ‘t Jopje” is. Tante aardde niet in Thesinge
en ze gingen daarom terug naar Dordrecht.
Op dezelfde dag dat Johannes en Win in Amerika
aankwamen kreeg vader een zware hersenbloeding. Hij was
halfzijdig verlamd en kon nauwelijks praten. Het was direct
al duidelijk, dat hij nooit meer zou kunnen werken. Hij was
53 jaar oud. Er waren in Nederland 8 kinderen, van wie
alleen Diena meerderjarig was.
Er kwam van de ene op de andere dag een ledikant van het
Groene Kruis in de voorkamer. Diena heeft vader de eerste
maanden liefderijk verpleegd en ook later nog verzorgd en
bijgestaan.
Er kwam verschrikkelijk veel op moeder en Diena af. Vier
schoolgaande kinderen. Economische crisis. Vrijwel
evenveel schulden als bezittingen. De kostwinner voor altijd
weg. Hoe ziek vader ook was, dit ging hem niet voorbij.
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Bovenstaande foto is van Johannes (geb. 04-08-1905) en Kornelius (geb. 03-08-1920) op de
zwichtstelling van de molen in het voorjaar van 1934, dus vrij kort voordat Vader Oomkes in
april een hersenbloeding kreeg en nooit meer kon werken. Vader overleed op 15 maart 1935.

Hoe verder?
De gezinssamenstelling was toen (april 1934) als volgt:
Moeder
Johannes
Diena

20-11-1881
04-10-1905
28-03-1907

52 jaar
28 jaar
27 jaar

Hendrik

08-09-1915

18 jaar en 7 mnd.

Luitje

08-08-1917

16 jaar en 8 mnd.

Kornelius
Siebrichdina
Willem
Jacoba
Jan

03-08-1920
28-12-1921
18-05-1923
05-10-1924
22-02-1926

13 jaar en 8 mnd.
12 jaar en 3½ mnd.
10 jaar en 11 mnd.
9 jaar en 6 mnd.
8 jaar en 2½ mnd.

Reeds 6½ jaar in Amerika
Thuis. Ging af en toe uit werken en
kraamverzorgen.
Thuis. Werkte bij de Fok- en
Controle Vereniging te
Garmerwolde.
Bakkersknecht in Haren of
Groningen.
Lagere school (nog 3 weken).
Lagere school.
Lagere school.
Lagere school.
Lagere school.

Zoals al geschreven kocht vader in 1915 in zijn geboorteplaats Thesinge de windkoren- en
pelmolen. Het was in de eerste wereldoorlog.
Doordat men steeds meer windkracht ging vervangen door andere energiebronnen, werd vanaf
±1927 de molen niet meer gebruikt voor het pellen van gerst tot gort. Zodoende was de molen in
1934 alleen maar in gebruik voor het malen van graan voor de boeren en het breken van rogge
voor de bakkers. Er was ook een pletmachine aanwezig voor het pletten van lijnzaad. Geplet
lijnzaad werd af en toe gebruikt als voer voor paarden en kalveren.
Er was ook verkoop van gerstemeel, maïsmeel, maïs, gort en teerproducten.
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Vader had twee melkkoeien en huurde daarvoor 1.08 ha groenland van Dolfijn aan de Lageweg,
het tweede perceel vanaf de verharde weg, circa 1500 meter van huis. Hij mestte doorgaans 10
varkens per keer en had circa 35 kippen en 15 eenden.
Voor de verbouw van aardappelen (circa 20 hl voor eigen gebruik en 20 hl voor de verkoop)
werd land gehuurd. De verkoop bracht zoveel op, dat men voor eigen gebruik vrijwel geen geld
kwijt was. Het rendement van de koeien en varkens is moeilijk te becijferen. Het resultaat was
vermoedelijk: vrij eigen melk en 2 slachtvarkens per jaar.
Er was ook nog een gehuurde volkstuin van circa 1½ are, waar moeder vrijwel alleen bonen en
wat boerenkool verbouwde.
1934 was midden in de wereldwijde economische crisis met veel werkloosheid en weinig
inkomen. Er was veel onrust onder de volkeren. Het gebral van Hitler in Duitsland en de
opkomst van de NSB voorspelden weinig goeds.
Het was in die tijd gebruikelijk dat de rekeningen voor gedane diensten maar één keer per jaar,
op 1 mei, werden betaald. (Slechts in enkele gevallen twee keer per jaar; ook op 1 november.)
Voor ons bedrijf betekende dat vrijwel al het maalloon op 1 mei werd betaald. Daarvan
betaalden wij dan de rente, de smid, de wagenmaker, de fiets en de schoenmaker en wat er
overschoot moesten we aan de kant leggen voor latere uitgaven.
Diena deed samen met moeder de huishouding en nam daarnaast de verpleging van vader op
zich. Ze kon daardoor de eerste tijd niet meer uit werken gaan. Zo gauw er weer enige ruimte
was ging er weer op uit.
Maar hoe verder met het molenaarsbedrijf, het vee en wat er zoal meer kwam kijken.
Johannes was in Amerika.
Hendrik was 18½ jaar oud en was een zeer sterke persoon.
Hij was in dienst bij de Fok- en Controle Vereniging te Garmerwolde. Dit betekende: 5 dagen
per week, ’s morgens en ’s middags, aanwezig zijn bij het melken, de melk wegen en een
monster meenemen voor onderzoek.
Hij moest daarvoor 5 dagen per week vroeg opstaan, vaak rond vier uur (afhankelijk van de
afstand die hij per fiets moest afleggen). Na het melken ging hij meestal naar huis om te eten. Hij
kon dan ook de varkens verzorgen. Daarna moest hij tot kwart voor twaalf op het laboratorium in
Garmerwolde zijn om de melkmonsters te onderzoeken.
De maandagmorgen en de zaterdagmiddag had hij vrij. Bovendien was hij alle middagen tussen
één uur en melkerstijd vrij. ’s Middags om kwart over drie/ halfvier moest hij weer vertrekken.
’s Avonds na het avondeten was er meestal nog wel iets te doen of te malen. Vrijwel al zijn vrije
tijd ging op aan het gezin. De verdiensten bij de Fok- en Controle Vereniging waren (en bleven)
laag, maar Hendrik gaf jaren achtereen alles thuis af.
Hendrik was in de laatste jaren vaak bij vader op de molen geweest en had daarmee al vrij veel
ervaring opgedaan. Helemaal alleen de molen laten draaien, zal hij wel nooit hebben gedaan. Een
groot voordeel was dat Hendrik een ingebouwde weerkundige knobbel had. Hij kon de grillen
van het weer goed aanvoelen.
Ik herinner me nog, dat toen vader op het ledikant in de kamer lag en de wind hoorde huilen door
het rasterwerk van de draaiende wieken, hij het in bed niet kon uithouden. Een molenaar die zelf
met de besturing van de molen bezig is, ervaart al die geluiden heel anders.
Luitje, 16 jaar en 8 maanden oud, was sinds 1932 bakkersknecht, eerst in Haren en later bij
Oosterheerd aan de Noorderhaven in Groningen. Hij was uiteraard uitwonend. Bakkersknechten
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moesten, hoe jong ook, vroeg op voor het bakken in de bakkerij en daarna met een transportfiets
of driewieler de stad en omgeving af voor bezorgen van brood.
’s Morgens eerst in de warme bakkerij en later naar buiten. Men moest er in alle
weersomstandigheden door. Met koud en warm weer, met regen en storm, met sneeuw en ijs. De
verdiensten in de eerste jaren beperkten zich tot kost en inwoning en daarboven 1 à 2 gulden per
week, niet voldoende voor kleed- en zakgeld en fiets. Na 3 à 4 jaar kreeg Luit last van het
gevreesde bakkerseczeem en kon hij het bakker worden wel vergeten. Hij is toen naar een
molenaar-veevoederhandelaar in Kornhorn gegaan.
Hoe lang al die perioden geweest zijn weet ik niet. In het bevolkingsregister van Ten Boer staat
vermeld: “overgeschreven naar Haren op 17-06-1932, weer ingekomen van Grootegast op
29-10-1936”. Deze datums zijn niet altijd exact, maar geven wel aan dat Luit op 17-06-1932
reeds vertrokken was en dat hij op 29-10-1936 weer terug was.
In elk geval is het duidelijk dat Luit in de moeilijke eerste jaren geen hulp aan het
molenaarsbedrijf kon leveren.
Kornelius, 13 jaar en 8 maanden oud, moest nog 3 weken naar de lagere school. Daar is
natuurlijk weinig van terechtgekomen. Zo af en toe een paar uur naar school.
Ik had juist in de afgelopen winter leren melken en kon dus doen alles wat met het verzorgen van
het vee te maken had. Ook was ik de laatste jaren veel bij vader in de molen geweest en wist
voor mijn leeftijd al veel van het molengebeuren af.
Hendrik en ik konden zich aardig redden met het bedienen van de molen en wat heel belangrijk
was, we voelden elkaar goed aan. We konden goed met elkaar overweg en wat ook belangrijk
was, we waren beiden voor onze leeftijd sterke jongens. In april liep het winterseizoen voor het
vee ten einde. Het vee ging weer van de stal naar de weide. Het was niet gebruikelijk dat het vee
in de weideperiode werd bijgevoerd. Het aanbod van graan, dat gemalen moest worden
verminderde. Zoals gewoonlijk werd er in de zomer vrijwel alleen gerst voor de varkens en
rogge voor de bakkers gemalen.
Er was afgesproken, dat ik na mijn schooltijd, vanaf 1 mei, in de zomermaanden zou gaan
werken bij Stoffer van der Veen op Klunder en dat is ook gebeurd. Waarom bleef ik toen niet
thuis? Ik was daar immers zo nodig. Was het om de verdienste van fl. 5,00 of fl. 5,50 per week?
Dat was zeker ook belangrijk, want samen met loon van Hendrik (naar ik meen fl. 7,00) en de
inbreng van Diena was het een landarbeiderinkomen, dat in de zomermaanden ook ongeveer
fl. 18,00 per week bedroeg.
Ik moest ’s morgens om zeven uur bij van der Veen zijn en ’s middags van één uur tot vijf uur,
maar het werd vaak later. Er werd er nogal eens aan getrokken om langer te blijven.
Toen onze twee koeien in de weide gingen, waren ze nog op de top van hun productie, d.w.z. ze
gaven veel melk. Dat was natuurlijk prachtig, maar het betekende wel, dat het een hele tors was
voor een dertienjarige jongen om de melk naar de weg te krijgen. ’s Morgens om vijf uur zat ik
op de fiets met voorop een lege melkbus van dertig liter. Na 1500 meter fietsen moest ik circa
100 meter met een melkjuk op de schouders (met de melkbus aan de ene kant en de melkemmer
aan de andere kant) naar het melkland lopen. Daar werden de koeien gemolken. De melk van de
ene koe ging in de bus en de melk van de andere koe ging in de emmer, samen zeker 35
kilogram. En vervolgens moest de volle melkbus op de fiets getild worden. Voor een volwassene
was het natuurlijk niets, maar voor mij was het zwaar.
Ik weet het nu nog, vandaar dat ik het zo uitgebreid neerschrijf.
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Bij de molen was het niet anders bij het naar binnen dragen van de zakken graan en het op de
boerenwagens laden van de zakken meel. De zakken hadden een gewicht variërend van 40 kg tot
wel 70 kg. Soms deden de boer of de arbeider het zelf, maar zij moesten ook hun paarden, die bij
de molen vaak schichtig waren, in bedwang houden. Bovendien was er weinig ruimte onder in de
molen en op de maalzolder.
Hendrik en later ook Luit hadden daarvan geen hinder; zij waren immers al volwassen. Zij waren
18 à 19 jaar oud toen ze begonnen. Hendrik heeft altijd geprobeerd mij te sparen, maar hij was
niet altijd aanwezig.
Van november 1934 tot mei 1935 was ik alle dagen thuis en heb toen al vaak de molen alleen
bediend. Vader kon weer aardig goed lopen, maar met zijn ene arm kon hij vrijwel niets. Hij kon
met moeite een luciferdoosje vasthouden om een pijp aan te steken.
Vader kwam eens, toen ik alleen aan het malen was, met moeite de eerste trap op naar de
maalzolder. De zon scheen en de molen draaide er lustig op los. Vader kreeg het toen te kwaad
en zei: “As ik die nait har?”. Hij begon te schreien en ging weer naar beneden.
Van toen af aan kon je eigenlijk geen kind meer zijn. Maar je was het wel, 14 jaar oud. Maar je
gedrag werd teveel door volwassenen bepaald en dat is op zo’n leeftijd niet goed.
Het was overigens wonderbaarlijk hoe goed vader, zo te merken, met zijn handicap omging. Het
werd hem wel eens allemaal te veel, maar dat was begrijpelijk.
We werden vaak bijgestaan door een oud-molenaar, Tammo Zijlstra, molenaarszoon uit
Middelstum. Hij kwam uit een gegoede familie en had, naar men zei, voldoende geld, maar
Zijlstra stond onder curatele vanwege zijn zuinigheid. Hij was (woonde) bij Hendrik Oomkens
aan de Lageweg. Er was voor hem een verblijf afgetimmerd op een paar koestallen. Alle mensen
kenden Zijlstra, want hij was altijd bezig. De gereformeerde dominee, van Mourik, had een groot
gezin en een grote tuin en Zijlstra verzorgde daar de tuin.
Als schooljongens kenden we Zijlstra door zijn werk als watermolenaar van de
Stuurwolderpolder. In die molen had hij ook een verblijf met een bed en wanneer er ’s nachts
gemalen moest worden, kon hij zonodig daar de nacht doorbrengen. Soms waren we op onze
struintochten een poosje bij Zijlstra, die daar molenzeilen of zakken verstelde.
Zijlstra kwam voor het eerst bij ons, toen de molenstenen gescherpt moesten worden. Billen
noemt men dat. Zijlstra heeft mij die kunst ook enigszins bijgebracht en ook het afstellen van de
stenen heeft hij mij geleerd. Het billen deed ik de eerste jaren onder toezicht en begeleiding van
Zijlstra. Later bleef het billen meestal mijn werk, totdat Luitje het bedrijf in 1945 overnam.
Zijlstra heeft mij ook wegwijs gemaakt in het herstellen van molenzeilen en zakken, splitsen van
touwwerk en reparaties aan de zwichtstelling en de kleppen van de zelfzwichtende roede. Ik deed
het meeste kleine onderhoud.
Zijlstra had voor alle gave oude planken wel een bestemming. Als de kinderen dit lezen zullen ze
wel zeggen: “O, vandaar!” In moeilijke omstandigheden word je vindingrijk.
Toen vader zich wat vrijer kon bewegen, wat kon rondlopen en bestuurlijk weer mee kon doen,
werd het leven, ondanks alles, wat dragelijker.
Vader hield veel van kinderen. Naast zijn eigen kinderen waren er thuis ook vaak andere
kinderen. Reina Wieringa, later getrouwd met Roelof Hellinga, toen vriendin van Jacoba en
Jan(?) was veel bij ons. Nettie Havinga, toen vriendin van Sieb kwam ook nogal vaak aan. Ze
woonde een paar huizen van ons vandaan. Ze is later verloofd geweest met Cornelis Hellinga,
die op 05-09-1944 overleed, 27 jaar oud. Zo af en toe kwamen ook Geziena en Aaltje Bus.
Bij Willem kwamen Piet Heidema van Immo en Koene Bulthuis. Wat is er veel gespeeld in die
grote keuken. (Was die keuken eigenlijk wel zo groot?) Moeder en Diena (als ze thuis was)
hadden er veel plezier aan.
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Meester Brandsma, hoofd der school kwam vaak bij vader. Vader was secretaris van het
schoolbestuur. Vader heeft veel aan Brandsma gehad.
Vaders jongste broer Jan, getrouwd met een zuster van moeder en slager in Groningen, kwam
vaak naar Thesinge. Hij nam vaak wat vleeswaren mee en hielp ook met hooien en
aardappelrooien. Onze gemeste varkens werden altijd verkocht aan oom Jan. Deze werden dan
door bode van Zanten naar het slachthuis gebracht.
Vader verheugde zich er altijd op om na het avondeten nog een paar spelletjes domino met de
kinderen te spelen. Het was meestal een drukke, gezellige bedoening
Ik heb geen dagboek bijgehouden, maar in februari/maart ging het weer niet goed met vader. Hij
kreeg weer een hersenbloeding en moest weer alle dagen in bed doorbrengen. De huisarts, van
der Meer was altijd aanwezig als we hem nodig hadden.
De laatste avond voor vaders overlijden was meerster Brandsma nog bij vader.
Het was 15 maart 1935 toen vader overleed, 54 jaar oud.
Men wist dat het zou gebeuren, maar de verslagenheid in de familie en in het dorp was groot.
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Hoe verder?
Het was niet van de ene op de andere dag, dat er iets geregeld moest worden, maar toch.
Volgens de wet is de partner, die na het overlijden achterblijft, voogd over de minderjarige
kinderen en is hij of zij verplicht deze kinderen op te voeden. (Dit gold ook, toen er nog geen
sociale voorzieningen waren.)
De kantonrechter benoemt in overleg met de familie een toeziende voogd, die tot bijstand is
voor de minderjarige kinderen.
In ons geval werd vaders oudste broer, Luitje Oomkes, bakker in Nieuwolda benoemd tot
toeziende voogd.
Wanneer er iemand overleden is, volgt er meestal erf- en boedelscheiding.
Vader en moeder Oomkes waren in gemeenschap van goederen getrouwd.
Na het overlijden van vader had moeder recht op 50% en een kindsdeel, dus samen 55%.
Negen kinderen en moeder waren samen 10 erfgenamen. Bij het verdelen zou elk 5% ten deel
vallen. Er waren netto geen bezittingen. Boedelscheiding gaf geen enkele oplossing.
Moeder, de kantonrechter, de toeziende voogd, Johannes en Diena (als meerderjarige
kinderen) besloten om niet tot boedelscheiding over te gaan, maar om te proberen door te
gaan, zoals het in het laatste jaar was gegaan.
Want, wat toen kon, moest ook nu kunnen. Een soort familiebedrijf onder de naam
“Wed. W. Oomkes”.
Toen besloten werd om onder de naam “Wed. W. Oomkes” door te gaan, kreeg dit niet alleen
een status voor het Bevolkingsregister. Daar het een al jarenlang gevestigd molenaarsbedrijf
was, moest het ook worden ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel
in Groningen.
Ruim 10 jaar stond het bedrijf “Wed. W. Oomkes” ingeschreven, dossiernummer 11448.
Op 1 juni 1945 ging het bedrijf over op Luitje Oomkes. “
Op1 mei 1935 ging ik net als een jaar eerder weer werken bij Stoffer van der Veen, nu voor
fl. 6,00 per week. Stoffer was voor het tweede jaar pachter van het bedrijf van zijn vader,
Harm van der Veen. De oude van der Veen was zeer dominant en hij meende dat hij de
leiding over het bedrijf had en ook zou houden.
Zoals reeds eerder is vermeld, was ik in mijn schooltijd al veel op het bedrijf en ook vaak ’s
middags bij het middageten. Ik was goede maatjes met vrouw van der Veen en met Derkje,
hun dochter en vriendin van Diena. Het waren lieve mensen en ik mocht er graag wezen.
In de zomer van 1934, toen ik daar voor het eerst in loondienst werkte, begon ik mij daar
steeds minder prettig te voelen. Ik was een jongen, die voor zijn leeftijd sterk was en al heel
veel werk kon verzetten. Ik was parmantig (ik wilde laten zien wat ik kon). Maar mij
temperen was er niet bij. Veeleer prikkelde de oude mij juist tot hogere prestaties. Volgens
mij hadden ze bij Van der Veen geen enkel begrip voor de situatie thuis.
Op een zomermiddag kwam Abel Kuizinga (een boer en een evenals vader een
schoolbestuurslid) bij hen om mij op te halen voor het hooien bij ons thuis. Kuizinga en zijn
zoon verzorgden zelf (gratis) een deel van de hooiing van een ½ ha.
Het was blijkbaar nooit bij hen opgekomen dat zij ook wel iets konden doen.
Ze lieten mij zwaarder en langer werken dan waar ze recht op hadden, tegen een zelfde
weekloon. Dit ging ten koste van het werk wat ik thuis kon doen. Het stuitte mij tegen de
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borst. Harm van der Veen was een zogenaamde vriend van vader en moeder en Stoffer was
vroeger een vriend van Johannes.
Op 3 augustus 1935, juist op mijn verjaardag, was het zover. Ik was 15 jaar oud. Ik was ‘s
avonds thuisgekomen na een dag hard werken in de wintergerstoogst. Ik zat aan de tafel aan
mijn lievelingskost, opgewarmde boekweitgort, toen ik plotseling het bewustzijn verloor en
van de stoel viel. Volgens dokter van der Meer was ik overspannen. Op advies van de dokter
ben ik 3 weken thuis gebleven. Hendrik zorgde er ’s morgens en ’s avonds voor, dat de koeien
gemolken werden. Tammo Zijlstra voelde zich na het overlijden van vader zeer nuttig bij ons
(en dat was hij ook). Hij was veel op en bij de molen en wilde geen loon. Hij was al blij dat
hij zich nuttig kon maken Tot de herfst van 1936 (tot Luit weer thuis kwam) is Zijlstra veel
aanwezig geweest.
Na 3 weken ben ik weer naar Van der Veens gegaan, maar kreeg niet de indruk dat ze het erg
serieus namen. Ik was beschadigd, zowel geestelijk als lichamelijk. Was het alleen door de
ervaring bij hen? Zeker niet. Het was 1934 geweest. Vader was overleden met alle gevolgen
van dien.
Was je nog kind of toch al een volwassene?
De puberteitsjaren?
Het was duidelijk, dat ik de opvang die ik nodig had, niet kon krijgen bij de familie Van der
Veen. Het was voor mij het laatste jaar bij hen.
Ik kreeg last van hoofdpijn en lichte duizeligheid. Ik werd geopereerd aan mijn neus- en
keelamandelen (deze waren nogal vaak ontstoken). Er werden wat andere onderzoeken
gedaan, maar er werden geen verontrustende afwijkingen geconstateerd.
Daarna kon ik weer goed eten en goed slapen en ging het werken ook wel weer.
Nadat ik in de wintermaanden weer op de molen had gewerkt ben ik in het voorjaar van 1936
gaan werken bij oom Edsko Ufkes, een broer van moeder. Hij had in het begin van de jaren
dertig een boerderij gekocht op Achter-Thesinge. Voor die tijd woonde hij in Ekamp, een
dorpje bij Winschoten.
Het was een akkerbouwbedrijf, 22 ha groot, met een paar koeien en vier werkpaarden. Het
bedrijf was langgerekt en smal en strekte zich uit van de Kardingermaar tot aan Waterleuzen.
Mijn loon was fl. 7,50 per week, voor 6 volle dagen, zoals toen gebruikelijk was.
Ik werkte van zeven uur ’s ochtends tot halfzes ’s middags met een onderbreking van kwart
voor twaalf tot één uur. Ik ging naar huis om te eten.
Oom Edsko was als weduwman weer getrouwd met Marchien van Hemmen. Uit zijn eerste
huwelijk had hij twee zoons, te weten Henderikus en Kornelius, en een dochter Dina. In 1936
was Rikus al getrouwd met Ebeltje Prins. Zij woonden op een bedrijf te Luddeweer. Dina was
getrouwd met Roelf Oudman, die in landbouwmachines handelde. Zij woonden in Thesinge.
Kees was verloofd met Fokje Omta. Zij trouwden in 1937 en namen toen het ouderlijke
bedrijf over.
Tante Marchien had als hulp haar volwassen, vriendelijke nicht, Trui van Hemmen.
De familie Oomkes kreeg tijdens en na de ziekte en het overlijden van vader vrijwel geen
steun van oom Edsko. Zo zat oom Edsko niet in elkaar. Toch waren de verhoudingen wel
goed. Door de jaren heen was er veel contact met Kees en Fokje en Roelf en Dina. Zij
kwamen veel op het molenhuis.
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Ik had een goed jaar bij oom Edsko. Ik kon al mijn opgedragen werk goed doen. Ik werd niet
opgejaagd.
Ik herinner mij, dat bij de graanoogst in augustus niet al het graan in de schuur kon.
De dorsmachine was niet beschikbaar. Er zat dus niets anders op dan een korenmijt op te
zetten (voor de oogst van circa 2 ha land) achter de boerderij aan de weg.
Het lag voor de hand, dat Kees die mijt ging opzetten, maar hij durfde dat niet.
Hij was bang, dat de mijt aan de publieke weg een misbaksel zou worden.
Ik was juist 16 jaar geworden en zei tegen hem: “Het zou me wat wezen. Je doet je best en
daarmee uit.” Het antwoord was: “Dan doe jij het maar.”
Bij van der Veen op Klunder werden elk jaar 2 korenmijten gezet. Ik wist dus wel hoe de
opbouw was, maar ik had het zelf nog nooit gedaan.
Het werd een goede korenmijt. Alleen aan de boerderijzijde mankeerde er wat aan. Daar was
de buitenlaag een eindje uitgegleden.
Ze waren bij oom Edsko dik tevreden.
Oom Edsko vond het niet verstandig, dat ik in 1937 bij Kees op het bedrijf zou komen. Hij zei
onder meer: “Het is beter dat je een andere boer zoekt, want een boer die pas begint, kan wel
eens te veel van je vragen.”
Achteraf gedacht, wel verstandig, hoewel Kees nooit de neiging heeft gehad mij uit te buiten.
Ik heb er in 1936 een goed jaar gehad.
1937
Naar een nieuwe werkgever hoefde ik niet te zoeken. Boer F. H. Oudman te Bovenrijge kwam
vragen of ik van maart tot november bij hem wilde komen werken.
Luit was intussen ook thuisgekomen en daarom kon ik de molen wel voor mei al verlaten.
Ook Hendrik was zo af en toe nog beschikbaar. Het was mooi dichtbij.

