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1939 
Dit was voor de gehele wereld een bijzonder jaar. 
De tweede wereldoorlog brak uit. 
Polen werd door de Duitsers bezet en Rusland was in oorlog met Finland. 
Begin september begon de mobilisatie en de voorbereiding voor de distributie. 
Het leger vorderde twee mooie zwarte paarden van Oudman. 
De angst onder de bevolking was groot. 
 
1940 
Op de vroege ochtend van 10 mei trokken de Duitsers Nederland binnen. 
Om de voortgang van de legereenheden te vertragen werden diverse bruggen opgeblazen, zo 
ook de brug op Oosterdijkshorn te Ten Boer. 
Enkele Duitse transportvliegtuigen vlogen laag over het dorp Thesinge. 
‘s Avonds arriveerde er in Thesinge een verdwaald legercorps. Zij bleven maar kort. Verder 
hebben wij tijdens de vijfdaagse oorlog geen militairen gezien. 
 
Het gonsde van de berichten over de strijd in Nederland. 
Het Nederlands leger gaf zich over na het bombardement op Rotterdam. 
Het was een spannende tijd. 
Hoeveel mensen waren er om het leven gekomen? 
Hoe was met de familie en de bekenden, die gemobiliseerd waren, zoals Kees (de broer van 
Trijn), Kobus (de vriend van Sieb), Hendrik Wieringa (een vriend en buurman) en Stoffer van 
der Veen (de huisbaas van Sieb)?  
Gelukkig bleven zij, evenals alle van Thesinge afkomstige militairen, gespaard en kwamen zij 
spoedig terug. 
 
In de eerste tijd veranderde er weinig.  
Alleen de tijd veranderde. In plaats van de Greenwichtijd kregen we de Midden-Europese tijd, 
welke 40 minuten vroeger was. Bovendien kregen we zomertijd, wat we voorheen niet 
kenden. Derhalve moest de klok één uur en veertig minuten teruggezet worden. Een groot 
tijdsverschil. Voor de boer was het lastig. In de vroege morgen was alles nog nat van de dauw 
en als het werkvolk naar huis ging stond de zon nog hoog aan de hemel. 
Later veranderde de tijd weer. 
 
In mei 1940 bestond het gezin uit moeder, Diena, Hendrik, Luit, Kor, Jacoba en Jan. 
Sieb was toen uitwonend bij Stoffer van der Veen op een klein gemengd bedrijf op Klunder 
aan de Kardingermaar, ongeveer 1400 meter van ons huis. 
Willem was uitwonend als bakkersknecht bij F. Brandsema te Groningen. 
We hadden toen nog weinig last van de bezetting. 
De import van grondstoffen was niet meer mogelijk. Veel binnenlandse producten werden 
naar Duitsland uitgevoerd. Steeds meer producten vielen onder de distributie en veel 
Nederlanders probeerden nog iets extra’s in huis te halen.  
Op de molen was weinig werk en daar Luit volledig beschikbaar was, ben ik van 1 november 
1940 tot half januari 1941 nog werkzaam geweest bij Goossen Bus te Garmerwolde. Bij Bus 
moest vrijwel alle land nog worden geploegd. Dit gebeurde uiteraard nog met paarden. 
Ik had mij in september 1940 laten inschrijven als leerling bij de Christelijke Handels 
Avondschool in Groningen en kon vanaf Bus daar vlot komen. 
 
1941 
Diena, geboren op 28 maart 1907, trouwde op 4 juni met Jelmer Beukema uit Stedum en ging 
daarna ook in Stedum wonen. Voor ons was dit een hele gebeurtenis. 
Diena was voor ons als een tweede moeder. Ze gaf altijd veel leiding aan het gezin. 
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1942 
In mei kwam Sieb weer thuis na een verblijf van zeven jaar bij Stoffer en Doet van der Veen 
op Klunder. 
De veranderde tijdsindeling, waarop wij door de Duitsers in 1940 waren getrakteerd, werd 
door Sieb opnieuw gewijzigd. Zij was op de boerderij gewend vroeg op te staan en zo zou het 
op het molenhuis ook gebeuren. Moeder was een avondmens. Het was even wennen, maar 
goede dingen wennen gauw. 
Naast het huishoudelijke werk thuis, hadden Sieb en Jacoba adressen, waar ze de vrouwen 
hielpen in de huishouding. Zo verdienden ze wat bij. 
Ze gingen in de jaren ’43, ’44 en ’45 ook vaak naar Diena in Stedum om haar bij te staan rond 
de geboorten van haar twee kinderen, Johannes en Wim, en tijdens de ziekte en het overlijden 
van Jelmer en daarna. 
 
Moeder had soms een kraamvrouw te verzorgen. 
Ze werd ook af en toe gevraagd om na een huisslachting van een varken deze te 
conditioneren. Ze was een kunstenaar in het maken van worst (bloedworst, metworst en 
leverworst) en het bakken, braden, zouten, kruiden en daarna wecken en drogen van de 
verschillende varkensvleesproducten. Ze deed het graag, het verdiende goed en ze kreeg 
meestal ook iets mee naar huis. 
 
In de bezettingstijd mochten mensen, die in de voedselvoorziening werkten, een varken 
houden. Per jaar mocht men een bepaald aantal kilogrammen per persoon houden. 
Na de slacht kwam een controleur het varken wegen. Was het varken te zwaar, dan moest hij 
het teveel er van afsnijden en inleveren. Onze controleur, Jan Winter, was vroeger boer 
geweest en hij was getrouwd met Gepke van der Veen, een vriendin van Diena. Hij vroeg 
meestal eerst: “Hoeveel mogen jullie nog slachten?” Bij het wegen had hij liever geen 
pottenkijkers. Hij rommelde wat met de gewichten en dan wist hij wel, wat hij moest invullen. 
Wij hadden een goede controleur! 
 
Op 25 mei 1942 (2e Pinksterdag), zijn Trijn en ik officieel verloofd. Er werd daarvan 
kennisgegeven en er was een feest in de voorkamer te Lutjewolde. 
 
Ondanks het goede dat plaatsvond, ging de oorlog door. 
 
In de nacht van 8 op 9 juli vielen er op Achter-Thesinge zeven brisantbommen, afgeworpen 
door een laagvliegende vluchtende bommenwerper. 
De eerste bom viel aan de kant van de weg op een afstand van ongeveer 20 meter van de 
boerenbehuizing van Jacob Oosterdijk (vader van Gré, echtgenote van broer Jan).  
Oosterdijk had als voorzorg al enkele balen stro voor de voordeur geplaatst, zodat men in de 
hal wat meer veiligheid had. Gré vertelde, dat ze ’s nachts, als er vliegtuigen in de lucht waren 
daar beschutting zochten. Het gezin Oosterdijk bestond toen uit vader en moeder Oosterdijk, 
de dochters Gé, Martha en Gré en opa en oma Oosterdijk, die al enkele jaren bij hen 
woonden. 
Martha zou de volgende dag trouwen met Pieter Kuizinga. 
Voordat de bommen vielen had de familie al hun bedstee verlaten en de toevlucht genomen in 
de hal. Over het geluid van het gierende vliegtuig heen riep pa Oosterdijk: “Liggen!” 
Het tumult was groot. Vrijwel alle pannen vielen van het dak, de meeste ramen gingen aan 
diggelen en er ontstonden een paar scheuren in de muren. 
Was de familie nog ongeschonden bij elkaar? Waar was opa? Opa was er niet, maar toen de 
stilte intrad, klonk er een stem: “Bennen jim d’r altmoal nog?”. Opa was buiten geweest, meer 
aan de achterzijde van het huis. 
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Overal in de kamer en in de bedsteden lag slootbagger. In de kelder was het een grote chaos. 
De voorkamer was al ingericht voor de bruiloft. Van de zuinig gespaarde traktaties is veel 
verloren gegaan. Er moest veel werk worden verricht om de kamer weer enigszins bruikbaar 
te maken. 
Tegenwoordig woont Van der Borg op dit adres. 
 
De tweede bom kwam midden op het huis van Eilt Apoll terecht. Er bleef geen een steen op 
de andere. De familie Apoll bestond in die tijd uit de ouders, zoontje Dirk (Dikkie), geboren 
19 juli 1939 en dochtertje Siebrichdina (Dineke) van ongeveer 1½ jaar. Verder was Siebe 
(25?), een jongere broer van Eilt aanwezig. 
In de betrokken nacht stonden Eilt en zijn vrouw in de voordeur. Zij bleven ongedeerd. 
Siebe sliep op de zolder en werd gevonden onder zijn ledikant in de bomkrater. Zijn 
ledematen waren uitgerekt, vermoedelijk door het ontstane vacuüm. Hij heeft lange tijd veel 
pijn geleden en is lichamelijk en geestelijk nooit meer de oude geworden. 
Dineke lag in een ledikantje in de voorkamer. Men vond haar terug bij een wagenstel, dat 
voor het huis stond. Ze had een hersenschudding en een wondje aan haar hoofd. Het is verder 
goed met haar gegaan. 
 