Boerderij Oudman te Bovenrijge.
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De werktijden waren (6 dagen per week):
• van 12 mei tot en met 12 september:
• buiten deze periode:
In de oogsttijd waren de dagen wel eens langer.

10 uur per dag
9 uur per dag

Ik ben er zeven zomers geweest.
Het was een gemengd bedrijf (met bouw- en weideland), 33 ha groot.
Er waren 6 werkpaarden plus veulen(s) en enter(s), allen van het ras “Oldenburger” en
ingeschreven bij het Groninger Warmbloed Stamboek.
Bij dit paardenstamboek heeft zwager Piet Heidema altijd gewerkt (naast zijn andere werk).
De merries werden mede op grond hun afstammelingen bekroond met het predikaat,
“Stermerrie” en kregen dan op hun hals een ster ingebrand. Het waren dus mooie paarden.
De jonge paarden werden op tweejarige leeftijd afgericht als werkpaard. Hoewel er ook al
veel aandacht besteed werd aan de veulens en enters (onder meer door ze aan de halster te
leiden en door het verzorgen van de hoeven), kwam er vaak heel wat kijken, voordat de
paarden handelbaar waren. Op driejarige leeftijd waren de paarden zoveel sterker geworden,
dat ze soms lastiger waren dan de twenters.
Oudman vond het helemaal niet vreemd om een jongen van 17 of 18 jaar met een span van
een tweejarig en een driejarig paard het veld in te sturen.
Het aanwezige rundvee was ook stamboekvee en er werden jaarlijks een paar stieren
afgeleverd voor de fokkerij. Er werd toen nog geen gebruik gemaakt van KI (kunstmatige
inseminatie) en er waren dus veel meer stieren nodig voor de fokkerij dan tegenwoordig.
Verder waren er schapen, minstens één fokzeug en een aantal kippen.
Het was een zeer gevarieerd bedrijf.
Er waren twee graanschuren, waarvan één voorzien was van een hijsinrichting om de
graanwagens te lossen. Bij het laden in het land werd onderin en halverwege op de wagen een
net gelegd, zodat de wagen in de grote schuur in twee keer kon worden geleegd.
In de kleine schuur waren er de nodige hokken voor paarden, jonge stieren, varkens, schapen
en kippen.

Kor, fietsend op de oprijlaan van
Oudman, op weg naar huis.
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Freerk Hendrik Oudman was de vader van mijn aangetrouwde neef Roelf Oudman, de
machinehandelaar in Thesinge, waarvoor we in de oorlogsjaren diverse machines hebben
vervoerd.
Toen ik in 1937 bij Oudman kwam, was hij al 73 jaar en woonden er op de boerderij nog drie
ongetrouwde zoons. Twee zoons en twee dochters waren getrouwd. Één van de dochters
woonde ergens in Drenthe en de andere te Uithuizermeeden.
Oudman en vrouw gingen zo nu en dan met hun rijtuig, bespannen met twee paarden in
keurige gereide, met hun oudste zoon Hendrik als koetsier naar Uithuizermeeden.
Helemaal in stijl. Prachtig!
Voor de kerkdienst op zondag gebruikten ze één paard voor de koets.
Van de drie thuiswonende zoons was Hendrik (52) de oudste. Hij bemoeide zich met het
gehele bedrijf, maar het meest met akkerbouw en paarden. Eppo (45) was de veehouder.
Seico, de jongste, was in de voormiddag meestal bij zijn broer Roelf in Thesinge tussen de
landbouwmachines. Hij verzorgde de machines op het bedrijf en deed het onderhoud aan de
gebouwen en dergelijke.
Naast mij waren er nog 3 arbeiders. Er was in verhouding tot de bedrijfsgrootte veel personeel
aanwezig.
Moeder de vrouw had als personeel twee inwonende hulpen. De oudste deed het werk in het
voorhuis en kookte het eten, de jongste deed het ruwe werk. Zij was meer achter en buiten,
om te wassen, te boenen en te schrobben. Bovendien hielp zij in drukke perioden met het
melken.
Het was opmerkelijk dat ik bij Oudman niet als knecht of jonge arbeider werd gezien, maar
meer als volontair. Wanneer al het personeel op de boerderij aanwezig was en het was
koffietijd, dan mocht ik niet met de overige arbeiders achter in de stal koffiedrinken, maar dan
moest ik met de familie Oudman in de dagelijkse woonkamer koffiedrinken. De oude baas
wilde het beslist niet anders. Volgens de arbeiders was ik het jongetje van de boer. Ze hadden
geen ongelijk. Oudman attendeerde mij op de Groninger Maatschappij van Landbouw,
afdeling Ten Boer. Deze afdeling organiseerde al jaren een tweejarige landbouwwintercursus
in de periode van september tot mei. Volgens Oudman moest ik daaraan deelnemen en dat
heb ik ook gedaan. Na twee jaar ben ik met zeer veel vrucht geslaagd. Tot groot genoegen
van mijzelf en de familie Oudman.
Ik heb van de lessen zeer veel opgestoken. Had ik dat onderricht niet gehad, dan was ik later
geen zaakvoerder geworden. Het was de basis voor het volgen van diverse cursussen en voor
het begrijpen van de vele lezingen die ik bijwoonde. Als zaakvoerder moest ik mij vaak
profileren tegenover een boer die de landbouwwinterschool had gevolgd.
Ofschoon ik al drie jaar met paarden was omgegaan, twee jaar bij van der Veen en één jaar bij
oom Edsko, was de omgang met paarden bij Oudman toch heel anders.
Daar werd mij geleerd van de paarden te houden en ze goed te verzorgen, te letten op de
benen en hoeven en vooral bijzonder goed op te letten of het gerei wel goed zat, zodat het
paard zich niet kon bezeren bij het trekken. In al de zeven zomers van 1937 tot en met 1943,
dat ik bij Oudman werkzaam was, heb ik veel met paarden gewerkt. Het was de gewoonte, dat
wanneer er met paarden moest worden gewerkt, ik daarvoor als eerste werd ingeschakeld.
De zogenaamde paardenknechten waren daar waar paarden nodig waren.

26

4. Familie Willem Oomkes 4.2. Bedrijf Wed. W. Oomkes
Hoe was het met mijn gezondheid, nadat ik in 1936 bij oom Edsko had gewerkt en nu in 1937
op het bedrijf van de familie Oudman kwam?
Ik was lichamelijk goed hersteld, zodat ik al het mij opgedragen en voorhanden zijnde werk
goed kon doen.
Ik voelde mij toen nog wel onstabiel. Ik had last van hoogtevrees. Ik had een
minderwaardigheidsgevoel en was onzeker over mijn gezondheid.
En dat in een tijd, waarin het zelf aanvaarden van het geloof en de ontwikkeling tot seksuele
volwassenheid plaatsvond. Hoe beschrijf je het één en ander? Angst?
Ik had immers van het ene moment op het andere het bewustzijn verloren, zonder dat er, naar
eigen gevoel, een aanleiding voor was.
Een paar jaar eerder was op het bedrijf van Oudman een medewerker plotseling overleden,
terwijl hij met de paarden aan het eggen was. Het was Hendrik Pleiter, een zoon van Albert
Pleiter van de Dijk. Dit maakte mij ook niet stabieler.
Nadat Luit thuisgekomen was waren de problemen thuis ook nog niet opgelost,
Voor een windmolenaar komt er meer kijken, dan van graan meel te maken.
Het is beschreven in het hoofdstuk 5 “De molenaar”.
Zijlstra kwam niet meer. Het klikte niet tussen Luit en hem. Jammer!
Uit de zeer uitvoerige beschrijving van het bedrijf en de familie Oudman zal de lezer hebben
opgemerkt, dat ik mij daar vanaf het begin prettig heb gevoeld. Het ging met mijn gezondheid
steeds beter. Tot en met 1943 heb ik met veel plezier bij hen gewerkt.
1938 was voor mij een belangrijk jaar. Toen reeds ging ik een relatie aan met Trijntje
Hellinga, met wie ik op 2 januari 1946 ben getrouwd.
In dat jaar moest ik worden gekeurd voor militaire dienst en ik werd zonder enige bedenking
goedgekeurd. Ik was hier blij om, niet omdat ik zo graag militair wilde worden, maar omdat
ik gezond bevonden was.
Hendrik, Luit en ik zijn nooit militair geweest. We werden ingedeeld als buitengewoon
dienstplichtigen. Dit omdat Johannes, voor zijn vertrek naar Amerika, soldaat was geweest.
Zo kwamen wij vrij vanwege broederdienst. Vanwege de oorlog moest ik als buitengewoon
dienstplichtige wel opkomen, te weten in juni of in september 1940, maar de Duitsers waren
eerder. Het was dus niet meer nodig.

Trijntje Hellinga
Kornelius Oomkes
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In 1938 vond in familiekring, uiteraard met de toeziende voogd, oom Luit, voor de
minderjarigen erbij, overleg plaats over hoe het verder moest gaan, nu Luit sinds ruim een jaar
weer regelmatig thuis was. Zou het verstandig zijn om toch maar deel te nemen aan de
verkoop van mengvoeders? Luit had er nu immers wel tijd voor. Voor wat Hendrik, Kor en
T. Zijlstra tot dusver in hun schaarse vrije tijd in de zomer aan molen, vee e.d. deden, was hij
volledig thuis. Bovendien was als voorheen Kor ook thuis in de periode van november tot
april, wanneer er meer te malen was. Luit had bij de molenaar-veevoederhandelaar in
Kornhorn enige ervaring opgedaan en hij had ook wel wat handelaarbloed in de aderen,
“Maar?”
Er moest eigen transport komen, te weten paard, wagen, gereide, dekkleed en stalling.
Verder op korte afstand van de molen een weide voor het paard.
Moeder en Diena zagen dat allemaal mede om financiële redenen niet zitten. Naar ik later heb
vernomen is ook oom Menno Ufkes, broer van moeder, smid en carrosseriebouwer te
Winschoten en zoals reeds vermeld, een oude vriend van vader, er in betrokken. Hij zou
gezegd hebben: “Ik lever een nieuwe wagen Coba. Kun je het niet betalen, dan is het ook
goed.” Het was wel eens vaker gebeurd dat hij iets gaf (of dat wij dachten dat hij iets gegeven
had). Een paar jaar eerder kregen Luit en ik zomaar een nieuwe Gazelle fiets.
Op de derde dinsdag in oktober ging Luit naar de Zuidlaardermarkt en kocht daar met
paardenhandelaar Schuling te Bedum een gedrongen paardje (een merrie, een blauwe
appelschimmel) en ging er lopend mee naar Thesinge.
De timmerman maakte van 2 varkenshokken in het schuurtje een paardenstal.
In de loop van het jaar was er van de Wed. Ritsema aan de Bovenrijgerweg, dus niet zo ver
weg, een perceel groenland van 80 are gehuurd.
We hadden inmiddels geen 2, maar 3 melkkoeien.

Paard en wagen bij de molen. Ik zit op de
wagen. Op het bord achterop de wagen staat: “
Wed. W. Oomkes, Graanmaalderij en
Veevoederhandel Thesinge”.
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Om de kredietwaardigheid te vergroten was het gewenst, dat Luit gemachtigd werd om op de
naam van moeder, de Wed. W. Oomkes, te handelen. Zonder machtiging zou Luit zelf
aansprakelijk zijn. Dat bleef hij ook in privé-zaken. Voor het bedrijf moest hij als
gemachtigde steeds de naam van de opdrachtgever vermelden, dus in zijn geval: p.o. of p.p.
“Wed. W. Oomkes te Thesinge”.
Voor de oorlog werd er nogal veel krediet verleend voor geleverde goederen en gedane
diensten. Ongeveer 80% van het maalloon werd eens per jaar rondom 1 mei betaald, de rest in
november. Het was dus gewenst dat er voor de huishouding wekelijks geld binnen kwam.
In 1938 werd al door meerdere kinderen loon ingebracht, n.l. door Diena, Hendrik en Kor.
Anderen, zoals Sieb, Willem en Jacoba zorgden voor eigen onderhoud en leverden mogelijk
ook een bijdrage. Hierdoor was men financieel minder afhankelijk van wat de molen
opbracht.
Diena deed toen veel aan kraamverzorgen. Maar geboorten zijn soms net als het weer: de
verwachting is goed, maar het weer (de baby) houdt zich er niet altijd aan. Het kwam wel eens
voor dat moeder moest inspringen als baker (kraamverzorgster). Luit fungeerde dan als kok
en dat ging hem goed af.
Voor de verkoop van mengvoeders kwamen we in contact met het mengvoerbedrijf
“Muskator” uit de Zaanstreek. De voeders werden per schip aangevoerd naar het Veem- en
Factorbedrijf aan de Oosterhaven te Groningen en werden vandaar met paard en wagen
afgehaald. We hadden enkele dichtbijgelegen bedrijven aangeschreven, maar we kregen
bericht dat ze reeds vertegenwoordigd waren in onze regio.
Als starter had je een leverancier geen omzet aan te bieden. De gebruikers van mengvoeders
hadden vanzelfsprekend al een leverancier en die gingen niet zomaar over naar een andere.
Daar ging wat tijd overheen.
De omzet stelde de eerste jaren niet veel voor, maar er waren toch wel veel mensen die iets
kochten en zo kregen we toch een voet binnen de deur. In 1939 kwam de mobilisatie en werd
alles geïnventariseerd (een voorbereiding op de distributie). In mei 1940 toen de oorlog
uitbrak was het met de import gedaan en trad de distributie in.
Luit wist al gauw diverse niet-afnemers van ons te overtuigen met: “Voor wat, hoort wat”.
“Tegenover risico nemen voor illegaal malen, willen we graag uw veevoederbonnen”. Het
lukte aardig. We konden goede service verlenen.
Andere veevoederverkopers konden ook geen grote hoeveelheden in één keer meer leveren en
voor hen werd de handel minder lucratief. Voor ons werd de handel (in combinatie met
maalgoed en paardentransport) beter.
Niemand had enig idee hoe het verdere verloop van de bezetting zou zijn en hoewel de totale
afzet van veevoeder in de oorlogstijd gering was, bleek achteraf dat door de langdurige
bezetting er een aardige klantenbinding was ontstaan tussen de verbruiker van veevoer en de
leverancier, de molenaar. Dit was na de oorlog van groot belang.
We hebben in de oorlogstijd nog wel wat problemen gehad om de molen in een werkbare
conditie te houden. Op een zekere middag kwam er een oudere man, te weten molenmaker
Takens uit Onderdendam bij ons. Hij zei ongeveer dit: “Jongens, dat gait nait goud mit joen
meulen. Dei aine rouw haangt teveul deur; dei is nait staark meer. Daor mojje wat aan doun!
Ik wil mie d’r verder nait mit bemuien, mor wil joe waorschauwen, want anders ken dei joe
d’r wel oetvallen.”
We maakten dankbaar gebruik van deze waarschuwing en stelden voor dat hij zich er wel mee
zou bemoeien.
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“Wat was het geval?”
Bij stilstand lieten wij de molen altijd staan met de zelfzwichtende roede in de verticale stand.
Dat moest ook wel vanwege de bliksemafleider die aan deze roede was bevestigd. (Een
bliksemafleider was nodig vanwege de veiligheid en de voorwaarden van de
brandverzekering.)
De bliksemafleider werd bij stilstand aan de ringleiding bevestigd.
De verticale stand van de zelfzwichtende roede had ook andere voordelen; de kleppen stonden
dan open zodat de wind er vrij door kon. Lag de roede horizontaal, dan kwamen de kleppen
bij zware zijwind nog enigszins onder druk te staan.
Molen met één zeilroede en één
zelfzwichtende roede (omstreeks 1926)
De zelfzwichtende roede is nog vrij
nieuw.
De zeilen zijn vanwege straffe wind voor
1/3 ingenomen.
Onder de zwichtstelling is nog het
dusthok aanwezig (dust is een
afvalproduct wat ontstaat bij het pellen
van gerst).
Het dusthok is in ± 1935 afgebroken.

Zelf had ik altijd het idee, dat wanneer een zware zelfzwichtende roede verticaal stond, dit
minder belastend was voor de as. Een molenas was weliswaar een zeer zwaar geval, maar
door de grote gaten voor de twee roeden en de benodigde ruimte voor de wiggen om de
roeden vast te zetten was de kop danig verzwakt. Er waren dan ook enorme zware beugels
gemonteerd om scheuren en breken te voorkomen.
Molenmaker Takens had dus gezien dat de dwarsliggende zeilroede aan het einde van zijn
krachten was. Deze roede had ook circa 28 jaar dienst gedaan. In oorlogstijd was hout voor
een nieuwe roede niet voorhanden en niet te betalen.
Takens had, zoals ook later bleek, altijd een oplossing. Er werden achter de zeilroede twee
lange hoekijzers geplaatst welke met beugels aan de roede werden vastgezet.
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Smid Blauw zorgde voor de hoekijzers en bracht ze op advies van Takens door verhitting in
de juiste gebogen vorm. De maten weet ik niet meer zo precies. Ze waren ca 6 meter lang met
vleugels van 8 cm en 8 mm dik. Ze moesten achter de roede gemonteerd worden. Bij stil weer
werd de zeilroede verticaal geplaatst. Om de roede voor in het asgat te krijgen, werden de
wiggen in het asgat losgemaakt. Via een takelsysteem werd geprobeerd de hoekijzers één
voor één achter de roede te plaatsen.
Het was te voorzien dat dit moeilijk zou gaan: de ijzers waren immers gebogen en de ruimte
was beperkt. Met veel moeite lukte het. De wiggen konden weer worden geplaatst en de
beugels konden worden aangebracht. Het probleem was verholpen.
Nog iets bijzonders bij dit gebeuren wil ik niet onvermeld laten. Toen we aan het karwei
begonnen, was het mistig en koud weer. We moesten eerst een steiger onder de as bouwen.
Het hout daarvoor lag al op de zwichtstelling en dat hout moest naar boven. Takens en mijn
persoon lieten vanaf de as een touw naar beneden zakken, waaraan neef Jan Oomkes
(onderduiker) het hout moest bevestigen. Molenmaker Takens ging, nota bene, met zijn grote
klompen aan, op de kop van de as met de rug naar de roede staan. Hij stond voorovergebogen
en sloeg zich met armen en handen op de ribben om de kou te verdrijven. Hij bulderde naar
Jan, dat hij op moest schieten. Jan zag Takens staan en was zo verschrikt, dat hij niet in staat
was om het hout vast te maken. Ongelooflijk, om 15 meter boven de grond in een open ruimte
zo voorover te staan. Ik zie het na circa 65 jaar nog gebeuren.
Het tweede probleem waar we tegenaan liepen was de slijtage van de kammen in het grote
tandwiel onder aan de koningsspil, circa 65 stuks. Deze kammen steken in een schijfloop van
(bij ons) 28 staven met een hoogte van circa 25 cm. De schijfloop zit op de spil die de
molensteen aandrijft.
Voor geïnteresseerden nog het volgende:
1.
De schijfloop met staven bevindt zich, zoals juist genoemd, boven de spil van de
maalsteen. De maalsteen is in hoogte verstelbaar.
2.
De koningsspil draait onder in een taatspot van het vaste deel van de molen, en boven
in het kruibaar deel boven de bonkelaar. Het bovendeel van een molen blijft niet altijd
exact horizontaal en een kleine afwijking door kruien geeft vanzelfsprekend een
afwijking op het grote rad. Hoe langer de spil en hoe groter het rad, hoe groter de
afwijking.
3.
Hoe groter het aandrijfrad, hoe meer kans er bestaat dat het na verloop van jaren iets
scheef trekt. Maar was het bij het monteren al exact vlak?
Kammen worden bij voorkeur gemaakt van azijnhout. Dit is tropisch hardhout, zeer hard en
één en al noesten, dus zeer moeilijk te bewerken hout. Dit hout heeft het voordeel, dat het na
gebruik en regelmatige behandeling met bijenwas spiegelglad wordt. De druk die op de
kammen en staven wordt uitgeoefend is altijd drukkend en glijdend. Kammen worden in
diverse afmetingen en vormen gemaakt, al naar gelang ze nodig zijn. Ze moeten
kruiskoppelingen kunnen vervangen (zie onder meer de foto bij het aandrijven van de vijzel in
een watermolen en de werking van het grote rad om de as op de bonkelaar).
Kammen moeten altijd voldoende ruimte hebben om bij het overbrengen van de werkkracht
vrij in en uit te kunnen lopen en de ruimte tussen de voor- en achterkant van de kammen moet
exact gelijk zijn. (Ze moeten precies op steek staan.)
Het maken van kammen is vanzelfsprekend het werk van molenmakers, maar wanneer de
molenaar onverhoeds een kam moet vervangen vanwege een scheur of een beschadiging, dan
moet hij de reservekam na het plaatsen wel bijwerken. Laat hij dit doen door een

31

4. Familie Willem Oomkes 4.2. Bedrijf Wed. W. Oomkes
vakbekwame timmerman, dan moet hij uitkijken of het juist gebeurt, of de pasgeplaatste kam
in afmeting wel past bij de anderen.
Voor zover wij wisten was azijnhout niet meer te koop, maar gelukkig was boer Pieter
Huizinga van Bovenrijge getrouwd met een dochter van een sluisdeurenbouwer uit Delfzijl.
Hij had afvalhout, te weten groenhart, waarvan Takens een zeventigtal nieuwe kammen
maakte. Takens maakte ook een iepen schijfloop. Het hout voor de bladen werd ter
beschikking gesteld door mijn werkgever, Oudman. Hij had het in voorraad liggen op de
zolder van de paardenstal, vermoedelijk om er te zijner tijd ploegsleden van te laten maken.
Voorheen had de schijfloop 29 staven, maar Takens maakte er nu één van 28 staven, ook van
groenharthout. Eigenlijk hadden de staven van palmpithout gemaakt moeten worden. Alles
moest op de millimeter nauwkeurig gemaakt worden.
Molenmakers zijn niet alleen houtbewerkers, maar ook technische kunstenaars.

In de oorlogsjaren kwam er ook telkens verandering in de gezinssamenstelling.
Diena trouwde op 4 juni 1941 met Jelmer Beukema, van beroep schoenmaker in Stedum.
Jelmer overleed op 7 maart 1944. Diena bleef achter met 2 kleine kinderen.
Ze kwam met haar 2 kindertjes in de zomer van 1945 weer thuis in Thesinge. Zie verder “In
memoriam Diena”.

Jelmer Beukema en Diena Oomkes

Johannes en Wim
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Luit trouwde op 14 juli 1943 met Corrie
Bosch. Ze trokken in bij de ouders van
Corrie, die op Achter-Thesinge, circa 700
meter van de molen woonden. Luit bleef
werken bij het familiebedrijf tegen een
overeengekomen loon.

Hendrik trouwde op 4 mei 1944 met
Trientje Groothoff. Ze gingen wonen in
Garmerwolde naast het laboratorium van
de Controle Vereniging. Hendrik kwam
nog vaak thuis; zijn betrokkenheid met het
bedrijf is elders voldoende beschreven.

Sieb kwam, naar ik meen, in 1942 ook weer thuis wonen. Zij en Jacoba hadden enkele
gezinnen waar ze bijverdienden. Daarnaast hadden ze ook hun werk thuis. Ze waren een grote
steun voor het gezin.
Willem en Jan waren de laatste oorlogsjaren ondergedoken, Willem bij Hellinga op
Lutjewolde, Jan bij neef K. Ufkes op Achter-Thesinge.

Na de bevrijding kwam er in het gezin Oomkes de logische vraag:
‘Hoe gaan we nu verder?”
Luit was al 2 jaar getrouwd en woonde inmiddels in het dorp in een kleine woning van
Postema tegenover de Openbare School.
Kor was al 3 jaar verloofd, Sieb en Jacoba waren ook verloofd en alle drie wilden ze wel eens
trouwen. Willem was weer uit huis bij een bakker. Jan was thuis en Diena woonde met haar
twee kinderen in het molenaarshuis.
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Om duidelijkheid te krijgen, wie in de toekomst met het molenaarsbedrijf zou verder gaan,
werd beraad gehouden.
Degene die niet in het bedrijf zou verder gaan, moest de vrijheid hebben naar iets anders uit te
zien. Voor het bedrijf waren Luit en Kor in beeld. Luit stelde nog voor om het bedrijf
gezamenlijk over te nemen. Dat sprak mij niet aan. Onze karakters verschilden te veel. Ook
vroeg hij, of ik het plan had om het bedrijf over te nemen, waarbij hij er aan toevoegde:
“Eigenlijk heb jij de meeste rechten.”
Ik liet weten, dat wat mij betrof, hij het bedrijf mocht overnemen. Het was voor mij nogal
wat. Niet overnemen betekende afstand doen van alles, waarvoor je je hele leven had ingezet
en waarmee je het brood voor jezelf en anderen had verdiend. Ook afstand doen van het
molenaarshuis, waar je geboren was en waar je lief en leed had gedeeld.
De denkbeelden die ik heb opgeschreven over de eventuele overwegingen van vader om wel
of niet in mengvoer te gaan handelen waren uiteraard ook de mijne. Wat ik uiteindelijk zou
kunnen ondernemen, was voor mij ook niet geheel duidelijk. In elk geval wilde ik gaan
werken aan een eigen toekomst met mijn verloofde Trijn.
Door de veelheid van mijn ambities (ik vond en vind vrijwel alle werk wel leuk) werd het
afwachten en rondkijken. Één ding wilde ik zeker, de opleiding SPD afmaken. Hiermee was
ik door oorlogsomstandigheden met kerst 1944 gestopt, nadat ik reeds 75% van de opleiding
had gevolgd. Het was wel zeker dat op boekhoudkundig gebied in de toekomst veel mensen
nodig zouden zijn. Een tweede optie, een klein boerderijtje beginnen, leek mij wel wat, maar
het was zeer de vraag of ik dat financieel rond kon krijgen.
Kor was dus als opvolger in het molenaarsbedrijf buiten beeld.
Om nu alles direct aan Luit te verkopen, lag ook niet zo voor de hand, want de vraag uit 1935
(na het overlijden van vader) was nog aanwezig: “Waar moest de hele familie gaan wonen,
wanneer men het molenaarshuis moest verlaten?” Het ging om moeder, Diena met haar twee
kinderen, Kor, Sieb, Jacoba en Jan en in de weekenden Willem en zo af en toe de verloofden.
Er moest dus ruimte zijn voor 8 à 12 personen. En men was door de jaren heen zo gewend om
het molenhuis in en uit te lopen.
Er werd de volgende constructie bedacht. Het bedrijf zou per 1 juni 1945 worden verhuurd
met de clausule, recht van koop van de onroerende goederen in de toekomst. De aan het
bedrijf verbonden roerende goederen zouden op 1 juni 1945 worden overgedragen. Naar ik
meen was de prijs voor de onroerende goederen bepaald op fl. 8250, - of daaromtrent. (Ik heb
die stukken niet in mijn bezit, maar uit de bijgevoegde balansen is dit bedrag ongeveer af te
leiden.)
Oom Luit moest, als toeziende voogd, ook nog zijn goedkeuring verlenen. Er waren nog twee
minderjarigen, te weten Jacoba en Jan. (Men werd toen meerderjarig op de leeftijd van
eenentwintig jaar.) Oom was niet tevreden over de zijns inziens lage prijs, en daarin stond hij
niet alleen; ook moeder en Diena vonden het maar matig, maar daar ik als gegadigde afhaakte,
ging men toch maar akkoord.
Op voorgaande bladzijden is uitgebreid geschreven over het gedane onderhoud aan de molen
in de laatste vijf jaren. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de molen ten tijde van de
overdracht in een redelijke staat van onderhoud verkeerde.
De tijd van het molenaarsbedrijf Wed. W. Oomkes was op 1 juni 1945 voorgoed voorbij.
De familie kon er voorlopig blijven wonen. Uit de bijgeleverde boekhouding blijkt dat we 1
melkkoe hadden gehouden.
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Half september trad ik in dienst bij de Aankoop Centrale te Groningen als rayonzaakvoerder
met als standplaats Appingedam. Mijn startsalaris was fl.175, -. Voor die tijd een mooi
bedrag.
De familie Oomkes was wel blij met mijn benoeming, maar ze vonden het niet zo fijn dat ik
bij de Coöperatie ging werken. De Coöperatie werd over het algemeen gezien als een
tegenpool en concurrent van de zogenaamde vrije handel en dat was het ook min of meer.
Daarover toch in het kort iets ter verduidelijking.
Circa 100 jaren geleden kwam de industrialisatie op gang en zo’n 30 jaar later de productie
van veel huishoudelijke elektrische apparaten. Het was jarenlang gebruik om deze producten
via een verticale prijsstelling te verkopen.
Voorbeeld. Een elektrische snelwasser van toen.
De fabrikant heeft aan productiekosten b.v. fl. 150, - en stelt de consumentenprijs vast op
fl. 350, -. De fl. 200, - die ertussen zit, is voor verpakking, vervoer, opslag, groot- en
kleinhandel. De handelaar die zich niet aan de consumentenprijs houdt, wordt na één
waarschuwing van levering uitgesloten. Dit is de zogenaamde vrije handel.
Het was niet altijd zo als in dit voorbeeld, maar bij de handel en de ambachten waren
productie- en prijsafspraken toch aan de orde van de dag.
De agrarische gemeenschap heeft met betrekking tot productie en afzet veel raakvlakken met
de samenleving. Er moeten veel grondstoffen worden gekocht. Er moet het nodige geregeld
worden voor de afzet. Daar men op diverse terreinen dezelfde belangen heeft, is het gewenst
samen te werken. Het is onverantwoord om maar af te wachten, hoe een ander het voor hem
regelt en voor welke prijs.
Dit is de reden van de oprichting van veel verschillende coöperaties, zoals voor financiering,
aan- en verkoop, strokarton, aardappelen, suiker, zaaizaad en pootgoed,
gewasbeschermingsmiddelen, slachterijen, zuivel e.d. Er zijn ook veel landelijke,
overkoepelende coöperaties ontstaan.
De laatste jaren worden vrijwel geen nieuwe coöperaties meer opgericht. Er zijn wel veel
fusies. Kartelvorming, in welke vorm ook, is al enige jaren verboden.
Mededingingsautoriteiten in Nederland, maar ook in Europees verband, houden hierop
toezicht. Er is meer en meer sprake van een vrijemarkteconomie en diverse grote
staatsbedrijven zijn al geprivatiseerd.
Het gebeuren van prijzen, productie en kartels is voor de gewone burger niet altijd even
duidelijk geweest. Dat was (en is) ook niet altijd nodig, maar voor wie zich moet of wil
bezighouden met de bedrijfshuishoudkunde (economie) is kennis van de grote
verscheidenheid in het bedrijfsleven onontbeerlijk.
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Jacoba trouwde
op 11 september
1945 met
Sicco de Jong.

Sieb trouwde op 13 december 1945
met Jacobus Alje Wijpkema.