Dikkie van 3 jaar werd ongeveer 200 meter verder in delen 
teruggevonden door dokter Anderson en een verpleegster, Gé 
Oosterdijk (bij haar familie viel de eerste bom). 
 
Op de grafzerk van Dirk staat ook het overlijden vermeld van 
zusje Tjitske, die een half jaar eerder overleed, 8 dagen oud. 
Wat een leed voor de ouders. 
 
Een klein bokje van Dikkie lag in een kistje tegen de 
schuurmuur. De muur was naar buiten omgevallen; het bokje 
bleef ongedeerd. 
 
 
 

De andere vijf bommen kwamen in open veld op vrijwel gelijke afstand van elkaar tot 
ontploffing. 
 
Hendrik en ik waren die nacht buiten. Vanwege het oorverdovende lawaai waren we in de 
berm van de sloot achter ons huis gedoken. (Gezien de ligging van de bommen moet het 
vliegtuig dicht bij ons langsgekomen zijn.) We hebben het vliegtuig niet gezien. We waren 
schijnbaar zo verdoofd, dat we de explosies van de bommen ook niet hebben waargenomen. 
Het onheil werd ons spoedig bekend en we probeerden de nodige hulp te verlenen. 
 
Er waren in die tijd al diverse brandbommen (zeskante staven met een diameter van ca 6 cm 
en een lengte van ca 30 cm) en enkele fosforbommen op en rond Thesinge gevallen. Het was 
’s nachts zeer onrustig door overtrekkende vliegtuigen. 
 
Na 1942 deed men steeds meer een beroep op ons voor vervoer van diverse producten. 
Roelf Oudman handelde in (toen tweedehandse) landbouwwerktuigen. De machines moesten 
gehaald en gebracht worden en daarvoor werden wij ingeschakeld. We moesten soms rare 
capriolen uithalen om onverwacht grote machines op onze betrekkelijk smalle wagen te laden. 
Volgens Roelf moest alles kunnen en volgens hem waren de afstanden ook nooit groot. Maar 
het vervoer met paard en wagen kostte ons toch wel vaak een hele dag. 
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Brandstoffenhandelaar Bulthuis in Ten Boer had ook geen vervoer meer en steeds vaker 
kwam er bericht of we konden komen voor brandstofvervoer naar klanten of voor het afhalen 
van cokes bij de gasfabriek in Groningen. 
Soms moest er iets gelost of geladen worden aan het spoor in Bedum. 
De ene dag was je wit van tarwebloem en de volgende dag was je Zwarte Piet. 
We vervoerden wat er zoal vervoerd moest worden. 
De oorlogswinters waren streng. Veel sneeuw en gladde wegen. 
 
In oorlog ging de bezetter zich ook met het welzijn van de Nederlanders en het vee bemoeien. 
Ze probeerden de Nederlanders te paaien met de leuze: “Nederland voedt zichzelf!” natuurlijk 
zonder erbij te zeggen: “en Duitsland.” 
Er moest grasland worden omgeploegd en er moesten meer granen, aardappelen en ook 
koolzaad worden verbouwd. Het gevolg was dat er minder melkvee werd aangehouden en er 
minder veevoer nodig was. Wij hoefden daardoor minder te malen (wij maalden voornamelijk 
voor de productie van veevoer). Vanwege de distributie gingen we naderhand weer meer 
tarwe malen ten behoeve van menselijke consumptie (meestal zonder vergunning).  
 
De maatregelen van Duitsers kwamen de bevolking goed uit. Er werd bij de oogst veel 
koolzaad achtergehouden, want ook zonder een dorsmachine liet koolzaad zich gemakkelijk 
dorsen. Uit het zaad werd in betrekkelijk kleine molentjes olie geperst. De molentjes leken 
veel op vleesmolentjes, maar ze draaiden zwaar. Wij hadden er één aan de molen gekoppeld. 
Het was vervelend werk om voor een ander te persen. Wanneer het zaad heel droog was kreeg 
je veel olie, maar wanneer je mooi, grof zaad had, waarvan je een goede opbrengst 
verwachtte, dan kon je de olie er niet uit krijgen, omdat het vochtgehalte te hoog was.  
Het leek dan net of je olie had achtergehouden. Ik baalde van oliedraaien. 
Het was nog gevaarlijk werk ook, want na twee dagen kon je nog ruiken dat je olie had 
geperst. Al met al bleven de hoeveelheden maar klein. 
 
In 1942 begonnen ook de jodentransporten. De Joden werden afgevoerd via Westerbork. 
In Thesinge woonden geen Joden meer. Vroeger had er de familie van Hasselt gewoond.  
Sam kwam vaak in Thesinge. Sam handelde in schapen en lammeren en naar ik gehoord heb, 
was hij in staat om in de koffietijd een schaap te slachten (er werd niet bij gezegd hoelang de 
koffietijd duurde). Hij was een graag geziene koopman. Ook Sam en zijn familie zijn niet 
teruggekeerd. 
Ik vind het nog altijd bizar, dat wij zo weinig kennis hadden van wat er met de Joden 
gebeurde. 
 
1943 
De militairen moesten zich opnieuw melden en velen werden als krijgsgevangene 
geïnterneerd. De rest van de mannelijke bevolking moest zich ook melden. Degene die kon 
aantonen, dat hij niet gemist kon worden in de voedselvoorziening, mocht blijven. Anderen 
werden tewerkgesteld in binnen- en buitenland ten dienste van de oorlogsindustrie. Velen 
gaven geen gehoor aan de oproep en doken onder. 
 
De maatregelen van de Duitsers riepen verzet op en diverse mensen gingen (met gevaar voor 
eigen leven) in het georganiseerde verzet.  
Zij maakten en bezorgden verzetsbladen, brachten onderduikers onder, verborgen 
neergekomen vliegers, kraakten distributiekantoren om aan levensmiddelen te komen voor de 
onderduikers en ontvreemdden bevolkingsregisters uit gemeentehuizen. 
 
Hoeveel mensen en wie er in Thesinge op één of andere manier aan het verzet hebben 
deelgenomen, weet ik niet. 
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Ik weet wel dat Hendrik Ridder een leidinggevende functie 
in het verzet heeft gehad. Zijn schuilnaam was Henk de 
Vries. Hij werd begin oktober 1944 gearresteerd en hij werd 
op 28 oktober van dat jaar te Westerbork gefusilleerd. 
Hendrik Ridder, geboren 4 februari 1918, kwam uit een 
groot degelijk landarbeidersgezin. Zijn vader was Geert 
Ridder van “Moushörn” op de “houk van Hofstee”(nu 
Hendrik Ridderplein). 
 
Ik kende hem vrij goed. Hij was 2½ jaar ouder, maar zoals 
het bij ons op het dorp ging, struinden wij zo af en toe in 
groepsverband door de landerijen en speelden wij samen in 
het dorp. Destijds speelden veel jongens op een 
mondharmonica, zowel individueel als samen. Dat kon hij 
goed. Ook kon hij goed zingen, een gave die hij deelde met 
vrijwel alle Ridders uit het dorp. 

 
Hendrik werd na zijn schooltijd slagersknecht bij Willem Haak. Willem Haak woonde met 
zijn grote gezin in een klein huisje, waar hij gedurende enkele jaren een Jood uit Groningen 
verborgen hield. 
Hendrik ging in het verzet vanuit zijn geloofsovertuiging en uit vaderlandsliefde. De 
geschiedenis vermeldt, dat hij ploegleider was in het verzet. 
Wat een verdriet voor de nabestaanden. 
 
 
We gaan terug naar 1943. 
Op 14 juli 1943 trouwden Luit en Corrie Bosch.  
Ze trouwden in het Gemeentehuis te Ten Boer en de huwelijksbevestiging vond plaats in de 
Gereformeerde Kerk te Thesinge. Het bruidspaar werd vervoerd met paard en rijtuig (van de 
familie Oudman) en ik had de eer koetsier te zijn. 
Luit en Corrie gingen wonen bij de ouders van Corrie op Achter-Thesinge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huwelijk van Luit en Corrie. Het rijtuig staat voor. De koetsier ben ik. 
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De geallieerden, waaronder ook Amerika, kwamen steeds meer op oorlogssterkte. Het was te 
merken aan de steeds toenemende activiteiten in de lucht. Er gingen steeds meer vliegtuigen 
richting Duitsland. Wanneer er vliegtuigen over zee binnenkwamen, konden we duidelijk de 
zoeklichten boven en rondom Delfzijl waarnemen, het gedreun van het afweergeschut horen 
en de sporen van de afgeschoten granaten zien. 
 