Kor trouwde met Trijntje Hellinga op
2 januari 1946
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Mede omdat er nu niet meer altijd ‘s nachts een manspersoon in het molenhuis aanwezig was,
vonden moeder en ook Diena het te riskant om de molen in bezit te houden. Want wanneer er
iets met de molen zou gebeuren, zou al hun bezit weg zijn. Moeder zei: “Ik wil van de molen
af. Ik kan er niet meer rustig van slapen.”
In het vroege voorjaar van 1946 heeft de overdracht plaatsgehad, zoals in het huurcontract
was vastgelegd. Luit en Corrie ruilden met moeder en de anderen van woning.
In september 1945 moest men al het geld, wat men bezat inleveren. Iedere inwoner kreeg
fl. 10, - aan nieuw geld terug. Het oude geld werd waardeloos. (Geldsanering.). Kon men
bewijzen dat het geld op een eerlijke manier was verkregen, dan kreeg men dat (evt. met
aftrek van enige belasting) weer terug. Was men niet in staat te bewijzen dat het geld eerlijk
was verdiend, dan werd het als oorlogswinst beschouwd en dan kon men het omwisselen in
nieuw geld wel vergeten of men moest een forse oorlogswinstbelasting betalen.
Wij moesten dus ook nog een overtuigende nette boekhouding over de laatste jaren inleveren.
In oorlogstijd waren er wel inkomsten geweest, die toen niet konden worden genoemd, b.v.
malen van granen zonder de vereiste vergunningen en winsten op aan particulieren geleverd
tarwemeel. Ik gebruikte daarvoor een rekening: “Aan contanten verkregen inkomsten door
transporten”. Ik ben voor toelichting nog naar het belastingkantoor in Delfzijl geweest om te
vertellen dat het verdiende loon ook werd ingebracht. De voorlopige aanslag werd
ingetrokken en we hebben, voor zover ik weet, nooit inkomstenbelasting betaald.
Nadien is de administratie voor moeder overgenomen door Jan.
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4.3. Balansen over vier boekjaren
Wed. W. Oomkes, Thesinge
Debet
Omschrijving
Windgraanmaalderij
Woning en schuurtje
Kas
Giro
Debiteuren
Goederen
Fabriekszakken
Eigen zakken
Molengereedschappen
Landbouwgereedschappen
Paard
Wagen
Rundvee
Eigen veevoeders
Pletmachine
Kippenhok
Onkosten
Oliekleden en gereide
Premies
Rijwiel
Molenzeilen
Nutsspaarbank
Veulen
Melkgelden
Boerenleenbank
Geldkaart
Geldlening
Rente
L. Oomkes

Balansen
31-12-42
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl

2.000,00
3.000,00
534,48
94,06
3.151,29
187,68
127,60
30,00
70,00
20,25
200,00
120,00
1.200,00
385,00
50,00
50,00
12,00
25,00
29,00
15,00

31-12-43
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl

1.666,00
2.940,00
1.829,83
1.012,49
930,77
186,21
116,00
27,00
63,00
18,25
250,00
108,00
1.200,00
385,00
45,00
45,00
12,00
78,00
29,00
10,00
100,00
510,00

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl

31-12-44

31-12-45

1.632,00
2.880,00
748,88
211,72
1.453,87
404,69
621,00
24,00
56,00
16,00
250,00
96,00
1.300,00
485,00
40,00
40,00
12,00
63,40
29,00
5,00
80,00
363,34
400,00
53,44

fl 1.598,00
fl 2.820,00
fl 494,50
fl 100,15

fl
fl

500,00
75,00

fl
fl

35,00
8,00

fl

2,00

fl

778,64

fl 100,00
fl 161,00
fl 1.750,00
fl
44,17
fl
18,13
fl 11.301,36

fl 11.561,55

fl 11.265,34

fl

8.484,59

Op 31 december 1946 was het vermogen:
Lening verstrekt aan
L.Oomkes
Nutsspaarbank
Kas

fl 6.750,00
fl 3.978,52
fl
50,00

Totaal

fl 10.778,52
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Credit
Omschrijving
1e Hypotheek
2e Hypotheek
Geldlening Luit Oomkes
Geldlening Johannes
Oomkes
Crediteuren
Onkosten
Rente
Landhuur
Crediteuren (eigen veevoer)
Dekgeld paard
Zakelijke belastingen
Onderhoud
Molestverzekering
Exploitatiefonds
Kapitaal

31-12-42

31-12-43

31-12-44

fl 3.000,00

fl 3.000,00

fl 3.000,00

fl 2.000,00
fl 300,00

fl 2.000,00

fl
fl
fl
fl
fl
fl

fl
fl
fl
fl
fl

300,00
378,37
304,94
40,00
231,00

fl

50,00

300,00
.449,47
345,38
40,00
231,00
161,05

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl

950,56
544,15
126,44
80,00
231,00
222,80
67,00
25,74
140,25

31-12-45

fl

92,00

fl

119,00

fl

17,50

fl 3.474,46

fl 5.257,24

fl 5.877,40

fl 300,00
fl 152,73
fl 7.803,36

fl 11.301,36

fl 11.561,55

fl 11.265,34

fl 8.484,59

Welke informatie krijgt de lezer uit bijgevoegde boekhoudkundige gegevens?
1. Het gaat over het molenaarsbedrijf "Wed. W. Oomkes te Thesinge.
De wet zegt immers: "Een ieder die een bedrijf uitoefent is verplicht daarvan zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde zijn rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend."
2. Dat op 31-12-45 diverse roerende goederen niet meer voorkomen en dat een lening is
verstrekt aan Luitje Oomkes. (Op 1 juni 1945 was het bedrijf aan hem verhuurd met
recht van koop en de daarbij horende roerende goederen aan hem verkocht.)
3. Dat de onroerende goederen op 31-12-1946 niet meer voorkomen op de balans en dat
de lening aan Luitje is verhoogd tot fl. 6750,00 (dit is circa 80% van het
verkoopbedrag van het onroerend goed.
4. Dat op 31-12-1946 nog enig geld beschikbaar was voor eventuele lening aan een
andere gegadigde.
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Bij het overlezen van het verhaal blijkt, dat sommige zaken overbelicht zijn en dat andere
zaken juist onderbelicht zijn. Vooral over de gezinssituatie is weinig geschreven.
Een geslachtsregister is min of meer een chronologisch verhaal over de samenstelling van het
gezin, maar vertelt in wezen niets over de gezinssituatie in de tijd en de betrokkenheid van de
gezinsleden op elkaar.
De gezinssituatie van de familie Oomkes was nogal complex, vanwege de vele geboorten, de
sterfgevallen, de leeftijdsverschillen en de economische en politieke situatie.
De kinderen in het gezin ga ik indelen in 3 generaties.
1e generatie
Johannes en Diena, de oudsten. Zij zijn 1½ jaar na elkaar geboren en doordat na hen 5
kinderen kort na de geboorte zijn overleden, zijn zij lange tijd met elkaar opgetrokken in het
gezin. Ze gingen samen naar school, kerk en verenigingen. Ze hadden veel neven en nichten
van ongeveer dezelfde leeftijd. Ze hadden lange tijd dezelfde vrienden en vriendinnen in
Stoffer, Gepke en Derkje van der Veen en vele anderen.
In oktober 1927 vertrok Johannes op 22-jarige leeftijd naar Amerika.
Toen waren hun dagelijkse ontmoetingen voorbij.
Diena bleef voor het grootste deel thuis werken en verzorgde haar veel later geboren broers en
zusters.
2e generatie
Hendrik en Luitje zijn respectievelijk 8 en 10 jaar na Diena geboren. Als kinderen zijn zij
ongetwijfeld veel met elkaar opgetrokken.
Vroeger duurde een schooljaar van 1 mei tot 30 april. Wanneer je voor 1 september 6 jaar
werd, ging je dat jaar op 1 mei voor het eerst naar de lagere school. Wanneer je na 1
september 6 jaar werd, ging je pas het volgende jaar op 1 mei voor het eerst naar school.
Luit en ik, die in augustus geboren waren, waren vroege leerlingen en gingen in totaal 8 jaar
naar de lagere school. Hendrik, die in september geboren was, was een late leerling en ging
maar 7 jaar naar school.
Hendrik en Luit verschilden in leeftijd bijna 2 jaar, maar op school maar 1 klas.
3e generatie
Kornelius, Siebrichdina, Willem, Jacoba en Jan. Het leeftijdsverschil tussen Luit en Kor
was 3 jaar en tussen Kor en Jan slechts 5½ jaar.
De kinderen van de derde generatie kenden Johannes nauwelijks. Ze leerden hem pas kennen,
toen hij in het eerste kwartaal van 1934 met zijn verloofde Win een trip naar Nederland
maakte. Mede door oorlogsomstandigheden was de volgende ontmoeting van Johannes met
de nog in Nederland verblijvende broers, zuster en aangetrouwden pas in 1963.
Toen Sicco en Coba in 1949 met hun twee kinderen naar Amerika vertrokken, reisde moeder
met hen mee. Zij verbleef toen circa zes maanden voor een trip in Amerika.
Diena ging in 1954 met haar twee kinderen naar Amerika.
Door correspondentie en foto’s bleef er toch een vrij goede familieband met Johannes en Win
bestaan.
Van bijstand aan het gezinsbestaan in de moeilijke periode na vaders overlijden kwam echter
niets terecht. Was dat wel het geval geweest, dan hadden de bedragen op de bijgevoegde
balansen er niet gestaan. Jammer!
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Over wie nauwelijks geschreven is, dat is over onze
grootmoeder Oomkes.
Zij is ongetwijfeld voor alle kinderen een belangrijke
groetmoe geweest.
Behalve Johannes en Diena hebben de kinderen opa
Johannes niet gekend. Hij overleed op 9 juni 1917 en
toen was Hendrik nog geen twee jaar.
Opa Oomkes was kastelein en hij had een strohandel in
Thesinge.
In het boekje “Honderdvijftig jaar Gereformeerde Kerk
in Thesinge” staat vermeld op pag. 17: “Na de inwijding
van de Gereformeerde Kerk aan de Kerkstraat in 1876 is
de oude kerk en pastorie verkocht aan J. Oomkes voor
fl. 2975, -”
Opa en grootmoe hebben het ingericht als café met
doorrit, uiteraard met paardenstallen.
Hier (naast de molen) is vader Willem Oomkes op 8 augustus 1880 geboren.
Nadat opa in 1917 is overleden is grootmoe in 1920 gaan wonen in het huis tegenover de
ingang van de N. H. Kerk.
Grootmoe was een markante vrouw. Ze heeft veel kraamvrouwen bijgestaan. Ze maakte geen
onderscheid tussen rang of stand. Wie volgens haar een terechtwijzing nodig had, kreeg die.
Ze was een gelovige vrouw. Ze overleed in 1933.
Wij, als kinderen kwamen vaak bij grootmoe.
Rechts van de voordeur van haar huis bevond zich de woonkamer met twee bedsteden met
daartussen, zoals gebruikelijk, een inloopkast. Achter de ingang was er een stookplaats met
een kookkachel. Daar zat ook een luik in de vloer, waaronder zich een regenbak bevond,
waaruit “o griezel” grootmoe op haar knieën een emmer water putte. Verderop stond er
wasgereedschap.
Achter was er een rommelschuurtje (voor o.a. turf en hout) met een klein zoldertje met in de
nok bijna altijd een duivennest. In de broedtijd en vooral daarna ging ik daar af en toe kijken.
Op de voorkamerzolder (met een paar platte ramen) lagen nog veel oude spullen en boeken.
Er lagen ook kalken pijpen met namen er op uit het vroegere café (regelmatige bezoekers
hadden in het café hun eigen pijp, zodat ze hun kwetsbare pijpen niet hoefden mee te nemen).
Zo af en toe gingen we wat rommelen op de zolder.
Achter het huis was er een welput met een houten pomp om het water op te pompen. Het was
water met een smaakje. Wij dronken ervan en het was verfrissend. Je kon je er ook mee
wassen, wanneer je niet meer toonbaar was.
Naast de pomp stond een emmer- en/of pottenrek. Daar weer naast bevond zich een knap
houten gebouwtje met een plee. Aan de achterzijde van dit gebouwtje was er een luik of
deurtje om het houten vat weg te kunnen nemen. Het was een koude bedoening, maar toch
wel netjes. Grootmoe moest onder alle weersomstandigheden door de buitenlucht om naar de
plee te gaan.
Het geheel was van de weg afgesloten door een schutting met een deur. Wanneer die deur niet
met een grendel was afgesloten, dan konden wij, wanneer we als kinderen in het dorp
speelden, gauw even gebruik maken van de plee of van de pomp.
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Elke morgen voor schooltijd ging één van ons naar grootmoe toe om haar melk te brengen.
Als kinderen kwamen wij vaak even bij grootmoe aan. Even praten, koffie of thee drinken
met steevast een klontje (kandij) erin en als het kon ook iets erbij.
Ongeschonden koekjes, dat was te veel verwennen. Een “kruumke”, dat was wel
verantwoord. Grootmoeder maakte “in het geheim” wel eens kruumkes van goede koekjes.
Maar het lukte haar evenmin dit geheim te houden, dan dat het ons lukte om ongemerkt onze
natte voeten op de stoof te drogen.
Ze repareerde ook wel eens een, bij het spelen opgelopen, kleine beschadiging aan kleren,
kousen of sokken.
Één keer per jaar waren we met z’n allen één dag te gast bij groetmoe. We gingen er dan
samen heen en speelden met elkaar (b.v. hinkelen of touwtjespringen). Wij bleven allemaal
bij elkaar en dichtbij of in grootmoe’s huis. We dwaalden niet af naar elders, nee, we bleven
bij elkaar in de buurt. “Zoete kinderen van Willem!”
We kregen koffie, thee, ranja en vanzelfsprekend ook (ongeschonden) koekjes.
Als toetje na de maaltijd waren er altijd twee puddingen, gegoten in een glazen schaal in de
vorm van een vis. De smaak van de pudding was iets bijzonders; lekker.
Nooit en nergens zijn we het thuis of ergens anders zo tegengekomen.
Opoe is overleden op 14 juli 1933.

Moeder.

In het voorjaar van 1946 ruilde moeder (met de anderen)
van woning met Luit en Corrie (zie ook blz. 37). Het huis
waarin ze kwamen wonen was klein. Het stond tegenover
de Openbare School en had een voortuin. Achter het huis
was er nog enige verharding en daar stond ook een
schuurtje met een plee en ruimte voor het opbergen van
diverse spullen. Aan de achterzijde grensde de woning
aan het erf van de familie Heidema, aanvankelijk Jan
Pieter Heidema en Antje de Vries en vanaf 1948 Pieter
Heidema, getrouwd met Wietske Hellinga (zuster van
mijn vrouw Trijn).
Met de familie Heidema waren er altijd goede contacten.
Het huis had een voorkamer (ramen richting school) met twee bedsteden.
Achter de woonkamer was er een klein keukentje (ramen richting Heidema) met daarnaast een
achterhuis met betonnen vloer en een achterdeur.
Boven de keuken was er een slaapgelegenheid afgetimmerd met een tweepersoonsbed.
Het huis was klein, maar goed bewoonbaar.
De huurprijs was iets minder dan fl. 100, - per jaar.
Wanneer Diena uit werken ging, paste moeder op de kinderen, Johannes en Wim.
De situatie was niet ideaal.
Moeder ging ook nog wel eens uit bakeren.
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In 1949 is moeder een tijdje bij Sicco en Coba in Emmeloord geweest.
Zij emigreerden op 15 april 1949 naar Amerika en moeder ging voor een trip van circa 6
maanden met hen mee.
Tijdens haar verblijf in Amerika overleed haar broer Menno Ufkes in Winschoten. Moeder
kreeg het verzoek van de familie om na haar terugkeer bij tante Siementje te gaan wonen om
haar tot steun te zijn.
Toen moeder in Nederland terugkwam, bracht ze op de terugreis een bezoek aan haar zuster
Jantje, wonende aan de Riouwstraat te Groningen. Jantje was ernstig ziek en overleed kort
daarna op 17 november 1949.
Vrij kort na haar terugkomst in Thesinge vertrok moeder naar Winschoten. Niet lang na hun
samenzijn overleed ook tante Siementje (1 januari 1950) en bleef moeder achter met haar
zoon Jan, die vanwege zijn werk bij de Esso in Winschoten, bij haar woonde.
Jan trouwde op 28 april 1950 met Gré Oosterdijk en zo woonden ze met z’n drieën in het huis
van de familie Ufkes aan de Garst.
Korte tijd later vertrok moeder weer naar Diena en haar jongens in Thesinge.
Willem, die in de weekenden thuis bij Diena verbleef, trouwde op 15 juni 1950.
Nadat Diena op 30 november 1954 naar Amerika vertrok, woonde moeder alleen in het huis
van Postema. Ze kon toen uitgaan wanneer ze wilde en van haar oude dag genieten.
Moeder ging graag naar haar familie en ze had in het dorp diverse kennissen, waar ze graag
naar toeging en die ook bij haar op bezoek kwamen.
Op tachtigjarige leeftijd werd moeder ziek. Ze bleek suikerziekte te hebben.
Ze lag korte tijd in het ziekenhuis en werd ingesteld op dieet en insuline.
Ze ging daarna naar Kobus en Sieb in Ten Boer. Sieb was in verwachting van Wim en moeder
kon daar niet lang blijven. Ze verbleef vervolgens enkele maanden in het molenhuis bij Luit
en Corrie en ging daarna weer zelfstandig wonen.
Na veel moeite en overleg ging moeder in de tweede helft van 1961 naar het bejaardentehuis
“Fivelhörn” te Dijkshorn in Ten Boer. Ze woonde daar met een andere vrouw in één kamer.
Het ging niet. Toen geprobeerd met een andere kamergenote, maar zomaar met iemand anders
samen te wonen, dat gaat toch niet!
Op 22 november 1962 is moeder bij ons
aan de Stationsweg komen wonen in de
voorkamer. In mei 1964 ging ze naar het
verzorgingstehuis “Alegunda Ilberi” te
Bedum, waar ze het goed naar haar zin
had.
Moeder had naast haar suikerziekte ook
iets aan haar nieren; haar bloed werd
niet goed gezuiverd. In maart 1965
verslechterde haar gezondheid.
Na een paar dagen bedlegerig te zijn
geweest, overleed ze op 23 maart 1965

Moeder voor het bejaardentehuis in
Bedum
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Moeder heeft ervaren, dat het niet gemakkelijk was om oud te worden en verzorgd te moeten
worden. Het was een schrikbeeld. Moeder wist vrij goed hoe het in een bejaardentehuis
toeging. Haar broer Geert en zijn vrouw waren zogenaamd vader en moeder van een
Werkhuis in Winschoten. Daar waren twee afdelingen voor mannen en vrouwen van elk circa
30 personen (zie ook schoolvakanties).
Moeder moest zelf het samenwonen in Fivelhörn ervaren, een bejaardentehuis dat buiten de
samenleving stond. Het was beter dan een zaal met 30 mensen, maar toch.
In het bejaardencentrum “Alegundi Ilberi” in Bedum kreeg ze de beschikking over een
eenpersoonskamer.

Diena
Diena was in haar jonge jaren een spontane vrouw, die van aanpakken wist.
Een vaste relatie bleef echter uit. Waarom?
Johannes had voor zijn vertrek een korte serieuze relatie met een boerendochter, maar de
relatie werd beëindigd omdat Johannes geen partij voor haar was.
Mogelijk was dat voor Diena binnen haar vriendenkring ook een struikelblok.
Het kwam nogal eens voor, dat financiële omstandigheden bepalend waren voor een vaste
relatie.
Gelukkig leerde ze, ruim 30 jaar oud, Jelmer kennen, met wie ze in 1941 trouwde.
Diena was altijd erg betrokken met ons gezin.
Toen Johannes naar Amerika vertrok, hield Diena contact met de vrienden van Johannes. Ze
had uiteraard ook haar eigen vriendinnen en ze had contacten via de meisjesvereniging en
later de zangvereniging. Op de meisjesvereniging was het de gewoonte, dat men om de beurt
voorlas uit de Bijbel. Wanneer Diena aan de beurt was, deed ze niet moeilijk over moeilijke
woorden. Ze deed ze eenvoudig af met “slim woord” en las vervolgens, onder gegiechel van
de andere meisjes, gewoon door.
In de jaren voor de oorlog was het in Thesinge gebruikelijk dat de jaarvergaderingen van de
verschillende verenigingen feestelijk gevierd werden. Ze gaven invulling aan de avonden van
2e kerstdag, nieuwjaarsdag en paasmaandag. Op die avonden werden de huishoudelijke zaken
gepresenteerd, er werden voordrachten gedaan en als hoogtepunt van de avond was er een
samenspraak (toneelvoorstelling), meestal in drie bedrijven. Diena speelde daarin vaak de
hoofdrol. Ze deed het voortreffelijk.
Tijdens de wintermaanden was het instuderen van de rollen voor de uitvoerders een
vermakelijke bezigheid. Er moest veel worden gerepeteerd en dat gebeurde natuurlijk bij de
spelers thuis. De ouders zochten dan meestal een ander onderkomen.
Diena hielp moeder in de huishouding en bij de verzorging van haar kleine broertjes en
zusjes. Daarnaast werkte ze ook af en toe bij oom Jan en tante Jantje, broer en zus van pa en
moe, in de slagerij aan de Riouwstraat in Groningen. In het begin van de week een dag om te
wassen en op zaterdag om de winkel schoon te maken. Op zaterdag werd het altijd laat. De
winkel was tot tien uur open en daarna moest alles schoongemaakt worden met heet
sodawater. Dat de winkels zo laat open waren had te maken met de uitbetaling van dag- en
weekloners op zaterdag. Ik herinner me, dat toen ik bij Oudman werkte, de uitbetaling van het
weekloon verplaatst werd van zaterdag naar vrijdag, Het gebeurde nogal eens dat een arbeider
voor de uitbetalingsdag een voorschot vroeg.
Diena kwam dan laat thuis; het was meestal al zondag. Na het werk nog even iets gebruiken
en dan op de fiets naar huis.
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In het begin van de jaren dertig heeft Diena zich meer toegelegd op de kraamverzorging (toen
een nieuwe benaming voor baker). Voor zover ik mij herinner, kwam het op het platteland
toen nog maar weinig voor dat jonge vrouwen hielpen bij de geboorte en de verzorging van
moeder en kind. Het was meestal de taak van oudere weduwen (gekleed in het zwart),
ongetrouwde vrouwen, familie of buren. Een speciale opleiding bestond niet. “Het verstand
komt met het ambt” zegt het spreekwoord.
De geboorten vonden meestal wel plaats in het bijzijn van een arts. Ik had de indruk, dat de
artsen de hulp van Diena waardeerden. Uit eigen ervaring weet ik dat het een hele opluchting
was, wanneer moeder of Diena voor de geboorte aanwezig waren, Zeer zeker was dat ook
elders het geval.
Begrijpelijkerwijs werd er bij ons thuis tussen moeder, die ook veel kraamvrouwen hielp, en
Diena wel over het één en ander gesproken.
Het was voor veel jonge moeders een hele ervaring dat een leeftijdgenoot met een witte schort
de honneurs waarnam.
Ze werden vooral gevraagd in boeren- en middenstandersgezinnen. Bij een goede afloop bleef
Diena meestal 14 dagen aanwezig. De laatste dagen waren er ook de nodige kraamvisites. Er
kwam meestal veel gebak en taart aan te pas. Vanwege de fooien was het voor de kraamhulp
vaak een lucratieve bezigheid.
Diena werd ook vaak door familie en vrienden gevraagd als kraamhulp.
Eerder werd al beschreven hoeveel Diena voor het gezin Oomkes tijdens de ziekte van vader
en na diens overlijden betekend heeft. Ook werd reeds over haar (veel te kortdurende)
huwelijk geschreven
Na het overlijden van Jelmer in maart 1944 bleef ze met twee kleine kinderen achter. In de
zomer van 1945 kwam ze weer wonen in het molenhuis.
Diena met haar twee kinderen,
Johannes en Wim
1946

Na de overdracht van het molenaarsbedrijf op 1 juni 1945 en de verhuur van de onroerende
goederen aan Luitje bleef de familie, dus ook Diena en haar 2 kinderen, wonen in het
molenhuis. Toen in het voorjaar van 1946 de onroerende goederen aan Luitje en Corrie
werden verkocht ruilde de uitgedunde familie (Jacoba, Sieb en Kor waren inmiddels
getrouwd) met Luit en Corrie van woning.
De familie Oomkes ging toen wonen in de kleine woning van Postema tegenover de Openbare
School. Willem had als uitwonend bakkersknecht daar zijn thuiskomst en Jan was er na zijn
werk normaal inwonend. De jongens betaalden voor de kost en voor het onderhoud van de
kleren (wassen, strijken en verstellen).
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Diena ging tussentijds hier en daar werken.
Ze werd in oktober 1948 schoonmaakster bij de Gereformeerde School.
Ze heeft dit werk meer dan 4 jaar gedaan en werd af en toe bijgestaan door Sieb.
Om iets bij te verdienen verkocht ze ook koffie en thee aan huis.
Bij de kraamverpleging en de kraamvisites daarna ontving ze vaak iets extra’s.
Toch bleef het voor Diena moeilijk om van de verdiensten rond te komen.
Toen Jelmer en Diena trouwden hadden ze een levensverzekering afgesloten en na het
overlijden van Jelmer werd het bedrag vlot uitbetaald. Maar om dit geld nu direct op te
maken? Ze had hopelijk nog een heel leven met haar twee kinderen te gaan.
De diaconie van de Gereformeerde Kerk had haar al enkele keren een vaste bijdrage
aangeboden. Dat was immers de taak van de diaconie.
Diena kon er niet toe komen om dit te accepteren en besprak het met mij.
Ik probeerde haar ervan te overtuigen dat ze het moest aanvaarden.
Het was toch de opdracht van God aan de gemeenten om de weduwen te helpen.
Diena heeft het aanvaard.
De diaconie heeft haar taak in dezen voortreffelijk opgevat.
(In de eerste versie had ik dit gedeelte niet opgenomen. Ik realiseerde me echter dat het niet
goed was om het te verzwijgen. De lezer zou dan allicht gedacht hebben: "En waar was de
Kerk?" De diaconie is al zo vaak in een slecht daglicht gesteld.)
Diena wilde eens met haar jongens, die toen al op de lagere school zaten, met de bus naar
Groningen. Ze was niet op tijd klaar en ze stuurde daarom haar jongens alvast vooruit naar de
bushalte.
“Of busmeneer even wil wachten. Moeke komt zo. Ze moet haar haar nog uitkammen.”
De jongens gingen voor de bus staan, zodat de bus niet kon vertrekken.
Diena kon bij de chauffeur wel een potje breken.
Johannes mocht graag bij boer Willem Ritsema zijn. Hij hield van dieren en op de boerderij
was altijd wel iets te beleven.
Er gebeurden ook wel eens dingen, die op het moment zelf niet zo leuk waren, maar waarom
je later kon lachen.
Johannes liep eens over de nok van het rieten dak van de schuur van de familie Heidema.
De jongens hadden wel eens meer van die avontuurtjes, waarmee opoe, die bij afwezigheid
van Diena op de kinderen paste, niet blij was.
Ouderen en jongeren bij elkaar; het was geen onverdeeld succes.
In 1954 emigreerde Diena met haar kinderen naar Amerika (zie hoofdstuk 4.6.)
Hoe het moeder verder verging, werd reeds vermeld.
Willem trouwde in 1950 met Korry en ging in Loppersum wonen.
Jan was inmiddels naar Winschoten vertrokken.

Sieb, Willem, Jacoba en Jan brachten in hun jonge jaren heel wat leven in de brouwerij
bij de familie Oomkes.
Toen Jan nog niet naar school ging, was hij een heel parmantig kereltje en kon hij al mooi
zingen. In het begin van de jaren dertig was er in Thesinge een werklozenproject, waarbij een
brede sloot gedicht moest worden. Deze sloot liep vanaf het huis van Jan Heidema, voor langs
de school, naar de dijk van de Kardingermaar. De kleigrond, die nodig was voor het dichten
van de sloot, werd afgegraven van de oude kloosterwallen achter de molen.
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Willem en Jan in 1929

Jan en Gré in 1950

In de schafttijd ging kleine Jan (ca 5 jaar) met de werkers een snee brood eten. Jan zong dan
vaak diverse liederen, onder meer psalmen en liederen van Johannes de Heer. Onder de
werkers was ook een zekere Jan de Roos, die in de jaren 1940-1960 een bekende straatzanger
was in de stad Groningen. Jan de Roos was (als straatzanger) gekleed in jacquet en hoed,
versierd met insignes en medailles in alle soorten en maten. Zijn repertoire bestond
voornamelijk uit evangeliserende geestelijke liederen.
Zou Jan hem op het idee gebracht hebben om met zingen de kost te verdienen?
Jan speelde graag met ons buurmeisje Reina Wieringa, eigenlijk een vriendin van Jacoba.
Wanneer het bij het spelen weer eens de spuigaten uit liep, dan was zijn verweer: “Die Reina,
man!”. Allen waren ervan overtuigd, dat je van haar iets kon verwachten.
Ik weet ook nog, dat zijn broek soms afzakte door het gewicht van stenen die hij verzameld
had.
Ongetwijfeld speelde hij ook met zijn broer Willem.
Toen Willem de eerste dag naar school ging, duurde het Jan te lang. Hij ging naar de school,
deed de deur van ons leslokaal open en riep: “Is Willem hier ook?”
Jan was de bevoorrechte uit de familie, die in september 1939 de ULO in Groningen mocht
bezoeken.
Na zijn eindexamen op 20 juli 1942 ging hij werken bij de Esso aan de Friesche Straatweg te
Groningen.
Na een jaar moest hij vanwege de oorlog gaan werken op het kantoor van de Hunzeboten; het
was maar voor een jaar.
Toen hij opgeroepen werd door de Duitsers, dook hij op 4 juli 1944 onder bij zijn neef, Kees
Ufkes op Achter-Thesinge.
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Na de bevrijding ging hij weer naar Esso Groningen. In 1948/1949 werkte hij één jaar bij
Esso Leeuwarden en daarna ging hij naar Esso Winschoten.
Jan trouwde op 28 april 1950 met Gré Oosterdijk.
Ze gingen wonen bij moeder, die toen in Winschoten woonde.
Toen Jan in 1951 weer naar Esso Groningen ging, verhuisden ze naar Groningen.
Van september 1965 tot juli 1966 werkte Jan bij Esso Rotterdam. Hij reisde in die tijd op en
neer. Daarna ging hij werken bij Esso in Spijkenisse, waarheen ze ook verhuisden.
Jan was altijd veel met olie bezig, maar was, naar mijn weten, nooit in de olie.
Jan woonde tot het voorjaar 1946 in het molenhuis. Daarna verhuisde hij met moeder en
Diena en haar kinderen en Willem (die alleen in de weekenden aanwezig was) naar het huis
van Postema in Thesinge. Toen Jan in Winschoten werkte, woonde hij tijdelijk samen met
moeder in het huis van oom Menno (inmiddels overleden) en tante Siementje aan de Garst te
Winschoten.

Willem
Dat Willem is geboren, dat is duidelijk.
Echter op zekere tijd ging het niet goed
met hem. Hij was een zwak kereltje en
zijn beentjes konden hem niet dragen.
Hij had de zogenaamde Engelse ziekte;
kalkgebrek.
Wat nu?
Goede raad was in dit geval goedkoop.
Toentertijd hadden speenvarkens
(biggen), nogal eens soortgelijke
verschijnselen.
Deze dieren gingen door kalkgebrek
door de poten en knapten op met
beendermeel (fosforzure kalk).
“Geef het kereltje ook wat
beendermeel!” En jawel hoor, Willem
leerde lopen en kraaide van plezier en
zo ook pa, moe en Diena, want wat was
het een lieve jongen.

Sieb, Willem (in de kinderwagen) en Kor in 1923
Toen hij later naar school ging nam hij vaak twee vriendjes mee naar huis: Piet van Immo
Heidema (Piet Koopman) en Koene Bulthuis (Koene Krul). We komen op hen terug.
In de laatste jaren van zijn schooltijd had Willem heel wat functies, zoals koffiemalen, vullen
van de turfbak, iets van de tuin halen en ’s zondags met de anderen stoven naar en van de kerk
dragen, in elke hand twee. Als bijverdienste zorgden wij er voor dat kerkbezoekers van buiten
het dorp een warme stoof kregen in de morgendienst (een enkeling ook in de middagdienst).
Willem heeft tot zijn onderduikertijd de stoven verzorgd, soms wel 16 op een zondag.
Willem was nogal precies in wat hij deed. Toen hij een konijn te verzorgen had en hij bij het
begin van de maaltijd ontdekte, dat hij vergeten had zijn konijn te voeren, ging hij van tafel,
want zijn konijn moest eerst wat hebben.
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Hij leerde de opgegeven psalmen goed. Hij kon later, als getrouwd man, nog steeds het eerste
en tweede vers van alle 150 psalmen uit het hoofd zingen.
Na de schooltijd werd hij
bakkersknecht/leerling bij een zoon van
meester Brandsma te Groningen. Het was een
hard bestaan voor de jonge bakker.
Ik herinner mij, dat hij op een keer op een
zaterdagavond thuis kwam, in de stoel ging
zitten en meteen in slaap viel.
De kleren werden hem uitgetrokken en hij
werd in bed gelegd.
Na enkele jaren ging hij naar bakker Reitsma in
Bedum.
Van 9 juli 1943 tot het einde van de oorlog was
hij ondergedoken bij de familie Hellinga te
Lutjewolde. Daar Willem bij Trijn was, had ik
in die tijd ook vrijveel contact met hem.
Na de oorlog kwam Willem al gauw bij bakker
Jonkman in Winsum. Daar werkte ook Korry
de Graaff. Ze werden het met elkaar eens en ze
trouwden op 15 juni 1950.
Ze kochten een bakkerij aan de Wijmersweg te
Loppersum.
Willem en Korry in 1950
Sieb en Jacoba trokken in hun schooljaren en ook later veel met elkaar op. Het
leeftijdtijdsverschil was bijna 3 jaar, maar bij de omgang met vriendinnen was het niet altijd
waar te nemen wie bij wie hoorde.
Reina Wieringa was de vriendin van Jacoba, maar zij speelde ook vaak met Jan. Andere
meisjes, zoals Nettie Havinga, Geziena en Aaltje Bus waren vriendinnen van hen beiden. Er
werden veel spelletjes gedaan in en rond het molenhuis.
Willem heeft heel wat kindertjes gedoopt, waarbij zijn vrienden, Piet en Koene, de rol
speelden van vader of kerkenraadslid. Vrienden en vriendinnen kwamen graag in het
molenhuis. Ze mochten rommelen en werden door moeder en Diena goed verzorgd. Of het
moeder soms teveel werd, weet ik niet, maar af en toe vertrok ze naar haar volkstuin. Ze
moest tenslotte ook voor het eten zorgen. Pa hield zich doorgaans niet met de tuin bezig. De
kinderen vonden het geen enkel probleem, dat moeder een poosje weg was.

Sieb.
Toen Sieb in mei 1935 van school ging, werd ze inwonend hulp bij Stoffer en Doet van der
Veen op Klunder.
Het was voor haar een grote overgang. Nog maar 13 jaar oud en dan al dag en nacht van huis.
Ze moest vroeg opstaan en werd niet gespaard voor het werk.
Aan hun kinderen zal ze wel veel plezier hebben beleefd.
Maar het was nog maar zo kort geleden, de ziekte en het overlijden van vader.
Derkje, een zuster van Stoffer, was getrouwd met Jitse Dijkstra, een broer van Doet.
Zo raakte Sieb ook helemaal vergroeid met de familie Dijkstra (de familie Dijkstra kwam
oorspronkelijk uit Enumatil).
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Het was een moeilijke tijd, toen Stoffer in het begin van de oorlog in het leger was. Hij kwam
gelukkig weer gezond terug.
Sieb is 7 jaar bij Stoffer en Doet geweest en in die tijd heb ik haar vele malen begeleid,
wanneer ze ’s avonds over de donkere dijk naar Klunder ging.
We konden altijd goed met elkaar overweg.
Nadat Diena in 1941 trouwde en dus het huis uit ging, kwam Sieb weer thuis om met moeder
en Jacoba de huishouding te doen. Ze ging ook veel uit werken, onder meer bij bakker van
Ketten, waar ook twee onderduikers zaten (de familie van Ketten vertrok na de oorlog naar
Amerika, waar de familie weer in contact kwam met de familie Oomkes).
Sieb heeft ervaren, dat het hebben van onderduikers, het wel en wee daaromheen en de
razzia’s waaraan de onderduikers blootstonden, geen pretje waren.
De jongens moesten eens ’s nachts door landerijen en sloten vluchten. Ze kwamen er gelukkig
goed van af. De volgende dag hingen hun kleren bij ons aan de lijn te drogen. Dat viel minder
op, omdat bij ons in huis meer jongens waren dan bij de familie van Ketten.
Sieb is op 13 december 1945 getrouwd met Jacobus Wijpkema.
Ze hebben geruime tijd in Ten Boer gewoond.
Kobus werkte op het Verdampingsproefstation van Rijkswaterstaat aan de Bovenrijgerweg.
Later werd hij hoofdopzichter bij Rijkswaterstaat in Noord-Brabant en Limburg. Ze
verhuisden toen naar Aarle-Rixtel. Na zijn pensionering gingen Kobus en Sieb in Leek
wonen. Daar werd ook het contact met Jitse en Derkje Dijkstra en hun kinderen hernieuwd.
Ze hadden al spoedig de hulp van Sieb en Kobus nodig.