Hendrik en ik waren ingedeeld bij de luchtbeschermingsdienst met als blokleider onze 
buurman, Luitje Huisman. Van ons werd verwacht, dat wij te allen tijde paraat waren om hulp 
te kunnen verlenen, wanneer er iets gebeurde. Wanneer er ’s nachts vliegtuigen in de lucht 
waren, moesten wij uit bed. Er waren nachten, dat wij veel slaap tekort kwamen. Voor ons 
gold geen spertijd. Wij mochten altijd bij de weg zijn, als we het verstrekte legitimatiebewijs 
maar bij ons hadden. 
 
Op 25 juli 1943 was het weer raak. Een aangeschoten brandende viermotorige bommenwerper 
stortte naar beneden op het aardappelland van de familie Oudman en van ons. Luit en Corrie 
waren nog maar 11 dagen getrouwd en ze woonden toen naast de familie Oosterdijk. Vlak bij 
het huis van Oosterdijk was op 9 juli 1942 de eerste van zeven brisantbommen tot ontploffing 
gekomen (zie ook blz. 152). Circa 1300 meter daarvandaan stortte 13 maanden later het 
vliegtuig neer. In 1942 waren er ook nog 2 zware brisantbommen op het landgoed 
“Langeland” (op 2½ km afstand) gevallen. Hierbij werd geen schade aangericht. 
 
Het was in een mooie heldere nacht, van zondag 25 op maandag 26 juli 1943, dat het vliegtuig 
neerkwam. Hendrik en ik kwamen tegelijk thuis van onze meisjes, Trientje en Trijntje. We 
stonden nog wat te praten, toen we uit westelijke richting, vrij hoog, het geluid van een 
vliegtuig hoorden. We wachtten en hoorden het gehuil van een jager en het geratel van een 
machinegeweer. Toen we naar boven keken zagen we iets branden dat vrij snel naar beneden 
ging in de richting van onze omgeving.  
 

Het land van Oudman, waar het vliegtuig neerkwam. 
 
Ik werkte toen bij de familie Oudman en op diens land stortte het vliegtuig neer. 
’s Morgens om zeven uur stonden wij, boer en arbeiders, bij de brandende resten en zagen we 
ook de verkoolde lichamen van enkele bemanningsleden. 
Het ging om onze bevrijding! 
 
De zes omgekomen geallieerden liggen begraven op de begraafplaats te Ten Boer. De foto’s 
van de graven en de bijbehorende namen zijn hiernaast afgedrukt. 
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R.150887 Flight Sergeant 
 

E. K. WHITE 
Air gunner 

 
Royal Canadian Air Force 

25th July 1943  Age 21 
 

Dear Eddy 
In memory’s garden 
We meet every day 

Mum, Dad and Doris 

R. 97604 Warrant Officer 
 

C. J. KETTLEY 
Wireless operator/Air gunner 

Royal Canadian Air Force 
25th July 1943  Age 23 

 
Always remembered 

Flying Officer 
 

A. P.  MC. 
CRACKEN 

Navigator 
 

Royal Canadian Air 
Force 

25th July 1943  Age 21 
 

He lived not in years, 
but deeds 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flying Officer 
 

M. E. Tomczak 
Pilot 

Royal Canadian Air Force 
25th July 1943  Age 23 

 
In loving memory  
of him who died.  

That we might live.  
May his soul rest in peace 

641465 Sergeant 
 

A. J. Wood 
Flight engineer 
Royal Air Force 
25th July 1943   

Pilot Officer 
 

M. S. Smyth 
Air gunner 

Royal Canadian Air 
Force 

25th July 1943  Age 25 
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Één van de vliegers kon zich op het laatste moment nog redden, door uit het vliegtuig te 
springen. Hij werd kort daarna gevangengenomen. 
Op het perceel ernaast was de gerst oogstrijp. De volgende dagen was het onze taak om tussen 
het rijpe graan de grote hoeveelheden kleinere brokstukken van het vliegtuig op te zoeken en 
het graan te oogsten. 
De Duitsers hebben de resten van het vliegtuig opgeruimd, behalve één motor, die circa 50 
meter van het wrak, diep in de grond zat. De familie Oudman heeft die er later uitgehaald. We 
hebben nog lange tijd nadat het vliegtuig neerstortte restanten, die her en der verspreid lagen, 
moeten opruimen. 
 
Nog niet zo lang geleden vertelde J. Weessies, musicus te Bedum, mij dat hij een boek had 
waarin de voornoemde crash vermeld stond. Het was het boek “Gevleugeld Verleden” van Ab 
A. Jansen. Uit het boek is het verhaal over de crash toegevoegd als bijlage. Zie blz. 172. 
 
Op zaterdag 11 december 1943 rond het middaguur kwam er, betrekkelijk laagvliegend, een 
brandend vliegtuig voorbij, richting Groningen. Zo te zien verlieten enkele parachutisten 
boven Noorddijk het vliegtuig. Het vliegtuig zwenkte voor de Stad naar links. Korte tijd later 
stortte het vliegtuig plotseling verticaal neer, naar later bleek in de omgeving van Harkstede. 
 
Wat in Thesinge tijdens de oorlogsjaren voorviel, was in de provincie Groningen geen 
uitzondering. Tijdens de oorlog vlogen duizenden geallieerde vliegtuigen over Groningen 
richting Duitsland (bv Emden). Veel vliegtuigen kwamen in problemen door de Duitse 
luchtdoelartillerie en jachtvliegtuigen.  
Wij werden natuurlijk ook geconfronteerd met het gebeuren in de omliggende dorpen. 
Er was veel angst voor razzia’s, waarbij mensen werden weggevoerd of zelfs gedood.  
 
Op 9 juli 1943 was het zover, dat ook broer Willem moest onderduiken. Hij kon daarvoor 
terecht bij de ouders van Trijn, de familie Hellinga te Lutjewolde. Hij bleef daar tot de 
bevrijding in april 1945. 
Bij Hellinga hadden ze diverse onderduikers: hun eigen jongens, Willem en minstens één 
persoon van buiten. Wanneer het veilig was, werkten ze mee op de boerderij. 
Ze sliepen dan eens hier en dan eens daar, maar meestal tussen de stropakken in een hol onder 
het opgestapelde graan. Ze hadden vaak gezelschap van ratten. 
‘s Zomers sliepen ze soms in een schuilplaats op het land. 
Ze hadden ruim voldoende te eten en een prima kok, te weten mijn verloofde Trijn. Het was 
niet niets om voor 12 tot 15 mensen te koken. Om al die jonge mensen dagelijks van eten te 
voorzien, was er veel voedsel nodig. Er werd gekookt in grote pannen. Niet alleen voor het 
eten kwam er veel kijken; ook aan de kleding en bewassing ervan was er veel werk. Zeep was 
in de oorlog schaars. 
 
Thuis hadden we lange tijd neef Jan Oomkes uit Groningen als onderduiker. In het voorjaar 
van 1945 kregen we er een zogenaamde onderduiker bij, te weten Sicco de Jong, de verloofde 
van Jacoba. Sicco werkte al een paar jaar in de Noordoostpolder als carteerder (hij bracht de 
zeebodem in kaart). Op zijn zwerftochten naar Jacoba was hij, samen met Klaas Wieringa uit 
Thesinge, al eens opgepakt, toen ze op de fiets van Thesinge naar de Noordoostpolder gingen. 
Ze werden in Wanneperveen aangehouden door landwachters (NSB’ers die in dienst van de 
Duitse bezetting werkten), opgebracht naar Meppel en daar overgedragen aan de politie. Aan 
de politie vertelden ze, dat ze uit Thesinge kwamen. Één van de politiemensen kende Luit, 
omdat die bakkersknecht geweest was bij zijn vader. Ze mochten uit de cel en konden bellen 
met de Dienst IJsselmeerpolders. In Thesinge kregen we een telegram: “Opgebracht naar 
Ommen”. De Dienst IJsselmeerpolders wist hen vrij te krijgen. Sicco, geboren in 1921, ging 
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terug naar Thesinge. Hij voelde zich blijkbaar veiliger bij Jacoba. Sicco sliep bij ons thuis en 
had een briefje bij zich waarop stond: “Ontslagen uit het gevangenkamp Ommen. 
Hoe vaak Sicco na het gebeuren in Ommen nog heen en weer van Thesinge naar de 
Noordoostpolder gegaan is, weet ik niet meer. 
 