Jacoba.
Jacoba bleef na haar schooltijd thuis wonen. Ze ging voor halve en/of hele dagen werken bij
buurman Huisman, in wiens gezin meerdere kleine kinderen te verzorgen waren.
Het bijzondere van deze vermelding is, dat veel later, toen Sicco en Jacoba in Amerika
woonden, drie van deze kinderen, te weten Bart, Dienco en Diena zich met hun partners rond
Grand-Rapids vestigden. De partner van Bart was Froukje van Ketten. De partner van Diena
was onze dubbele neef en onderduiker Jan Oomkes. Tot op heden hebben ze nog zeer goede
contacten met elkaar.

Sieb,
Jacoba
en
Diena
±1936
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Diena, Sieb en Jacoba hadden altijd een goede verstandhouding met elkaar.
Ze betekenden veel voor het gezin Oomkes.
Behalve dat ze geld inbrachten en verantwoordelijk waren voor een goede sfeer, bedreven ze
ook, zoals ik het noem, “de oude economie”.
Oude economie? Een toelichting: door kleren tijdig te repareren, verstellen, stoppen en naaien
wordt de aankoop van nieuwe kleren uitgesteld. Hetzelfde wordt bereikt door oud breiwerk
uit te halen en van het garen een nieuw kledingstuk te breien en door het maken van kleren
van oude jassen en mantels.
Veel vrouwen hebben in moeilijke omstandigheden veel geld verdiend, zonder dat ze centen
in hun handen kregen.
De “nieuwe economie” is weggooien en nieuwe kopen.

Kor.
De jongsten in het gezin deden vaak spelletjes, maar ik deed niet vaak mee. Ik was graag iets
aan het doen, af en toe bij pa op de molen, ’s zaterdags bij van der Veen op de boerderij en
tussentijds bij mijn schoolvrienden, Kornelis Kol van weduwe Aoltje en Kornelis Kol van El
Kol. We waren leeftijdgenoten en waren alle drie in dezelfde kerkdienst gedoopt.
Drie Kornelissen uit één dorp!
Ik kwam het meest bij Hendrik van der Woude, want bij hem was meer te beleven. Bij hun
huis hoorde circa 70 are grond waarop zich o.a. een boomgaard met appel- en perenbomen
bevond. Hendrik en ik plukten appels en peren en rooiden soms ook de voederbieten. Er
waren ook een paar koeien, een geit en nog wat eenden.
Ik ging in de laatste schooljaren tegelijk met Willem naar bed (op een voor mijn leeftijd vroeg
tijdstip). We sliepen in de voorste bedstede in de voorkamer. We speelden dan een poos op de
mondharmonica (psalmen en geestelijke liederen), tot we in slaap vielen.
Achteraf gezien zijn de jaren, die ik zo juist heb beschreven, de laatste jaren van het leven van
pa geweest. Hij hield van kinderen en ondanks de vele beslommeringen zal het leven en
spelen van de kinderen hem goed hebben gedaan. Het moet ook een goede tijd voor moeder
en Diena zijn geweest.
Corrie Oomkes noemden ze mij, toen ik op 1 mei 1926 voor het eerst naar school ging. Wat
een naam, zeg. Een verkleinwoord en het was net of ik een meisje was. Nee, ik heb het nooit
mooi gevonden. Onder de leerlingen werd de naam op school al spoedig veranderd in Max.
In het speelkwartier speelden we bij droog weer buiten en bij regen in de brede gang.
Ik speelde met mijn schoolkameraden vaak voor hond. Daarbij werd Kornelis (van El) Muis
genoemd, Kornelis (van Aoltje) Mollie en ik dus Max. De hondenbegeleider, Hendrik van der
Woude heette Wodan. (In die tijd waren in het dorp nog diverse trekhonden aanwezig.)
Ik werd jarenlang aangesproken met Max en Hendrik van der Woude met Wodan.
Freerk Oudman heeft er een einde aan gemaakt. Het moest Kor zijn en niet anders.
Wat een verhaal over een naam.
Toen ik op 1 mei 1926 naar de Lagere School ging, was de leeftijdsopbouw in het gezin als
volgt:
Jan
2 ½ mnd
Hendrik
10 jaar en 8 mnd
Jacoba
1 jaar en 7 mnd
Diena
19 jaar
Willem
3 jaar
Johannes
20 jaar
Sieb
4 jaar en 4 mnd
Pa
44 jaar
Kor
5 jaar en 9 mnd
Moe
43 jaar
Luit
8 jaar en 9 mnd
Een overwegend jong gezin. Behalve de ouders.
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Luit zat toen in klas 4 bij juf Dijkema. Zij was in maart jarig en Luit heeft haar diverse keren
een bosje sneeuwklokjes op haar verjaardag gegeven.
Hendrik zat bij meester Brandsma in de vijfde klas.

1926 Schoolreisje
Bovenste rij: v.l.n.r. Juffrouw Brouwer, Juffrouw Dijkema, Rieks Ridder, Jantje Ridder, Meester
Brandsma, Izelina Pleiter, Martje Ridder-Vegter, Mevr. Kuizinga Sr., Abel Kuizinga Sr., Hendrik
Kuizinga, Trientje Koopman, Geertje Kuizinga, Willem Oomkes, Coba Oomkes-Ufkes.
Links drie stuks: Kaatje Kuizinga, Cornelia Kuizinga, Abel Kuizinga Jr..
3e rij: Jan Pleiter, Anje Koopman, Jacob Koopman, Ysbrand Plijter, Wim van Mourik, Luit Oomkes,
Kornelius Oomkes, Hendrik Oomkes, Aaf van Mourik, Pietje van Mourik, Jacob Kuizinga,
Jan van Mourik, Hennie Ridder.
Voorste rij: Jan Plijter, Stien Plijter, Liefke Ridder Gd., Jan Ridder, Hendrik Ridder, Willem Ridder,
Liefke Ridder Jd., Piet Kuizinga, Klaas Kuizinga.

Ik kwam in de klas bij juffrouw Brouwer. Ik kan mij herinneren, dat zij lucifersstokjes,
waarvan ze de kop had afgebroken, uitdeelde om ons te leren tellen, optellen en aftrekken.
“Gemakkelijk, zeg.”
Ons “gereedschap” was een griffel, een lei, een spons en een sponsdoos.
Ik heb twee jaar bij haar in de klas gezeten. Aan het eind van die periode kregen we
kladpapier en een potlood. Toen begon de verspilling.
In klas 3 en klas 4 zat ik bij juf Dijkema, ook een lieve juffrouw.
Van de taallessen heb ik onthouden: “Ik lust geen t(hee)”. (Bij “ik” als onderwerp had het
werkwoord geen t aan het eind; bij “jij” of “hij” als onderwerp was dat wel het geval.)
Dat was niet zo moeilijk, want ik was ook niet zo gesteld op thee.
Ze leerde ons ook andere dingen over taal, maar daaraan heb ik onvoldoende aandacht
besteed, stommerd die ik was. Ik heb er veel spijt van gehad en heb op mijn drieënzestigste
weer les in de Nederlandse taal genomen, en ben later nog geslaagd voor het examen ook. Ik
heb het altijd een moeilijk vak gevonden.
In klas 5, klas 6 en klas 7 (twee keer vanwege mijn jonge leeftijd) zat ik bij hoofdonderwijzer
Brandsma.
Over de gehele periode oogstte ik voor gedrag een 8.
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Maar op een keer liep het helemaal uit de hand. Het zal in de zesde klas zijn geweest, dat
meester bij mij langs kwam en een opmerking maakte over het vasthouden van de pen bij het
schrijven.
Volgens hem, of misschien wel volgens de voorschriften, moest je de pen niet vasthouden met
een geknikte wijsvinger, zoals ik het deed, maar met een meer gestrekte wijsvinger, met steun
op de middelvinger, geklemd op de duim.
Ik zei niets, maar veranderde het ook niet.
“Hou je hand open!” Ik kreeg twee tikken met de liniaal.
Het hielp niet. Ik kreeg een klets om de oren.
Ik gooide mijn voeten uit de bank en zette die tegen de buik van de meester, zodat hij mij niet
meer kon slaan.
Meester trok mij toen aan de benen uit de bank op de vloer.
Ik zette mijn voeten weer tegen zijn buik en toen kreeg ik een schop onder de kont.
Ik verplaatste mijn voeten en tegelijkertijd schoot de voet van de meester uit en werd ik met
de neus van zijn schoen geraakt boven het rechteroog.
Er sprong een ader open en het bloedde zo erg, dat het eerst niet duidelijk was wat er geraakt
was. Nadat mijn gezicht schoongemaakt was, bleek het oog niet te zijn geraakt. De wond
werd verbonden.
Het was een hele consternatie met ongeveer 35 kinderen in één lokaal.
Meester is eerst naar pa gegaan. Pa was secretaris van het schoolbestuur en ze waren
vrienden.
Ik ging ’s middags niet naar school, wel de volgende dagen. Ik herstelde spoedig.
Of meester een berisping gekregen heeft, weet ik niet. Ik heb wel gemerkt, dat hij zichzelf een
berisping gegeven heeft. In de jaren, die volgden, heeft hij nooit weer iemand een tik gegeven.
Voor mijn gevoel bleef het na het gebeuren veel rustiger in de klas.
Bij de eerstvolgende Sint-Nicolaas lag er in mijn schoolvak een pakje met het opschrift: “Van
de boze koster”. Het was een boek: “De negerhut van Oom Tom”.
In het cijfer voor gedrag is geen verandering gekomen. Het bleef een 8.
Als ik meester een cijfer had moeten geven, dan was hij van een 6 naar een 8 gegaan.
Conclusie: “Één zware onweersbui maakt nog geen slechte zomer.”
Meester Brandsma kon boeiend vertellen over Bijbelse Geschiedenis, Kerkgeschiedenis en
Vaderlandse Geschiedenis en hij kon ook prachtig tekenen.

“School met
den Bijbel”
in Thesinge
Het hele gezin
ging naar deze
school. Diena
heeft er ook
gewerkt als
schoonmaakster.
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4.5. Ervaringen in de schoolvakanties bij de familie
In onze jeugd gingen er maar weinig mensen op vakantie. Werknemers hadden ook nog geen
vakantiedagen. Op het platteland was zelfs een vrije zaterdagmiddag een onbekend fenomeen.
Bij ons op het dorp hadden uiteraard de meesters en de juffrouwen vakantie en misschien ook
nog wel enkele anderen.
Meester Brandsma ging met zijn gezin soms naar Schiermonnikoog. Ik herinner mij nog, dat
in de periode rond de ziekte en het overlijden van pa Diena eens werd uitgenodigd om met
hen mee te gaan.
Wij, als kinderen van het molenhuis, hadden het voorrecht om in de lange zomervakantie van
2 weken en 1 dag gedurende 1 week naar ooms en tantes te mogen gaan. We gingen meestal
twee bij twee en wisselden per jaar van adres.
In Groningen konden we op twee adressen vlak bij elkaar terecht.
Ten eerste, bij oom Jan Oomkes en tante Jantje, die een slagerij op de hoek van de
Riouwstraat en de Fivelstraat hadden.
Diena heeft daar ook jaren achtereen één of twee dagen in de week gewerkt om te wassen en
op zaterdagavond de winkel schoon te maken.
De winkel was ’s zaterdags tot 10 uur ’s avonds open. Daarna brachten de slagersknechten de
overgebleven vleeswaren naar de koeling in het slachthuis (veel slagers hadden toen zelf nog
geen koeling).
Ten tweede bij oom Teunis Huttinga en tante Siebke, die op een bovenwoning aan de
Fivelstraat woonden.
Wanneer er gelijktijdig kinderen van ons in de Riouwstraat en in de Fivelstraat waren, dan
gingen we vaak gezamenlijk of apart via de Korrewegbrug (toen nog over het Boterdiep) naar
het Noorder Plantsoen, waar we op de heuvels en bij de vijvers speelden. We genoten van de
statige zwanen, de ganzen, de eenden en de andere vogels. De topper was natuurlijk de grote
vijver met de fonteinen.
En dan die etalages van een speelgoedwinkel aan de Ebbingestraat. Wat waren die
mondharmonica’s verleidelijk.
En de etalages van Indië aan de Korreweg met al die taartjes. Wie aten dat nu allemaal op?
Het was toch niet alle dagen feest.
De oudere neven en nichten en aanhang deden ook hun best en namen ons soms mee naar de
markt, het Stadspark en zowaar ook eens met een dagboottocht naar Delfzijl heen en terug.
Achteraf gezien was het net een Rijnreis.
Als we ’s morgens opstonden was het straatbeeld totaal anders dan nu.
Vooral in de voormiddag was het een geschreeuw vanjewelste. Je hoorde en zag de
voddenkoopman, de haringverkopers (“6 voor een kwartje”) en andere visverkopers met
levende, halfdode of dode vis, veelal panharingen, schol, schelvis en hoe ze ook maar mogen
heten. Vis was goedkoop, maar voor veel mensen toch nog niet betaalbaar. Je kon je geld
tenslotte maar één keer uitgeven.
Verder waren er de melkverkopers en de groentemannen met hun karren.
Soms werd het geheel opgeluisterd door een orgelman.
Elk deed zijn best om een paar gulden te verdienen voor het gezin en voor een pakje J.G.
Gruno’s pruimtabak (op posters aangeprezen met “J.G. Pruimtabak gaat van vader op zoon”).
De bakkers- en slagersknechten verschenen toen op straat in een hagelwitte jas.
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Men leefde in stijl. De knechten verdienden 1 tot 2½ gulden in de week met kost en inwoning,
maar kleding voor eigen rekening. De bakkers en slagers promootten toen hun waar met de
kleding van de knechten.
We hadden ook nog oom Jan Hoexum en tante Geziena. Hij was bakker. Ze woonden in de
Sint-Jansstraat. Bij hen kwamen we alleen zo af en toe een dag.
Ze woonden wel in een leuke omgeving. Het was immers dicht bij de Turfsingel met de
talrijke turfschippers, die ervoor zorgden dat de stad Groningen van turf, afkomstig uit de
Veenkoloniën, werd voorzien. Verderop was er de Grote Markt, waaromheen de bodekarren
(met paarden) uit de omgeving hun standplaats hadden.
Op de markt bevonden zich veel oude marktkramen met schreeuwende kooplui en
verkoopdemonstraties. Er woonden toen nog veel Joden in de Stad. Zij verstonden de kunst
om op bijzondere wijze hun producten aan te bevelen.
In de Stad is alles nu wat keuriger, schoner en stiller. Veel folklore is verloren gegaan.
Diverse vaarwaters zijn gedempt.
Echter de gevels herinneren je nog aan de vroegere functie van de huizen (b.v. handelshuis)
en het bijvoegsel in verschillende straatnamen, zoals “kade” en “gedempte” herinnert je aan
de vroegere vaarwaters. Maar het verband tussen de straat en het vaarwater is “verwaterd”.
Wat ook uit het stadsbeeld is verdwenen, is het paard, eens de trekkracht voor alle denkbare
vervoermiddelen.
Veel melkveehouders en groentetelers, die rond de Stad woonden, gingen dagelijks met paard
en wagen naar de Stad om hun producten te verkopen.
Vroeger was het in de Stad altijd druk en lawaaiig, mede door het getrappel van de paarden en
het geratel van de wagenwielen over de met kinderkopjes geplaveide straten.
Omdat ik in de jaren 1943 tot en met 1945 zo nauw betrokken was bij het vervoer met paard
en wagen, ook in de Stad, wil ik iets schrijven over de wegverharding en over de korrewagens
(volgens “van Dale” is een korre of korrie een lage houten wagen op vier wielen).
Korrewagens waren er in verschillende grootten en werden in het algemeen gebruikt voor
vervoer van zware producten. De wagen was zeer geschikt voor het gebruik in de stad. De
wagen had betrekkelijk kleine wielen, waardoor de laadbak vrij laag was. De voorste wielen
waren zo klein, dat ze onder de bak door konden draaien. Daardoor had de wagen een kleine
draaicirkel. Men kon dus gemakkelijk keren en parkeren bij een laad- of losplaats. De kleine
brede wielen waren afgewerkt met een zware dikke ijzeren hoep.
In de Stad waren veel straten en kades geplaveid met kinderkopjes. Doordat het profiel van de
kinderkopjes enigszins rond en hoekig was, had een wiel van een zwaar beladen wagen toch
maar een klein contactoppervlak met het wegdek. De weerstand werd hierdoor verkleind, en
daardoor ook de benodigde trekkracht.
De besturing van dergelijke grote combinaties vroeg nogal veel van de voerman en de
paarden. De voerman moest steeds een goed contact hebben met zijn paarden, ook in een
lawaaierige omgeving. Er moest beslist een kruislijn aan de leidsels zitten, zodat het paard in
alle omstandigheden in de mond kon voelen, wat de voerman van hem verlangde. Het was
noodzakelijk, vooral in stadsverkeer, dat de voerman de leidsels stevig in zijn handen had,
want anders ging het contact met de paarden verloren. (Let ook maar eens op de ruiter en het
paard bij een springconcours!)
“Paarden verrassen je niet, als je telkens naar hun oren ziet!”
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Misschien heb ik wat te uitgebreid geschreven over de Stad, maar het gezin Oomkes heeft
veel te maken gehad met de Stad.
Als molenaar deed pa er zijn zaken.
De drie reeds genoemde families woonden er.
Diena ging vele jaren minstens één keer per week naar oom Jan in de Riouwstraat.
Luit en Willem hebben er enkele jaren gewerkt en gewoond als bakkersknecht.
Luit en ik zijn vrij veel met paard en wagen in de Stad geweest.
Ik ging er bijna 5 jaar, meestal 2 avonden per week, naar school.
Jan was er op de ULO en later op kantoor bij de Esso en de Hunzeboten.
We hadden het over onze schoolvakanties. Nu ja, dan komen er heel wat herinneringen boven,
ook van buiten de vakanties.
Wij hadden ook een vakantieadres bij oom Luit Oomkes (onze toekomstige voogd) en tante
Jantje te Nieuwolda. Zij hadden behalve een bakkerij ook een slijtvergunning. In hun kelder
lagen op schragen diverse vaten met gedistilleerde drank. De drank werd toen niet verkocht in
halsflessen, maar in mandflessen of kruiken ter grootte van 5 à 10 liter. De flessen en kruiken
werden gevuld met behulp van een maatkan en een trechter. Men kon vanzelfsprekend ook
voor kleinere hoeveelheden terecht.
In die tijd was het gebruikelijk dat landarbeiders bij bepaalde werkzaamheden, b.v. in de
oogsttijd, een borrel kregen. Ook werd op bepaalde tijden voor aanwezige ambachtslieden een
borrel geschonken.
Oom Luit bezorgde de drank, samen met het brood op de grote boerderijen in de omgeving.
Het gebruik om een borrel te schenken is in de dertiger jaren sterk afgenomen en in de
oorlogstijd vrijwel verdwenen.
In de bakkerij werkten twee zoons en een knecht. Het was een goed beklante bakkerij met
enige winkelverkoop. Het bedrijf was gevestigd in Nieuwolda-Oost. Daar woonden vooral
landarbeiders, op loopafstand van de boerderijen (fietsen waren er nog maar net).
Naar ik me herinner was er ook een smederij. Ook was er in de buurt een molenaar, maar die
maalde toen al met de energie van een liggende Deutz-motor.
Toen ik er logeerde had oom Luit al een auto.
In eerdere jaren, toen Hendrik en Luit er op vakantie waren, had oom Luit nog een door een
paard getrokken broodwagen.
Ik herinner me, dat de oudste zoon Piet met een oud T-Fordje de boer opging.
Elke keer dat de auto gestart werd, moest de motor worden aangezwengeld. De gashendel zat
onder het stuur.
’s Morgens in de bakkerij kreeg we vaak een stukje deeg, waar we wat mee mochten
frutselen, waarna het mee de oven inging.
Oom had al een mengmachine. Ook had hij een eigen maalderij om zijn eigen aangekochte
rogge te malen (te breken noemden wij het, want voor het bakken van roggebrood mocht er
niet te veel meel in zitten). Ook hieruit blijkt dat het beroep van loonmaler op z’n retour was.
Niet ver van de bakkerij had oom een schuur, waar hij ongeveer 20 varkens mestte. Hij had
dus een bestemming voor bakkerijafval en overgebleven brood. Oom Luit was niet de enige
bakker die varkens mestte. Het gebeurde ook in Thesinge. Tegenwoordig is de combinatie
bakker en varkensmester niet meer toegestaan.
Bij oom en tante waren ze natuurlijk altijd ruim voorzien van gerookt en gedroogd spek. In
een bakkerij was er ruim gelegenheid om te drogen en te roken.
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4.5. Ervaringen in de schoolvakanties bij de familie
Als wij er op bezoek kwamen, werden we rijkelijk bedeeld met gekookt spek. Het was goed
bedoeld, maar het spek had een geel randje, waaraan een smaakje zat en dat was ik niet
gewend. Is het niet vreemd, dat zoiets je na zoveel jaren nog te binnen schiet.
Nieuwolda zelf was het hoofddorp van de gemeente. Daar bevonden zich het gemeentehuis,
de kerken en de andere voorzieningen. ’s Zondags gingen we vanzelfsprekend naar de
Gereformeerde Kerk. Maar het was anders dan in Thesinge. De mannen en vrouwen zaten
gescheiden, elk in hun eigen rij. Waarom?
Zouden de mannen anders teveel van de preek worden afgeleid?
Ik ging graag naar Nieuwolda, want ik was geïnteresseerd in het werk van de mensen en in de
wijde landschappen.
Behalve aan de jongens, viel ook aan Sieb de eer te beurt er te mogen logeren. De jongste
dochter Heep was een leeftijdsgenoot van haar en er waren vaak ook nog twee nichtjes uit de
familie Goelema aanwezig.

Ik ga nu beschrijven, hoe het ons in Winschoten is vergaan. We hadden er twee
logeeradressen, oom Menno en tante Siementje in de smederij, annex carrosseriebedrijf aan
de Garst en oom Geert en tante Trude, vader en moeder van een Gasthuis (ook wel werkhuis
genoemd), dicht bij het Winschoterbos.
Het Gasthuis had aan de voorkant in het midden een poort met een hek.
De woonverblijven van oom en tante bevonden zich links en rechts van de poort en erboven.
Voorbij de poort kwam je terecht op een omheinde binnenplaats met gras, enkele struiken en
wat schaarse bloemen. Rond de omheining was er een afvoergoot, dan een brede
klinkerbestrating en daaromheen in het vierkant de aaneengesloten gebouwen van het
Gasthuis.
Het geheel was aan de binnenkant afgesloten.
In het gebouw waren een zestigtal mannen en vrouwen (vooral weduwnaars en weduwen)
gehuisvest. Er was een mannenzaal en een vrouwenzaal (om te wonen en te slapen).
Zoals vermeld was het ook een werkhuis. Er werd voor een groot deel in eigen onderhoud
voorzien. Bij het Gasthuis hoorde minstens 1 ha grond, waarop aardappelen en alle mogelijke
groentes werden verbouwd. Er was ruimte voor mestvarkens. De varkens kregen het tuin- en
keukenafval.
Als wij er in augustus met vakantie waren, was er een grote bedrijvigheid. Het was oogsttijd
van diverse tuinbouwproducten, vooral van bonen.
In en rondom Winschoten werden veel bonen gegeten (moeder had dat gebruik meegenomen
naar Thesinge). De bonen werden ingemaakt en gedroogd.
Er waren veel mensen bezig met de bonenoogst. Normaliter waren er ook al veel mensen
ingeschakeld voor het verzorgen van de dagelijkse maaltijd.
De oudjes vonden het maar wat fijn, dat wij daar rondliepen en wat met hen keuvelden.
Er waren ook nog diverse kleine werkplaatsjes om gereedschappen te maken en te
onderhouden. Onder de bewoners waren er verschillende mensen die op één of andere manier
wat deskundigheid in huis hadden.
Het regime was nogal streng.
De bewoners moesten op een bepaalde tijd binnen zijn.
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Ik heb wel eens meegemaakt dat de grens tussen gebruik en misbruik van alcohol niet geheel
duidelijk was.
Er waren ook wel eens liefdesrelaties. Begrijpelijk toch? De ouderen waren toen jonger dan
nu.
Dat was een lang verhaal over het verblijf.
Oom Geert nam ons wel eens mee naar het standbeeld van Graaf Adolf te Heiligerlee, naar de
markt en een keer voor een wandeling over de kermis, waar diverse artiesten toonden wat ze
in hun mars hadden en waar een voorstelling was met apen.
We gingen ook af en toe via de Sint-Vitusholt naar oom Menno aan de Garst. We moesten
dan over een spoorwegovergang. Wanneer er gerangeerd werd bleven we vaak bij de hekken
hangen. We vonden het zo imposant, die grote locomotieven, de rook, de damp, het gestamp
en het gieren van de remmen. De tijd vloog om.
Sieb en Jacoba gingen vaker naar oom Menno, tante Siementje en hun dochter Chris. Chris
kocht wel eens een lapje stof, waarvan ze in de vakantie voor beide meisjes een jurk maakte.
Dat leek de dametjes wel.
Oom Menno had toen ook al een auto, die als taxi werd gebruikt.
Dochter Chris had een rijbewijs. Een mooie, jonge vrouw aan het stuur; je hield het (in die
tijd) niet voor mogelijk. Wij hadden er tijdens onze vakantie ook profijt van, want Chris ging
met ons naar een recreatiegebied bij Wedde, de Wedderbergen. Het was geen bergbeklimmen,
maar wel een mooie middag in een roeiboot.
Het waren geen buitenlandse reizen, die we toen konden doen, maar we hebben wel bijzonder
genoten van onze vakanties en er is een goede familieband van overgebleven.
In dit verhaal werden niet alleen de vakanties in beeld gebracht, maar ook de
leefomstandigheden van de familie.
Naast de logeervakanties bij de familie waren er ook diverse schoolreisjes.
Op koninginnedag, 31augustus waren er schoolfeesten.
De inwoners van Thesinge waren goed in het organiseren van optochten.
Jarenlang trok op de ochtend van koninginnedag een stoet van ruiters ter paard en versierde
wagens door Thesinge. De stoet werd voorafgegaan door het fanfarecorps “Juliana”, gezeten
op een wagen. Er werd ook een rondje gemaakt langs Garmerwolde, Ten Boer en Sint-Annen.
Het verhaal over de logeervakanties is hiermee ten einde.
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De titel van het boek luidt: “Rondom het molenhuis”. “Rondom” is een ruim begrip. In
hoofdlijnen heb ik mij beperkt tot mijn eigen ervaringen en herinneringen. Ik heb mij daarbij
laten ondersteunen door gegevens uit boeken. Het boek gaat vooral over de tijd voor mijn
vertrek uit Thesinge in september 1945 en de overname van het hele bedrijf door Luit in het
voorjaar 1946.
In het boek is ruime aandacht besteed aan de omstandigheden waarin de familie Willem
Oomkes heeft geleefd en hoe deze omstandigheden door de familie werden ervaren.
Drie van de negen kinderen zijn voor of na de oorlog geëmigreerd naar Amerika, namelijk
naar Grand-Rapids in de staat Michigan.
In 1945 was er wel “het grote goed van de bevrijding”, maar de opbouw moest nog beginnen.
Uit het gedenkboek van de ANWB, “Een eeuw wijzer 100 jaar ANWB 1883-1993” blz. 93
het volgende:
“Alles moest weer worden opgebouwd.
De bevrijding kwam in een volkomen ontredderd en verarmd Nederland. Er was van alles
niets. Alles moest weer worden opgebouwd. Pas tegen 1950 werd weer het inkomenspeil
bereikt van 1930, waarmee de nasleep van de crisis en de oorlog waren overwonnen. De
grenzen binnen Europa waren verlegd, er kwamen nieuwe machtsblokken, het begrip “koude
oorlog” werd geboren.”
Tot zover het citaat.
Een indrukwekkend gegeven, wanneer men weet hoe laag het besteedbare inkomen van de
bevolking was in 1930.
Er was wel een verschil. In 1930 waren er voldoende goederen, maar was er geen geld. In
1950 was er geen overdaad aan geld, maar waren de benodigde goederen nog niet voldoende
beschikbaar en relatief duur.
Toen onze Jannie op 27 juni 1949 werd geboren,
kregen we bij de aangifte op het gemeentehuis nog
een distributiestamkaart mee. Hieruit blijkt dat de
distributie van goederen toen nog niet voorbij was.
Het liep wel op zijn eind.

In 1930 heerste het spook “w e r k e l o o s h e i d”. Lees het enkele keren langzaam over om
het te begrijpen. “Niet nodig zijn en geen uitzicht hebben op werk”.
In 1950 was het anders. Er toen was gelegenheid om te emigreren, vooral naar Canada, maar
ook naar Amerika, Afrika en Australië.
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Uit het tweede deel van het boek “Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing ” door
T. Cnossen enkele citaten:
Blz. 170: “Onze bevolking groeit en zij groeit snel, in 1946-1951 met meer dan één miljoen”.
Blz. 173: “Vergeleken bij 1930 is de mannelijke agrarische beroepsbevolking van 1947
toegenomen met 41.537.” en verderop op dezelfde bladzijde: ”Bij een emigratie van in totaal
21.330 in 1950, 38.000 in 1951 en wellicht 50.000 in 1952, waarvan het aantal agrariërs niet
precies vaststaat, is toch zeker aan te nemen dat het surplus werkers uit de landbouw is
vertrokken.”
De ruimte die de vertrekkende bood aan de blijvers gaf toch enig perspectief. Bovendien
ontstond er meer werkgelegenheid in de industrie en het onderwijs.
Sicco en Jacoba vertrokken in 1949 naar Amerika.
In 1950 trouwden de laatste twee uit onze familie, Willem en Jan.
Diena vertrok met haar twee jongens, Johannes en Wim, in 1954 naar Amerika.
Volledigheidshalve binnen het “Rondom” nog iets over de ervaringen van de emigranten.
Sicco en Jacoba
In Emmeloord, de toekomstige stad in de Noordoostpolder werden in de zomer van 1945 de
eerste dertig woningen opgeleverd. Sicco en Jacoba kregen één daarvan toegewezen aan de
Zeebiesstraat.
Ze trouwden vanuit het molenhuis op 11 september 1945.
Sicco was karteerder bij de Dienst IJsselmeerpolders.
In Emmeloord zijn hun oudste twee kinderen geboren.
Ondanks het feit dat Sicco een vaste baan had en dat ze in een nieuw huis woonden, wilde
Sicco naar Amerika. In overleg met Johannes en Win, die in Grand-Rapids woonden,
vertrokken ze in 1949 met de boot naar New York.
De overtocht duurde negen dagen. Naar ons later is verteld, hadden ze, nadat ze de overtocht
betaald hadden, nog maar één tiendollarbiljet in de koffer, zodat ze tijdens de reis zelfs geen
extra glaasje drinken konden kopen.
In het voorgaande werd al vermeld, dat moeder met Sicco en Coba meegegaan was voor een
trip. Johannes haalde hen op van New York.
Zoals afgesproken verbleven ze eerst in het grote huis van Johannes en Win in Grand-Rapids.
Sid en Coba bleven de eerste jaren daar wonen, terwijl Johannes en Win al spoedig een ander
huis kochten.
Johannes had na zijn vertrek uit Nederland in 1927 enkele jaren gewerkt en gewoond bij een
tuinder in Hudsonville. Later werkte hij op een fabriek waar matrassen werden gemaakt. Hij
raakte af en toe zonder werk en begon in die tijd en in zijn vrije tijd bij anderen tuinen te
verzorgen, glazen te wassen en in de winter sneeuw te ruimen. Hij kocht een bescheiden
hoeveelheid machines.
Zo moet het ongeveer geweest zijn, toen Sid en Coba in Amerika arriveerden.
Sid ging bij Joh aan het werk. Na enige tijd gingen ze een maatschap aan. Ze kochten grotere
machines en namen zonodig personeel in dienst, meestal middelbare scholieren en/of
studenten (in deeltijd).
Geleidelijk aan namen ze ook grotere projecten aan, zoals de groenvoorziening bij
bouwprojecten en het onderhoud daarvan.
Sid had, zoals al eerder genoemd, een groot doorzettings- en organisatievermogen. Daarbij
had hij veel kennis. Als onderwijzerszoon had hij een opleiding gevolgd aan de Hogere
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Landbouwschool in Leiden. Verder had hij landbouwervaringen opgedaan bij G. Bus te
Garmerwolde en H. J. Doornbos te Heveskes en natuurlijk ook tijdens zijn verblijf in de
Polder.
Het bedrijf van Sid en Joh breidde zich snel uit.
Omdat Grand-Rapids steeds groter werd, werden er veel farmers uitgekocht, met als gevolg
dat hun woning en bedrijfsgebouwen ongebruikt achterbleven.