Het was een lange tocht van Thesinge naar de Noordoostpolder (en omgekeerd). Eerst op de 
fiets naar Groningen, vandaar (zo mogelijk) met de trein naar Meppel en vervolgens op de 
fiets naar de Noordoostpolder, wat nog een heel eind was. ’s Avonds na acht uur mocht men 
meestal niet meer op de weg zijn, maar daar trok Sicco zich niet veel van aan. 
Het is een keer gebeurd dat hij tegen de nacht vermoeid raakte en wat licht zag bij een 
boerderij. Sicco vroeg zich af of hij niet enkele uren in de schuur kon slapen, maar toen hij in 
de stal kwam, waren er geen mensen te zien en was de zeug juist bezig biggen te werpen. 
Sicco knipte met de daar aanwezige schaar de navelstrengen van de biggen door. Toen de 
laatste big geboren was, was de boer nog steeds niet komen opdagen. Sicco nestelde zich in 
het stro en sliep enkele uren. Daarna vertrok hij naar de polder zonder de boer gezien te 
hebben. 
Een paar weken later kwam Sicco weer langs de boerderij en hij vertelde toen het verhaal aan 
de boer. De boer had wel gemerkt dat er iemand in de stal was geweest, maar wie? Dit raadsel 
was nu opgelost. 
 
Sicco had ook een plannetje bedacht. Hij wilde namelijk zelf graag een big van 5 à 6 weken 
(dus een big die bij de zeug weg was) hebben om die met zijn kameraden in de polder 
clandestien te mesten en te slachten. 
De boer was bereid een niet gemerkte big achter te houden. 
Toen Sicco ons zijn plannen vertelde, kwam de vraag: “Hoe krijg je die big ongezien in de 
polder?” 
“Ik doe hem in de rugzak, hoe anders?” 
Om in de polder te komen, moest men met de pont. Dit nam nogal wat tijd in beslag. Er waren 
vaak controles en men stond dicht op elkaar. De big zou de reis wel niet prettig vinden en zich 
laten horen. 
Sicco stotterde toen nogal en zei: “H-hij k-k-kan z-zijn bek ook w-wel dicht houden.” 
Ja, dat was natuurlijk ook mogelijk. 
Sicco is zonder problemen met de big overgekomen. 
 
Sicco en Jan waren een paar aparte onderduikers; ze waren actief en werkten op de molen. De 
dorpelingen kenden hen en zij kenden de dorpelingen. Ze waren overal en nergens en hielpen 
zelfs zo af en toe onze buurman, de Waai, bij het drogen of verpakken van tabaksbladeren. De 
Waai was lid van de NSB. Ook dat kon in Thesinge! 
Jan Oomkes en Koene Bulthuis (een vriend van broer Willem), ook een onderduiker, sliepen 
lange tijd ’s nachts bij de gebroeders Oudman op Bovenrijge in de schuur onder stro en ook 
een tijd in de watermolen van N. J. Schutter. 
 
In de jaren dertig had de heer C. Jansen, een zoon van wijlen Jan Jansen, van wie vader in 
1915 de molen overnam, een vrij omvangrijke verkoop van enkelvoudige producten en 
mengvoeders opgebouwd, ook buiten het dorp Thesinge. Het was duidelijk dat hij door de 
oorlogsomstandigheden ook veel van zijn omzet moest inleveren. 
Cornelis Jansen, een vindingrijke man, speelde in op de schaarste aan tabak. 
Tabak, een belangrijk importproduct, werd in de oorlogstijd steeds schaarser en steeds 
duurder. 
Veel volkstuinders ruimden dan ook op hun tuin een hoekje in voor de teelt van tabak. De 
kwaliteit van de tabak was soms goed, maar soms? 



7. Mobilisatie, oorlog, bezetting en bevrijding 

 160

Onderduiker neef Jan Oomkes, in die tijd een zware roker, kwam soms glunderend thuis met 
een soort tabak, waarvan je rillingen over de rug kreeg. Enfin, later was de kwaliteit weer wat 
dragelijker. 
Na het telen van tabak, kwam het drogen van de bladeren. Alle bladeren moesten één voor 
één worden ingeregen op een draad. Vervolgens werd de draad met bladeren opgehangen in 
een droogschuur. Hoe langer de oorlog duurde, hoe schaarser de tabak werd en hoe langer de 
droogschuren op het groenland achter de molen werden. Zonder te overdrijven meen ik dat de 
totale lengte van de schuren 40 meter was. De schuren waren ongeveer 4 meter breed en 
ongeveer 3 meter hoog. 
Het hoofdbedrijf van C. Jansen werd een tabaksplantage. Wie had dat ooit in Thesinge 
verwacht. Natuurlijk was in het eerste jaar na de oorlog de schaarste aan tabak nog niet 
voorbij. Aan de tabaksteelt hadden diverse mensen op zijn minst een goede bijverdienste. 
 
In het voorjaar van 1945 heb ik 10 dagen (verspreid over 5 weken) met paard en wagen 
producten vervoerd voor de firma P. K. Wolddijk. Ik bracht zaaigranen naar beurtschippers en 
bodes en bracht soms erwtenmeel (voor het maken van erwtensoep) naar de Centrale Keuken. 
Bij luchtalarm moest je met paard en wagen stil blijven staan. De bevolking moest dan binnen 
blijven. Soms was het zo vaak luchtalarm dat je weinig kon doen. 
 
Tijdens de oorlog haalden we ook af en toe een vracht takkenbossen uit de buurt van Lieveren 
en Norg en ruilden die 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. 
 
In het voorjaar van 1945 begon ook de zwichtstelling (zoals wel vaker) zwakke plekken te 
vertonen, maar nu was er geen hout voor herstel beschikbaar. Luit wist toen in ruil voor meel 
en gort toch enige balken, een hoeveelheid planken en wat brandhout te pakken te krijgen. Het 
hout lag bij iemand tussen Harenermolen en Onnen. Het was een volle lading. We huurden 
een tweede paard. Ik op de wagen, Luit op de fiets. Voor in Onnen kwamen we langs 
graafwerkzaamheden van de Weermacht. We moesten wachten tot de mensen naar huis waren 
en daarna reden we weg in snelle draf. We kwamen zonder problemen in Thesinge aan. 
 
Toen de materialen beschikbaar waren, kon bij gunstig weer met het herstel van de 
zwichtstelling worden begonnen. In de tweede week van april 1945 was het prachtig weer, stil 
en zonnig. Het was juist in de periode van de belegering van de stad Groningen. Op vrijdag 13 
april trokken de eerste bevrijders de stad binnen. Er staat beschreven dat er naar schatting 
7000 Duitse militairen in de stad aanwezig waren. De gevechten in de stad waren hevig. Veel 
gebouwen waarin Duitsers aanwezig waren werden in puin geschoten. We konden het 
gebulder van de kanonnen en het geratel van de machinegeweren goed horen. Ook zagen we 
de rookwolken van de hevige branden in de stad. Af en toe zagen en hoorden we 
jachtvliegtuigen, die de weg tussen Ellerhuizen en Bedum bestookten. 
 
In de nacht van zaterdag op zondag (14/15 april) werd de brug over het Damsterdiep in 
Garmerwolde opgeblazen en werden er vanuit Groningen veel granaten afgevuurd op 
Garmerwolde, waarschijnlijk om versterkingen voor de Duitsers te voorkomen. 
Er was veel schade en er vielen doden onder de bewoners. 
Broer Hendrik en zijn vrouw Trientje woonden dicht bij de brug die werd opgeblazen. Alle 
ramen van hun huis gingen kapot en hun voordeur werd door het luchtdrukverschil naar 
buiten geblazen. Hun eerste kind Jacoba was op 6 april geboren en was dus nog maar 8 à 9 
dagen oud. Moeder was daar te bakeren. Ze vluchtten met z’n allen de kelder in en bleven 
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daar de hele nacht. Toen Hendrik ’s morgens in Thesinge kwam, ben ik met het rijtuig van 
Heidema naar Garmerwolde gegaan om de familie naar Thesinge te brengen. 
In de molen bevond zich juist een grote voorraad graan (20 ton), wat we voor de 
voedselvoorziening moesten malen. Het graan lag opgestapeld tot aan de zolder; het 
middenpad was vrij. Boven op de zolder legden we een aantal zakken meel. Zo ontstond er 
een soort schuilkelder. In het middenpad werd stro gelegd en hierop brachten we met z’n allen 
de nacht door. We sliepen niet veel. Het spervuur kwam die nacht (15/16 april) niet. 
 
Op maandagavond 16 april was de strijd in de stad beslist. De branden gingen nog door. 
Zeer vermoeid en vuil sjokten ’s avonds groepjes Duitse soldaten door Thesinge.  
De Luchtbeschermingsdienst (waar Hendrik en ik bij hoorden) kreeg opdracht van de 
Ondergrondse om ’s nachts bij woningen van de NSB’ers te posten (om te voorkomen dat hun 
iets zou overkomen). Het was niet ondenkbaar, dat er mensen wraak zouden willen nemen. Ik 
heb gepost met Jan Pleiter tot de dag aanbrak. Bij het eerste ochtendgloren vernamen wij dat 
de bevrijders optrokken naar Ten Boer. Daar ging een Café-restaurant bij de Boltbrug door 
gebruik van een vlammenwerper in vlammen op. 
We voelden er toen niets voor om naar bed te gaan en we besloten als groep naar Groningen 
te fietsen om te kijken hoe het erbij stond. We waren om halfzeven in de stad. De mensen 
waren uitgelaten en zwaaiden en riepen naar iedereen die ze zagen. Diverse bevrijders lagen 
zo op het trottoir te slapen. Wat een chaos. 
 
De bevrijding van Groningen heeft veel mensenlevens gekost. Er is veel verwoest. 
Thesinge lag tussen twee gevechtsgebieden, namelijk het gebied in en rond de stad 
Groningen, waar van 13 tot 17 april 1945 gevochten werd en het Eemsmondgebied, waar tot 
de bevrijding op 5 mei gevochten werd. 
Er vielen in die tijd ongeveer 1000 doden en gewonden onder burgers en militairen aan beide 
zijden. De verwoesting van gebouwen en infrastructuur (o.a. veel bruggen) in en rond de stad 
en in het Eemsmondgebied was enorm. 
 
Kort na onze bevrijding in april 1945 hadden wij als Thesingers het voorrecht om gedurende 
enkele dagen kennis te maken met onze bevrijders. We kregen inkwartiering van een klein 
legeronderdeel van, voorzover ik weet, alleen Canadezen. De grootste groep werd 
ondergebracht bij onze buren in café de Waai met doorrit. Daar werd ook de keuken ingericht. 
De koks gingen direct aan de slag. Grote stukken vlees werden van het overtollige vet 
ontdaan. We maakten hen snel duidelijk dat ze het vet niet moesten weggooien. Er waren wel 
liefhebbers voor. Één van de jongens van Huisman mocht het mee naar huis nemen. 
Bij ons in huis ontvingen we de majoor en een sergeant-ordonnans. Ze kregen de voorkamer 
ter beschikking en sliepen in de bedsteden (mogelijk een nieuwe ervaring voor hen). 
Na een paar dagen was het een enorme troep in de kamer en hoewel Sieb geen Engels kende, 
was ze wel in staat hun duidelijk te maken dat het zo niet kon. 
 
De majoor was tussen zijn werkzaamheden door en ’s avonds graag bij moeder en de anderen 
in de keuken. Hij hing dan zijn koppelriem met daaraan een revolver over een stoelleuning. 
Wanneer hij er ’s avonds nog even uit liep, liet hij de koppelriem soms hangen.  
 

Ook sergeant Magee, die ondergebracht was 
bij de Waai, was veel bij ons. Magee was 
baptist en deed ook de geestelijke verzorging 
van de groep. Als herinnering heb ik nog een 
Nieuwe Testament met Psalmen in het 
Nederlands met daarin een aantekening van 
hem.  
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Wij kenden de Engelse taal niet, maar Jan, die de U.L.O. had gedaan en de vriend van 
Willem, Piet Heidema van Immo, konden goed met ze praten en zij waren onze tolk. Het was 
heel gezellig.  
De sergeant-ordonnans, die bij ons was ingekwartierd was veel met de motor weg, en vooral 
’s avonds ging hij vaak op ontdekkingstocht om er achter te komen hoe lief de Groningse 
meisjes wel waren. Hij kwam altijd laat thuis. Vlakbij de achterdeur hadden Sieb en Jacoba 
een klein slaapkamertje met een eenpersoonsbed, waarin ze samen sliepen. Hun werd 
aangeraden een andere slaapplaats te zoeken, wat ze dan ook maar hebben gedaan. 
 
De bij ons aanwezige militairen hebben de indruk achtergelaten, dat het hun goed deed om 
enkele dagen ongedwongen in huiselijke kring te verkeren. Het was wat om als buitenstaander 
vrijwillig deel te nemen aan de strijd. Vele duizenden hebben de oorlog niet overleefd en 
keerden niet terug naar hun geliefden. Op 5 mei gaven de Duitsers zich over. Een paar dagen 
eerder was er nog een bloedige strijd rond Delfzijl en Wagenborgen. 
 
Even onverwachts als ze waren gekomen, waren ze ook weer vertrokken. Voor het vertrek 
moest er nog een band van een personenauto worden verwisseld. Ik mocht de oude 
ballonband houden. Fietsenmaker Slachter heeft daarvan voor mij twee mooie fietsbanden 
gesneden. Ik heb daarvan nog veel plezier gehad. Een jaar na de bevrijding kon men nog 
steeds moeilijk aan nieuwe fietsbanden komen. 
 
Na de bevrijding en de verhuur van het molenaarsbedrijf op 1 juni 1945 aan broer Luit, kwam 
het er voor mij op aan zodanig werk te vinden, dat we eindelijk eens trouwplannen zouden 
kunnen maken. Na enige sollicitaties en teleurstellingen kwam de benoeming als 
rayonzaakvoerder te Appingedam in september 1945. Tussen 1 juni en half september hield ik 
me bezig met het verzorgen van de koe en de kippen, die moeder had gehouden. Ook het erf 
en de tuin moesten worden verzorgd. Ik hoefde niet dagelijks te melken, omdat de koe bij de 
koeien van Luit in het land liep en door hem werd gemolken. Als compensatie daarvoor nam 
ik af en toe een melkbeurt waar, bijvoorbeeld in het weekend. 
De overige tijd was ik aan het werk bij diverse boeren en heb ik vlasgetrokken bij koppelbaas 
Vegter. 
 
Het werd ook wel eens tijd om er met Trijn een paar dagen tussenuit te trekken, bijv voor 
familiebezoek. Zo gingen we een paar dagen op bezoek bij oom Harmen Knot en tante Aaltje 
(een zuster van pa Hellinga). Ze woonden helemaal in Heerenveen. Vanwege de grote afstand 
werd gekozen om de heenreis te maken met de zogenaamde Drachtster Tram. We konden dan 
de fietsen meenemen. Het vertrek uit Groningen zal ongeveer half tien zijn geweest. Er was 
veel belangstelling voor die reis. De fietsen vonden een plaats in de bijbehorende 
goederenwagen en wij hadden een staanplaats op een of ander balkon. Het was mooi weer en 
het uitzicht was goed. Bij de kaartjescontrole bleek dat we op het balkon van de eerste klas 
stonden en dat we moesten bijbetalen. 
De tram vertrok met veel geblaas en gesis van het station. Het ging allemaal heel langzaam, 
maar we hadden ons doel bereikt en we gingen met de tram. In de buurt van Peize moest de 
tram een nogal scherpe bocht nemen. De locomotief kon deze extra inspanning niet aan. Een 
deel van de reizigers moest uitstappen en de tram aanduwen. Toen daarna de tram weer op 
gang kwam, werd al rijdende de tram weer bevolkt. De tramlocomotief werd van extra 
voedsel voorzien en daar gingen we weer. Dit oponthoud heeft zich diverse keren herhaald. 
Om vijf uur waren we gevorderd tot De Knipe en werd ons geadviseerd om de fiets maar te 
nemen en zo verder te gaan.  
Trijn en ik hebben in de zomer van 1945 nog diverse families bezocht, maar zonder gebruik te 
maken van de Drachtser Tram. De lijn is later opgeheven. 
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Na de oorlog heeft het nog enige jaren geduurd voordat de infrastructuur weer wat op orde 
kwam. Begrijpelijk. Nog een gebeurtenis ter illustratie. 
 
Sicco en Jacoba trouwden in september 1945. Ze hadden een woning toegewezen gekregen 
van de Dienst IJsselmeerpolders in de Zeebiesstraat. Het was één van de eerste dertig huizen 
in het nieuwe Emmeloord. Trijn en ik trouwden op 2 januari 1946. In de zomer van 1946 
gingen wij bij Sicco en Jacoba op bezoek. 
 
Sicco zond ons een reisschema voor een zaterdagmiddag (’s ochtends moest er blijkbaar nog 
worden gewerkt). 
Vertrek Groningen, aankomst en vertrek Zwolle, aankomst Kampen en dan met de laatste bus 
naar Emmeloord. In die tijd ging er op zaterdagmiddag vrijwel niemand meer naar de Polder. 
Men had er niets te zoeken. Er woonden immers bijna geen mensen. 
 