Schuur van Sid en
Coba in Michigan
Sid en Coba konden hierdoor een grote boerenschuur voor het bedrijf kopen.
De schuur lag op de helling van een heuveltje, zodat je op twee niveaus kon binnenrijden: op
de begane grond en op de zolder.
Rond de boerderij was veel verharde ruimte.
Sid en Coba wilden eerst ergens anders voor zichzelf een huis laten bouwen, maar zover is het
niet gekomen.
De boerin had een ander idee: “Jullie hebben een groot gezin. Kopen jullie het huis, dan
bouwen wij ergens anders”. En zo is het gegaan.
Sid en Coba namen de woonboerderij met veel van de inventaris over.
Het pand leek meer op een klein kasteeltje dan op een boerderij. Het lag aan een kruispunt
van brede straten. Het perceel had een oppervlakte van ruim 1 ha.
Voor en naast de woning bevonden zich mooie grote bomen, diverse struiken, een gazon en
een oprijlaan. De woning had veel woon- en slaapkamers en onder meer drie badkamers.
Volgens mij was de maatschap van Joh en Sid toen al ontbonden. Joh. werkte echter nog wel
samen met Sid en ook overlegden ze nog regelmatig met elkaar over het bedrijf.
In de beginjaren gebruikten ze vrij oude transportmiddelen voor de machines ten behoeve van
tuinonderhoud en sneeuwruimen.
Na verloop van jaren is het bedrijf verplaatst naar een nabijgelegen industrieterrein.
Het bedrijf kreeg de naam: “Tender Lawn Care”.
Er werd steeds meer nieuw materiaal aangekocht en het (vele) personeel kreeg herkenbare
bedrijfskleding. (Bedrijfskleding is niet alleen mooi, maar ook functioneel. Veel bedrijven en
instellingen stellen het op prijs of eisen zelfs, dat de mensen die in of rondom het bedrijf
aanwezig zijn, herkenbaar zijn.)
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Toen ik in november 1993 voor het laatst in Grand-Rapids was, stonden er ongeveer 15 grote,
blinkende sneeuwploegen in de grote loods.
Sid vertelde, dat er ’s winters, verspreid over de stad altijd diverse kleinere sneeuwruimers in
particuliere garages geparkeerd staan, zodat die tijdens sneeuwval snel ingezet kunnen
worden.
Het sneeuwruimen gebeurt meestal ’s avonds en ’s nachts. Parkeerplaatsen van ziekenhuizen,
fabrieken, supermarkten en dergelijke moeten te allen tijde bereikbaar en bruikbaar zijn.
Voor sneeuwploegers, die onverhoopt vast komen te zitten, is er een hulpnetwerk. Dit
netwerk is niet alleen bereikbaar voor het eigen bedrijf, maar ook voor anderen.
Bij probleemsituaties helpt men elkaar.
Voor tuinonderhoud en/of sneeuwploegen wordt meestal op jaarcontract gewerkt.
Ongetwijfeld zullen vele leidinggevenden van bedrijven en instellingen de “Tender Lawn
Care” ook van binnenuit goed kennen, doordat ze er als scholier of student gewerkt hebben.
Sid heeft zich al geruime tijd geleden uit de leiding teruggetrokken, maar is nog wel af en toe
werkzaam in het bedrijf. Eddy, de derde zoon van Sid en Cora, is al enige jaren directeur en
de oudste zoon van Diena, Joe Beukema, is al vele jaren chef van het machinepark.
Sid en Cora hebben jarenlang veel plezier gehad van het farmersbedrijf, maar uiteraard
hebben ze dat ook al weer lang geleden van de hand gedaan.
Het tiendollarbiljet, dat Sid en Coba in de koffer hadden tijdens de overtocht naar Amerika,
zal al lang zijn uitgegeven en er zijn vele nieuwe voor in de plaats gekomen.
Sid leefde niet alleen voor zichzelf.
Het bedrijf had vanwege de seizoensgebonden werkzaamheden veel jongeren als tijdelijke
werkkrachten nodig. Zoals overal ter wereld waren er in ook Amerika veel jongeren die geen
besef van normen en waarden meer hadden.
Sid had een positieve kijk op het leven.
Wanneer er vroeger, toen hij nog in Thesinge was,
moeilijkheden waren, was zijn lijfspreuk: “Het komt wel
goed!”
En het kwam meestal goed.
Zo verging het Sid ook vaak met moeilijke jongens.
Door zijn aangeboren overwicht op moeilijk stuurbare jongens
en zijn christelijke levensovertuiging leek het hem niet
moeilijk te vallen.
Sid had de jongens naast werk en loon nog iets anders te
bieden, namelijk de gelegenheid om in hun vrije tijd in het
bedrijf te sleutelen aan hun cars (in Amerika mag men al op
jonge leeftijd autorijden).
Sicco in 1954
Sid en Cora hebben zeven kinderen. Ze zijn allemaal naar de christelijke school geweest. In
Amerika is er geen gelijkstelling van onderwijs zoals in Nederland.
De neutrale school wordt betaald door de overheid, maar de scholen met een religieuze
achtergrond moeten betaald worden door de ouders zelf en met donaties van mensen zonder
schoolgaande kinderen. Bij veel gezinnen gaat een groot deel van het inkomen naar de Kerk,
de School en goede doelen.
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Voor mijn gevoel is dit ook een bron van inspiratie voor de religieuze beleving in Amerika.
In 1954 emigreerde Diena met haar beide jongens naar Grand-Rapids.
Toen Diena in Amerika arriveerde werd ze natuurlijk opgevangen door Johannes en Win en
Sicco en Jacoba. Zij waren ook degenen, die Diena geadviseerd hadden om naar Amerika te
komen. Ze gingen er vanuit dat Diena wel werk zou kunnen vinden en dat de vooruitzichten
van de jongens in Amerika beter zouden zijn dan in Nederland. Er was enige haast geboden,
omdat de jongens dan nog enkele jaren in Amerika naar school konden gaan.
Het was een hele verantwoordelijkheid voor Joh en Win en Sicco en Coba om Diena en de
jongens over te laten komen.
Diena vond al gauw werk bij de koekjesfabriek van Hekman te Grand-Rapids. Hekman kwam
zelf ook uit Nederland en diverse werknemers en werkneemsters waren van Nederlandse
afkomst, zodat Diena, die de Engelse taal nog niet kende, er zich spoedig thuis voelde. Men
zorgde voor haar en men hield van haar. Het heeft lang geduurd voor Diena de Engelse taal
een beetje machtig was. Er waren in haar omgeving veel mensen die Nederlands spraken of
konden verstaan. Ze had Nederlandse vrienden en ze sprak vrijwel dagelijks met Win en
Coba, persoonlijk of via de telefoon. ‘s Zondags was er vrijwel altijd een kerkdienst in het
Nederlands.
De jongens, die toen naar school gingen, brachten de ook Engelse taal mee naar huis.
Johannes kwam na wat hobbels aan het werk bij Joh en Sid in het gardener’s bedrijf. Hij
werkt daar intussen al meer dan 40 jaar en is al vele jaren chef van het machinepark van
“Tender Lawn Care”.
Er is nadrukkelijk vrij uitgebreid geschreven over Sicco. De lezer zal begrijpen, dat Sicco
zowel een vader, een werkgever als een vriend voor Johannes is geweest.
Wim ging na de High School al spoedig als vrijwilliger in militaire dienst en was ook enkele
jaren in Duitsland gelegerd. In die tijd kwam Diena enkele keren naar Nederland, zodat
moeder en zoon elkaar in Nederland konden ontmoeten.
Toen Wim als vrijwilliger tekende bestond de regel, dat wanneer je voor een bepaalde tijd
tekende, je daarna niet meer oproepbaar was. Bij het vinden van een baan was het belangrijk,
dat je niet meer dienstplichtig was.
Wim kwam na zijn diensttijd terecht in een constructiebedrijf, waar oude en nieuwe trucks
voorzien werden van een exclusieve opbouw. Het ging om wagens en mobiele werktuigen
(voor aannemers en fabrieken en dergelijke), welke niet fabrieksmatig konden worden
gebouwd. Hij werkte eerst enkele jaren in loondienst en begon daarna met zijn vrouw een
eigen bedrijf.
Win, de vrouw van Johannes, overleed op 5 oktober 1983. Johannes hertrouwde met Henriëtte
Velthause. Zelf overleed hij op 17 juni 1987. Diena overleed op 13 juli 1995.
Tijdens hun leven trok de familie in Amerika, mede door hun werk, altijd veel met elkaar op.
Ze waren vaak bij elkaar en belden elkaar veel.
Na de moeilijke beginjaren hadden ze het financieel goed. Ze konden zich veel permitteren en
hebben er ook van genoten.
De vele, uit Nederland afkomstige vrienden hebben er ook toe bijgedragen, dat ze samen een
goede tijd in Amerika hebben gehad.
Jacoba schrijft in haar “In Memoriam Diena” ook over de komst van Diena en haar kinderen
in Amerika in 1954.
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Rondom Kerst en Nieuwjaar waren er enkele vrije dagen.
Er waren ook nog de voor- en najaarsvakanties van elk een week.
In de laatste twee schooljaren ging ik in de voorjaarsvakantie, wanneer het weer het toeliet,
zaadbietjes poten bij van der Veen en in de najaarsvakantie ging ik helpen bij het oogsten van
het bietenzaad. Suikerbietenzaad werd gedroogd op ruiters. Bij het oogsten van het zaad
werden de ruiters omgekiept op zaadkleden, zodat geen duur bietenzaad verloren ging. Mijn
werk was het verplaatsen van de kleden. In het najaar gingen we soms ook aardappels rooien.
Het waren meer doevakanties.
Ons schooljaar liep af op 1 mei, maar ver voor die tijd klonk het al op het schoolplein: “Wat
ga jij straks doen?”
Een enkeling ging naar het voortgezet onderwijs. Een ander ging thuis op de boerderij
werken. Weer anderen werden knecht bij een boer. De animo om boerenknecht te worden
nam steeds verder af. Landarbeiders stonden niet in een hoog aanzien en andere beroepen
hadden dan ook de voorkeur. Verschillende landarbeiders hadden ook liever dat hun zoon
naar een bakker of een slager ging.
Maar werd je dan bakkers- of slagersknecht of leerling-bakker of slager?
Wanneer je in de eerste jaren naast kost en inwoning 1 à 2½ gulden per week verdiende was
je toch eigenlijk knecht. Maar het geld was niet voldoende voor goede kleding en een fiets.
Er werd ook nog van je verwacht dat je in een hagelwitte jas bij de weg verscheen. Je was ook
leerling, want je mocht het vak leren. Sommigen vroegen geld toe om je het vak te leren.
Mijn latere zwager Jacobus Wijpkema, zoon van een boer, wilde aanvankelijk bakker worden.
Een bakker zei, dat hij wel kon komen, maar dat hij fl. 2,50 toe moest betalen. Het ging niet
door.
Ondanks het feit dat hij geen bakker is geworden, bakt Kobus nu heerlijke taarten voor
partijtjes en dergelijke. Er is een driesterrenbakker aan hem verloren gegaan.
Hendrik heeft na zijn schooltijd nog gewerkt bij oom Edsko Oomkes. Hij ging, zoals eerder
vermeld, in 1931 naar de Fok- en Controle Vereniging. Na mijn schooltijd en de ziekte van pa
steunde ik veel op Hendrik. 5 jaar leeftijdsverschil en dat in moeilijke omstandigheden was
een hele tijd. We hadden een moeilijke taak, maar we hadden nooit problemen met elkaar.
Luit wilde bakker worden en ging in 1932 naar bakker Helder in Haren. Het zal voor hem een
hele gebeurtenis zijn geweest, alle dagen en nachten bij vreemde mensen.
Later hoorden we, dat hij er ’s avonds veel vertier heeft gehad met zijn vrienden.
Zoals al is beschreven kwam hij in de herfst van 1936 weer thuis.
Toen Luit in 1932 uit huis vertrok was Sieb als oudste van de vier jongste kinderen nog maar
10 jaar oud. Jan was toen 6 jaar. Doordat de jongsten veel met elkaar optrokken en de
weekenden waarin Luit thuis was maar kort waren, hadden ze weinig contact met elkaar.
Toen Luit thuis kwam was Sieb al weer uitwonend. Het was voor de jongeren wel even
wennen toen Luit weer thuiskwam.
Voor Hendrik en mij was het een hele verandering. Wij hoefden naast onze werkzaamheden
niet meer te melken, varkens te verzorgen, te malen en dergelijke.
Luit kon het werk goed aan, want voor wat Hendrik, Zijlstra en ik deden, had hij de hele dag
ter beschikking.
Door zijn thuiskomst werd natuurlijk geen hl graan meer aangeboden ter vermaling.
We hadden toen nog geen handel in mengvoer en derhalve bleef de verkoop vanuit de molen
beperkt tot wat er uit de molen werd afgehaald, een soort winkelverkoop.
Zoals reeds is beschreven werd vanaf 1938 geprobeerd daarin verandering te brengen.
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Luit mocht ’s avonds graag uitgaan. Gekleed van “Boven tot Ondergoed”, op zijn nieuwe
Gazelle-fiets ging hij herhaaldelijk op kennismakingsbezoek. Uiteindelijk werd Corrie de
trotse uitverkorene.
Terug naar maart 1935.
Toen vader overleed kreeg moeder de portemonnee in handen. De inkomsten uit het
molenaarsbedrijf en de verdiensten van de gezinsleden kwamen erin en wat nodig was aan
uitgaven ging eruit. Elk gezinslid droeg bij wat hij kon. Maar niet alle inkomsten van de
gezinsleden kwamen erin. Helaas!
De kinderen van wijlen Willem Oomkes viel een erfenis ten deel. Als laatste van de vier
ongetrouwde oudooms overleed oom Derk Oomkes op 18 augustus 1937. Moeder was geen
erfgenaam, wel de 9 kinderen. De vier broers hadden alles op elkaar vererfd, zodat de
uiteindelijke erfenis aanzienlijk was.
Er waren in de tweede lijn 15 erfgenamen en voor elk van die 15 erfgenamen was na aftrek
van legaten, giften en successierechten fl. 4800, - over. De grootte van dit bedrag spreekt nu
niet zo aan, maar in 1937 was het een zeer groot bedrag.
In 1935, twee maanden nadat vader was overleden, moest de beste van onze twee koeien
worden opgeruimd vanwege een ontstoken achterpoot. Ze was verzekerd voor fl. 150, -, de
uitkering was 80%, dus fl. 120, -. Voor dat bedrag kocht de veehandelaar voor ons een
pasgekalfde tweede kalfskoe. Hiernaar gerekend was 1/15 deel van de erfenis gelijk aan 40
koeien. De totale erfenis met aftrek van legaten en successierechten bedroeg dus 600 van
dergelijke koeien.
Na het overlijden van vader erfde moeder de onderhoudsplicht voor de kinderen, maar het
geld uit de familie ging haar voorbij.
Ik was toen 17 jaar. Het staat mij vaag bij dat moeder nog een lening had bij de erflater en dat
zij die moest aflossen. Maar waarmee? Volgens mij kreeg ze van de kantonrechter
toestemming om tegenover de zorgplicht iets te regelen.
Wanneer vader nog in leven geweest was tijdens de erfenis, dan hadden ze ongeveer 50% van
hun schulden kunnen aflossen.
De erfenis voor ons als kinderen bedroeg circa fl. 445, - per persoon.
In de oorlog was de verhouding tussen geld en goederen geheel ontregeld.
Ook buiten de zwarte markt om waren de prijzen zeer hoog.
Kostte in 1935 een tweede kalfskoe nog fl. 120, -, in 1944 verkochten we een mooie,
zelfgefokte, hoogdrachtige vaars voor circa fl. 1200, - en een veulen, gefokt bij ons eigen
paard voor ruim fl. 1100, Met dit geld losten we een lening van fl. 2000, - bij oom Luit af en hielden ook nog enig
handgeld over.
Het spaargeld van oom Luit was na enkele jaren maar weinig meer waard!
Door het beschrijven van de erfenis zijn we afgedwaald van het naar huis komen van Luit.
Pa had de gewoonte om de grondstoffen, die hij nodig had voor de verkoop uit de molen en
voor eigen gebruik te kopen bij verschillende leveranciers.
Bij de plaatselijke commissionair, J. Heidema kocht hij inlandse gerst.
Van de graanhandelaren, de Gebr. Harkema betrok hij buitenlandse producten zoals gerst,
kippen- en maalmaïs.
Bij de Gebr. Bakker kocht hij grutterswaren zoals gort, rijst en bloem.
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De laatstgenoemde firma’s waren gevestigd aan de A-weg in Groningen.
Het ging niet om grote hoeveelheden, maar over een jaar gerekend gaf het een aardige
bijverdienste.
Voor kleine bedrijven was giraal verkeer nog niet zo in. Wanneer je iets nodig had ging je
naar de leverancier, betaalde het eerder geleverde en bestelde het nieuwe. Dat werd dan naar
de molen gebracht door bode van Zanten.
Na het overlijden van vader bleef dit gewoon doorgaan.
Bezoek van een leverancier kwam bij ons vrijwel niet voor.
Rond 1937 toen Luit op de molen was, kregen we bezoek van Willem Jan (Wim) Bakker, een
zoon van één van de gebroeders Bakker. Hij zou later molenaar en veevoederhandelaar te
Bedum worden (als opvolger van molenaar Hut).
Wim liep over van energie en hij wilde naast het gruttersbedrijf ook in veevoeders handelen.
Hij zag kwartjes glinsteren tussen de dubbeltjes.
Volgens mij leek hij zowel uiterlijk als in zijn doen en laten op Prins Bernhard. Luit stond in
die tijd voor een dilemma. Hij wilde en moest eigenlijk ook in mengvoer handelen. Onder het
molenaarsbedrijf moest een extra poot komen.
De ruimte die Luit had om zich te ontplooien was, zoals bekend, beperkt.
Wat karakter betreft leken Wim en Luit wel wat op elkaar.
Hoe zal ik ze typeren?
Wanneer ik nog “Volk” zou roepen in het achterhuis, dan zaten zulke knapen allang binnen in
de keuken achter een kop koffie en met een grote sigaar in de mond. Gezellig praten en
ondertussen: “Dienstbaar voor verdiensten”.
Daar is niets mis mee. Zakenlui!
In het begin van de oorlogsjaren kwam Luit thuis met de mededeling dat hij van Wim Bakker
badzout had gekocht. Het diende ter vervanging van zeep. Het moest een wondermiddel zijn.
Het leek echt op zout. Het was de bedoeling om het in kleine verpakking te verkopen aan
moeder de vrouw in het dorp. Het werd vlot verkocht en aan de verleende diensten werd
verdiend.
Doordat er tijdens de oorlog buiten de paarden, weinig trekkracht meer beschikbaar was,
kregen de paarden op een zeker moment een toewijzing voor krachtvoer.
Sommige paardenhouders die toen een toewijzing voor mengvoer kregen, hadden nog nooit
paardenkoekjes gebruikt. Zij gaven de paarden alleen haver.
Luit was er als de kippen bij om de toewijzingen in handen te krijgen en dat lukte hem goed.
Ik herinner me nog, dat wij in één keer 19 ton paardenkoekjes kregen aangevoerd door
beurtschipper Bouke Smit. Het was voor de bevrijding de grootste aanvoer van mengvoer die
wij ooit in één keer ontvingen. Niet de aangevoerde hoeveelheid was belangrijk, maar het
aantal afnemers bij wie we mochten leveren. De andere leveranciers van veevoeders kwamen
in de oorlogstijd op achterstand.
Luit en Corrie trouwden op 14 juli 1943.
Met Luit is toen een overeenkomst gesloten over de geldelijke vergoeding en de hem
toevallende emolumenten.
Ikzelf heb al het verdiende afgedragen tot 1 juni 1945. Achteraf heb ik over de eerste vijf
maanden van 1945 een vergoeding ontvangen van 5 x fl. 43, - = fl.215, De gegevens staan in de nog aanwezige boekhouding vermeld.
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Naar mijn beste weten is Hendrik in 1943 ook gestopt met het afdragen van het loon aan het
gezin. Hij was inmiddels ook al 27 jaar.
Hendrik was iemand, die wanneer het hem wat tegenzat, goed kon relativeren.
Hij had veel plezier in de vele gebeurtenissen die hij onder de mensen tegenkwam. Hij
beschikte over een grote dosis humor en kon zo onbedaarlijk lachen dat de tranen hem in de
ogen kwamen.
Tijdens de oorlog werden ook diverse vrachten takkenbossen uit de buurt van Lieveren en
Norg opgehaald en geruild tegen tarwemeel, gort en geld.
Luit had ook wel eens een handeltje met aardappelen. Hij kocht de aardappelen in het
Lageland of elders en verkocht ze in Groningen.
Je stond altijd bloot aan controles. Er waren nooit problemen.
Vanwege zijn bekwaamheid in een creatieve boekhouding, had Luit de vervoerbewijzen
onder zijn beheer.
Men zal begrijpen dat vervoerbewijzen vaak meerdere malen werden gebruikt.
Luit hield ook het Loonmaalregister voor het molenaarsbedrijf bij.
Ik schreef de rekeningen uit voor het malen en het geleverde veevoeder en ging de boer op om
het geld te innen.
Al schrijvende ben ik gekomen op het tijdstip, dat ik mij van het molenaarsbedrijf heb
teruggetrokken. Ik heb daarvan geen spijt gehad.
Luit nam het bedrijf op 1 juni 1945 over. Hij huurde het bedrijf eerst.
In de huurovereenkomst stond: “Met recht van koop van de onroerende goederen, te weten
molen, woonhuis, schuurtje en erf voor een bedrag van (naar ik meen) fl. 8250,00”.
De roerende goederen werden meteen bij het ingaan van de huur overgenomen voor circa
fl. 1750,00.
Hij kon zich daarna beraden over het wel of niet kopen van het bedrijf.
Hij had immers recht van koop en was op de hoogte van de prijs. Hij kon plannen maken voor
een financiering.
De omstandigheden waren in die tijd (onvoorzien) gunstig voor het molenaarsbedrijf.
In de eerste plaats voelden de boeren zich direct na de oorlog min of meer verplicht van de
diensten van de molenaar gebruik te maken, omdat deze in de oorlogstijd zonder vergunning
voor hen gemalen had.
In de tweede plaats waren er in de eerste jaren na de oorlog veel transportproblemen.
De scheepvaart was beperkt. Veel havens waren onbruikbaar door tot zinken gebrachte boten.
Voor wegvervoer werden zware legertrucks ingezet, een schrik voor de boeren met een niet te
vast erf. Men had liever elke week een kleine handelaar met paard en wagen op zijn erf.
Een kleine handelaar had ook het voordeel, dat hij dichtbij woonde en dat hij diverse functies
vervulde. Hij was verkoper, bezorger, facturist en incasseerder.
De tijd, waarin hij één en ander deed was niet zo belangrijk, als hij maar een goed weekgeld
kreeg.
En zo is Luit, toen hij in het begin van 1946 besloot de onroerende goederen te kopen, als
eigenaar van het molenaarsbedrijf in Thesinge verdergegaan.
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De familie Oomkes heeft jarenlang in goede verstandhouding met elkaar geleefd. Om de
contacten in stand te houden bezochten de “noordelingen” met z’n tienen (Jan en Gré
woonden in Spijkenisse en later in Apeldoorn) alle verjaardagen en daarenboven kwamen we
één keer per maand, behalve in de zomermaanden, bij elkaar om te sjoelen. Voor het
overlijden van Hendrik in 1995 was het ook gebruikelijk eens per jaar een dag samen uit te
gaan met een etentje als afsluiting.
Veel families verwonderden zich erover dat dit mogelijk was.
Er zijn ook veel bezoeken gebracht vanuit Amerika door Joh. en Win, Diena en Jacoba en
Sicco aan Nederland en uit de familiekring van Nederland aan Amerika.

Broers en zussen Oomkes in 1984
Staand: Hendrik, Willem, Diena en Luit
Zittend: Kor, Coba, Jan, Sieb en Joh
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