Het begon in Groningen al goed. We konden mee in een goederenwagon zonder zitplaatsen. 
De trein vertrok op tijd en na ruim anderhalf uur kwamen we aan in de omgeving van Zwolle. 
Daar pauzeerde de trein; hij mocht nog niet binnenkomen. Bij aankomst in Zwolle was de 
trein naar Kampen al vertrokken. “Oh, de laatste bus van Kampen naar Emmeloord!” 
Voor het station stond een legervrachtwagen, die richting Kampen ging. 
“Mogen we mee en gaat het snel?” 
“Ja, maar we moeten onderweg nog even stoppen.” 
Trijn in de cabine en ik met de koffers en de overige militairen in de laadbak. De snelheid was 
bevredigend, maar de stoptijd was langer dan gedacht. Bij aankomst in Kampen was de bus 
vertrokken. “Wat nu?” Dan maar lopen met een iets te zware koffer. 25 km? “Vooruit dan 
maar!” Na ongeveer een half uur/drie kwartier reed ons een Volkswagen achterop. We 
konden meerijden tot voorbij de pont naar Ens. We konden de rode daken van de woningen in 
Emmeloord zien. Nu maar verder lopen. Op een bepaald moment passeerde ons een pick-up, 
komend uit Emmeloord op weg naar Kampen. Zowel de cabine als de laadbak was vol met 
mensen. Er werd hevig gezwaaid, maar de betekenis hiervan drong niet tot ons door en wij 
liepen verder. Met het hevig zwaaien was bedoeld: “We komen zo terug”. 
Wat een uitkomst. Het was donker toen we aankwamen. 
 
Het werd een leuk familiebezoek. Het was nog niet goed te zien hoe Emmeloord zich zou 
gaan ontwikkelen. De plaats waar de toren van Emmeloord zou verschijnen was gemarkeerd 
met een paal. Veel watergangen waren voor de drooglegging al uitgebaggerd, maar de 
beschoeiingen ontbraken nog. In de week daarna zijn Trijn en ik een dagje naar Urk geweest. 
We konden op en neer met een klein vissersbootje, dat dagelijks van Emmeloord naar Urk 
voer. De Urkervaart had toen ook nog geen beschoeiing, maar dat hinderde niet. 
Er waren maar weinig mensen aan boord; er konden trouwens ook maar weinig mee. 
Het bezoek aan Urk heeft veel indruk op ons gemaakt. Waslijnen, klederdracht, visserhuisjes, 
schepen en dergelijke. Het was toen nog oud Urk. De Urkers waren nog maar enkele jaren 
geen eilandbewoners meer. 
 
In de loop van de week heeft Sicco geregeld, dat ik mee kon met een bus met boeren die op 
excursie naar de Polder kwamen. Trijn bleef bij Jacoba en hun kleine jongen, Gerben. Het zijn 
nog steeds leuke herinneringen. 
De terugtocht heeft geen moeilijkheden opgeleverd. 
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Rondom het molenhuis 
 

In het boek vertelt de schrijver over het leven in een dorpsgemeenschap, nu drie generaties 
geleden. 
Het gaat over de periode van kort na de eerste wereldoorlog tot na de tweede wereldoorlog. 
Deze periode werd geteisterd door een wereldwijde economische crisis met veel werkloosheid 
(met stempelen en werkverschaffingsprojecten).  
AOW. kinderbijslag, weduwepensioen en WAO waren nog onbekend. Er was meestal geen 
doorbetaling bij ziekte. Er was ook geen ondersteuning bij financiering van bedrijven.  
 
Het midden- en kleinbedrijf en de boerenbedrijven werden vaak gerund als familiebedrijven. 
Vader, moeder en kinderen zorgden gezamenlijk voor een leefbaar bestaan. De kinderen 
werkten in het bedrijf voor kost en inwoning, kleding en enig zakgeld. Veel meewerkenden 
kinderen ontvingen geen loon. Mogelijk gebruikten de ouders het geld tijdelijk voor eigen 
financiering. Het was een eer om met elkaar een bestaan te verwerven en er werd over het 
algemeen niet moeilijk over gedaan. De samenwerking werd doorgaans als prettig ervaren.  
 
Centraal in de beschrijving staat het molenaarsgezin van Willem Oomkes en zijn vrouw 
Jacoba Ufkes in het dorp Thesinge, een pittoresk dorpje 10 km ten noorden van de stad 
Groningen. 
 
De schrijver is het vijfde kind van de negen nog in leven zijnde kinderen. Tussen de twee 
oudsten en de zeven jongeren zijn er nog 5 kinderen geweest, die geen van allen ouder 
geworden zijn dan een jaar. In 1915 had Willem Oomkes in zijn geboortedorp de graan- en 
pelmolen gekocht. Door de vele rampen met en aan de molen en de opkomende 
industrialisatie was er amper voldoende inkomen met het loonmalen te verwerven  
Als vader Willem Oomkes dan op 53-jarige leeftijd een zware hersenbloeding krijgt en elf 
maanden later in 1935 overlijdt, komen er bovenop het verlies van man en vader echt 
problemen. 
 
Voor alle duidelijkheid, de schrijver heeft geen aanleiding gevonden om niet over het 
financiële gebeuren te schrijven. De intentie van het boek is immers een beschrijving te 
geven, hoe het met het molenaarsgezin is vergaan. 
De beschrijving van de erfenis geeft een duidelijk beeld over de verhouding tussen kapitaal, 
goederen, werk en inkomen.  
Er wordt geschreven over een geldlening van fl. 2000, -. In 1935 had dit bedrag een waarde 
van acht melkkoeien en vier werkpaarden. Diezelfde lening werd negen jaar later ruimschoots 
afgelost met de opbrengst van één melkvaars en een eenjarig paard, let wel niet uit de 
revenuen van de molen. 
 
Tengevolge van de crisis en de daaropvolgende oorlog was de waarde van het geld aan grote 
schommelingen onderhevig. 
Geschiedenis en geldverkeer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
In een geschiedschrijving kan men er niet aan voorbij gaan. 
 
In de beschrijving staat dat de familie Oomkes trots en dankbaar is, dat ze met veel 
doorzettingsvermogen en uiteraard met veel ups en downs een eerlijk stuk brood heeft kunnen 
verdienen en aan alle financiële verplichtingen heeft kunnen voldoen. 
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Het dorp Thesinge, vanouds een kloosterdorp, is gelegen aan een kronkelende weg en aan de 
Thesingermaar/Kardingermaar. 
In de nabije omgeving stonden veel windwatermolens. Ze worden in de beschrijving “de 
miniatuur Kinderdijk van de provincie Groningen” genoemd.  
Verder kende Thesinge een uitzonderlijke agrarische gemeenschap. Vrijwel alle bewoners 
waren direct of indirect verbonden aan en afhankelijk van de agrarische bedrijven. 
 
De waterbeheersing door polderbesturen en het waterschap Hunsingo was van groot belang. 
Hieraan is in dit schrijven veel aandacht besteed. 
 
In het begin van de jaren twintig was Thesinge al aangesloten op het elektriciteitsnet met 
bovengrondse leidingen. De meeste boeren waren voorzien van krachtstroom, zodat de 
stoomaandrijving van de dorsmachine werd vervangen door een elektromotor, welke later 
weer werd vervangen door een tractor. Telefoon, waterleiding en radio waren in opkomst. De 
communicatie ging van mond tot mond. Vergaderingen waren belangrijk. 
 
Er is veel geschreven over de oorlog, bezetting en bevrijding. 
 
Na de tweede wereldoorlog zijn door machines, schaalvergroting en andere toepassingen veel 
dorpsbedrijven verdwenen. 
In het voorwoord van het boek is een windmolen omschreven als een krachtbron. Het 
instandhouden van een dergelijke krachtbron was en werd onbetaalbaar. Het was ook niet 
meer nodig. 
 
In het boek is uitgebreid en duidelijk beschreven hoe het de familie Oomkes in het molenhuis 
en in Thesinge is vergaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schuur met woonhuis. Daarachter de molen. 
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Hoe ik me Diena herinner. Jacoba de Jong-Oomkes 
 Grand-Rapids 
Diena Beukema-Oomkes 
28 maart 1907 – 13 juli 1995 
 
Diena was al bijna 18 jaar, toen ik geboren werd en zij was al een hele hulp in ons drukke gezin. Ze 
vertelde mij, dat als ze wist dat moeder weer een baby verwachtte, ze dan al uitrekende wanneer dat 
kind zindelijk kon wezen, maar dat nam niet weg, ze had ons allen zeer lief. 
Ze was een moeder voor mij, toen ik opgroeide, Ze mocht haar zusjes graag mooi aankleden en zat 
soms lange avonden op om iets nieuws te naaien. Ze bestrafte mij als het nodig was en als ik 
problemen had, hielp ze mij. 
 
Toen vader een beroerte kreeg in 1934, was er groot verdriet in ons gezien. Hij leefde nog 11 
maanden. Diena was een lieve dochter en verpleegster voor hem. 
Er waren heel wat problemen toen vader overleed. Diena had veel zorgen, niet voor haarzelf, maar 
voor haar broers en zusters. Ze was een grote steun voor moeder. Moeder en Diena probeerden wat te 
verdienen om de rekeningen te kunnen betalen. Ze begon te bakeren, meest in het dorp, maar later ook 
bij meer welgestelde families. Ze was heel goed en hield van haar werk, nieuw leven verzorgen, voor 
moeder en kind, maar ik had er een grote hekel aan. Ik herinner me nog heel goed, dat midden in de 
nacht (we sliepen in hetzelfde bed) er een  man op de fiets kwam, die tegen het raam klopte en zei: 
“Het is zover.” 
Ze had haar koffer klaar staan. Ik herinner me nog dat ik schreide en ik was verdrietig. Waarom moest 
ze nu weer weg? Maar meestal was er wel wat dat ze vergeten was, of dat er nog wat gewassen moest 
worden en mocht ik dat naar haar toe brengen. Ze bleef twee, soms drie weken weg. 
 
Toen Diena 33 jaar was, ontmoette ze haar toekomstige man Jelmer. Ze trouwden in 1941. We waren 
allemaal blij voor haar. Eindelijk had ze haar eigen huishouding. Zij was zo blij toen ze een baby 
verwachtte en Joh. werd geboren. 1½  jaar later werd Wim geboren. Maar de mooie jaren waren kort. 
Toen Wim geboren werd, was Jelmer  al vaak ziek. Wim was een heel kleine baby en ook niet 
helemaal in orde. Jelmer overleed 3½ maand later. 
 
Ons land was in opschudding. Het werd slechter en slechter. We probeerden Diena te helpen. We 
sliepen weer heel wat nachten in hetzelfde bed. Haar buren hielpen zoveel ze konden. Bommen vlogen 
rond en Diena moest met haar kinderen bescherming zoeken. De oorlog eindigde in 1945, maar de 
problemen waren niet over. 
 
Ik trouwde en ging naar Amerika. Diena woonde weer bij moeder, maar het was niet meer hetzelfde. 
Toen wij gehuisvest waren in ons nieuwe land, zeiden we tegen elkaar: “Zou het niet beter voor Diena 
en de jongens zijn, om hier te komen?” 
Toen Diena besloten had om te komen, waren we weer samen. 
Diena moest werk vinden. Wat voor soort werk? Diena zei, dat ze al zoveel huiswerk had in haar 
leven, dat ze wel wat anders wou. Ik dacht Holland-Home, maar nee, ze ging bij Hekman (cookies) 
werken en daar bleef ze 17 jaar. 
 
De taal was moeilijk voor haar, maar er waren veel Hollanders, die haar wilden helpen. 
Ik weet dat veel mensen van haar hielden. De jongens groeiden op (niet zonder problemen) maar ze 
kwam er door. Haar leven was niet gemakkelijk, maar er waren ook mooie dingen in haar leven. 
 
Ze heeft nog veel gereisd. Ze had kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze hield van parties. Ze was 
een belangrijk deel van ons gezin. We hebben veel herinneringen. Ik ga haar missen, maar ze is nu bij 
haar Heer en Heiland. “Dat is de troost, die wij hebben!”. 
 
“Tot wij elkaar weerzien”, 
 
Cora. 



9. Bijlagen  9.3. Hendrik Oomkes 

 168

 

 



9. Bijlagen  9.4 Oosterhoogebrug gespaard 

 169

 
 
 



9. Bijlagen  9.5. Vliegtuigcrash op 25/26 juli 1943  
uit “Gevleugeld Verleden” 

 170

 
Met toestemming overgenomen uit het boek “Gevleugeld verleden” van Ab Jansen, 1983 
(Uitgeverij toen Hollandia BV, Beukenlaan 16-20, 3741 BP Baarn, ISBN 90 6045 3557) 
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Enkele opmerkingen. 
Uit het geschrevene van het gebeuren blijkt dat de bommenrichter, Alex Sochowski op het laatste 
ogenblik het vliegtuig heeft verlaten. Wat moet het voor hem een verschrikking geweest zijn te weten 
dat al zijn makkers op zo’n korte afstand het leven verloren. 
Ik was altijd van mening dat het vliegtuig op de terugweg van de raid was neergestort. Er waren 
immers geen bommen mee neergekomen. Het wrak lag nagenoeg op het maaiveld en er was geen 
krater. Ook bij het ploegen, eggen en cultiveren in de naaste omgeving kwam ik nooit bomscherven in 
en op de grond tegen. 
De tijd tussen opstijgen en neerstorten was te kort om boven Essen te kunnen zijn geweest. Alles wijst 
erop dat de nachtjager al vroegtijdig kans gezien heeft om de bommenwerper buiten de aanvliegroute 
te krijgen, met het gevolg dat de bommen tijdens de vlucht werden afgeworpen.  
De felle brand en het lange nabranden van gassen uit de bodem maken het waarschijnlijk dat het 
vliegtuig met veel benzine is neergestort. 
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Afscheidswoorden gesproken, tijdens een afscheidsreceptie, door de heer K. Oomkes op  
1 september 1980, wegens vertrek als Rayonvertegenwoordiger van de Aankoop Centrale te 
Groningen.  
 
 
Geachte aanwezigen, 
 
In augustus 1945 stond in de Courant een advertentie van de Aankoop Centrale te Groningen: 
“Gevraagd voor Rayon Bedum en Winschoten Rayonzaakvoerders”. 
Deze advertentie was aanleiding tot sollicitatie, waarop een benoeming volgde, maar niet voor 
Bedum of Winschoten, maar voor het Rayon Appingedam. 
 
Gaarne haal ik nog een passage naar voren uit de brief die toen aan de boeren werd 
toegezonden: “Uit vele sollicitanten hebben wij voor Uw omgeving uiteindelijk gekozen de 
heer Oomkes, Thesinge. Wij hebben met Uw bestuur hieromtrent overleg gepleegd. Dit was 
temeer noodig, daar de positie van den nieuwen zaakvoerder zoo moet worden bezien, dat hij 
niet is een beambte der A.C., maar de bepleiter van Uw belangen bij de Aankoop Centrale. 
Wij hopen, dat u den nieuwen functionaris dan ook inderdaad zult zien als Uw zaakvoerder.” 
 
Ik wil eerlijk bekennen dat ik toen geen flauw idee had wat het inhield om Rayonzaakvoerder 
te zijn, hoogstens dat ik voor de Landbouwcoöperatie ging werken en dat was al heel wat. 
Thuis vertelden ze dat ik bij het Landbouwhuis kwam, de naam Landbouwcoöperatie was te 
geladen. 
Ik nam de benoeming aan. We hadden al 7 jaar verkering en waren al 3 jaar verloofd en 
wilden ook wel eens trouwen. We waren blij met de benoeming. 
 
Zoals de meeste van U weten, ben ik groot geworden op een windgraanmaalderij. Mijn vader 
werd in 1934 invalide en overleed in 1935. In de zomertijd, vanaf maart tot november werkte 
ik 10 jaar lang op de boerderij en was ik in de wintertijd op de molen. Zeven jaar lang was ik 
bij de familie Freerk Oudman te Bovenrijge. Deze familie heeft mij bijzonder goed 
opgevangen en heeft mij in eerste instantie gestimuleerd tot het volgen van een 
landbouwcursus te Ten Boer. Vervolgens bezocht ik de Chr. Handelsavondschool in 
Groningen, haalde het praktijkdiploma Boekhouden en nam daarna privé-les bij een  
M.O.-leraar voor Staatspraktijk voor Handel en Administratie. Een half jaar voor het examen 
is deze opleiding door oorlogsomstandigheden afgebroken, het was inmiddels Kerst 1944. 
 
Ik had graag willen werken op een accountantskantoor of een boerenleenbank, maar 
sollicitaties in deze richting hadden geen succes. Dan maar naar de politie, maar dat ging ook 
niet, want ik was bij de keuring een halve centimeter te klein. Boer worden zag ik om 
financiële redenen niet zitten.  
 
Zoals gezegd waren we blij met de benoeming bij de Aankoop Centrale; het was bij gebrek 
aan iets beters, moet je maar denken. 
 
Het loon was toen fl. 175,00 per maand en een fietsvergoeding, een prachtige start, maar ik 
doe het er al lang niet meer voor. 
 
Het rayon Appingedam bestond uit de verenigingen Appingedam, Farnsum, Garrelsweer, 
Overschild en ’t Zandt en de daar omliggende dorpen. De banden van mijn fiets waren 
massief en konden niet lek; enorme afstanden zijn daarop afgereden. U moet zich voorstellen 
dat de wegen direct na de oorlog niet best waren en nogal door tanks e.d. beschadigd waren. 
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Vrijwel alle bruggen waren kapot en waren vervangen door Baileybruggen en ponten. In de 
Dijkhuizenweg lagen nog landmijnen; die waren gemarkeerd door een simpel schrikhek en je 
fietste daar dan tussendoor. Er was niet één huis in Appingedam, dat nog zijn oorspronkelijke 
glas had; het waren allemaal luiken en planken en broeiramen. Er was vrijwel geen telefoon 
en er waren vrijwel geen auto’s; het goederenvervoer ging per schip en per paard en wagen. 
Het eerste schip kalizout 40% moest in het schip worden opgezakt, gewogen en op de 
schouder worden uitgedragen op een legerauto met een vrij hoge laadbak. 
 
Toen ik begon was er vrijwel niets te verkopen en door de geldzuivering in september 1945 
was er ook geen geld in omloop; alle geld moest worden ingeleverd en per persoon kreeg men 
fl. 10,00 handgeld terug.  
 
Kunstmest, Veevoeder en Brandstof waren nog op de bon en het is een keer voorgekomen, dat 
toen ik de vellen kunstmestbonnen inleverde het totaalgewicht 4 kg was. Men proeft de 
rompslomp daaraan verbonden. 
 
Voordat ik het zaakvoerdersschap waarnam, werd het werk gedaan door de bestuursleden van 
de C.B.T.B. (Christelijke Boeren en Tuinders Bond) en van de Groninger Maatschappij van 
Landbouw. Ik heb mij in mijn werk dan ook zeer nauw verbonden gevoeld met de 
standsorganisaties en vooral de eerste 25 jaar heb ik veel standsorganisaties bezocht en daar 
iets moeten zeggen. Op vele agenda’s stond als vast punt: “Bespreking met en door de 
zaakvoerder”. 
Ik herinner me nog dat ik in de lange strenge winter van ‘76/’’77 vanwege sneeuw en ijs 
lopende ter vergadering ben gegaan naar Overschild, waar altijd op dezelfde avond de 
C.B.T.B. en de Gron. Mij. vergaderden en het contact met de zaakvoerder een vast punt op de 
agenda was; vrijwel alle boeren waren aanwezig. 
 
Het vergaderen en het vele werk namen zulke grote vormen aan, dat de vrouw vaak dacht: 
“Hij is meer met de Aankoop Centrale getrouwd, dan met mij”. 
Dit is ook niet altijd zonder tranen voorbijgegaan. In het werk van rayonzaakvoerder zijn 
vrouw en kinderen wel in aandacht tekort gekomen, terwijl je onderweg vaak moest horen: 
“In een particulier bedrijf is meer eigen belang dan bij de Coöperatie”. Een ervaring die ook 
mijn collega’s wel hebben opgedaan. 
Ik heb wel eens tegen de bestuursleden van de standsorganisaties gezegd: “Eigenlijk zijn wij 
collega’s, want wat voor 40 jaar van een bestuurslid werd verwacht, moet ik nu waar maken”. 
 
Ik ben 3 jaar werkzaam geweest in het rayon Appingedam. Naast vele herinneringen is één 
herinnering mij extra bijgebleven en wel deze. We hadden in Appingedam een woning met 3 
slaapkamers, waarvan de ene heel klein was en waarvan het raam op het zuiden was. Door 
krapte aan brandstof ging mijn vrouw daar wel eens zitten naaien en zo ook op een 
voorjaarsdag met veel zon. Tevens had ze een doorgebrande briket in een plaatstoof of 
komfoor gedaan. Diezelfde middag genoot ik van de zon rijdende op mijn fiets bij de boeren, 
maar plotseling verdween de zon en werd het ijzig koud door de noorderdampen en weg was 
al mijn vreugde over het mooie weer. Mijn vrouw kreeg het ook koud en verliet het vertrek en 
ging naar beneden, maar daar aangekomen zakte ze in elkaar door een opgedane 
kolendampvergiftiging. Toen ze later in de frisse kamer bijkwam heeft ze alarm kunnen slaan 
en toen ik thuis kwam lag ze goed verzorgd in bed. Ik heb naderhand vaak gedacht, wij als 
mensen weten niet wat goed voor ons is; we mopperen wel eens wanneer het weer ons tegen 
zit. Was de zon die dag blijven schijnen, dan had ze nu niet naast mij gezeten. 
Ik heb in dit gebeuren duidelijk de hand des Heeren gezien.  
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Boeren die zeer afhankelijk zijn van het weer, ervaren ook vaak, dat zij ook niet weten wat 
goed voor hen is, maar ze dienen even goed hun verantwoordelijkheid te dragen. 
 
In 1948 ben ik naar het landbouwhuis gegaan en was ik 1 jaar afdelingschef voor de afdeling 
zaaigraan, pootgoed, aardappelvezels en persdraad e.d. Later heb ik 4 jaar de leiding gehad 
over de wol van de Nederlandse Wolfederatie. Deze tak had de Aankoop Centrale vanaf de 
oorlogstijd verzorgd voor de Nederlandse Wolfederatie. 
Het was in de zomer een overbrugging voor pakhuis- en kantoorpersoneel, waarvoor 
toentertijd in de zomer ook niet voldoende werk was binnen de Aankoop Centrale. In 1953 is 
de Wolfederatie een eigen leven gaan leiden en ben ik op 1 maart 1953 benoemd tot 
zaakvoerder in het rayon Bedum voor de Verenigingen Bedum, Middelstum/Kantens en  
Ten Boer. In 1959 werd ook de Vereniging Noord- en Zuidwolde aan het rayon toegevoegd 
en werd een auto ter beschikking gesteld. In 1967 werd dit gebied weer afgestoten, het rayon 
was met elkaar te groot. 27½ jaar heb ik dus in deze omgeving gewerkt. 
Van de boeren waar ik kwam in het rayon Appingedam, trof ik hier terug de familie  
A.J. Makken en de familie H.M. Wiersema, respectievelijk uit Jukwerd en Oosterwijtwerd, en 
verder een oude bekende van school, Simon Schutter van Bovenrijge, een landbuur van de 
familie Oudman waar ik 7 jaar werkte. 
 
Toen ik in deze omgeving ging werken, geraakte de boer in een stroomversnelling. De 
paarden werden vervangen door tractoren en de arbeiders verdwenen door verdere 
mechanisatie. 
 
De Aankoop Centrale begreep ook dat ze bij moest blijven, niet alleen in het leveren van 
goederen en de afzet van producten, maar ook in de kennis van zaakvoerders en verdere 
buitendienstpersoneel.  
Aan diverse cursussen werd deelgenomen en dat was meestal niet mis. 
Ik ben nog eens nagegaan wat er allemaal aan getuigschriften en diploma’s is verworven. 
Naast de reeds vermelde landbouwcursus en de boekhoudkundige opleiding met de daaraan 
verbonden economische vakken het volgende: 
1. Kennis van Motoren en Tractoren in 1947. 
2. Coöperatie en Verkoopkunde in 1952. 
3. Vakbekwaamheid Loonspuiten in 1955. 
4. Moderne Veevoeding in 1957. 
5. Rundveehouderij in 1959. 
6. Aardolieproducten en Vetten in 1964. 
Als men bijtelt de ontelbare instructiedagen en avonden, die voor ons werden georganiseerd, 
dan kan men wel zeggen dat er veel aan mijn opvoeding is gedaan. 
Mogelijk denkt U nu, wat is hij toch een opschepper. Maar waarom vertel ik U dit? In wezen 
is deze inspanning voor U geweest, heel simpel om U van antwoord te dienen, maar ook om 
U te vertellen dat de Aankoop Centrale graag vakbekwame mensen bij de weg wil hebben. 
Niet een klein prijsverschil is belangrijk, maar kennis van de kwaliteit der producten en het 
gebruik daarvan is veel belangrijker. 
Met dit beleid kunt U Uw Hoofdbestuur en Directie feliciteren. 
 
Wat is nu inhoudelijk de functie van de landbouwcoöperatie? Er is toch ook anders wel 
toelevering en afzet van producten mogelijk? Nu! Het boerenbedrijf is, naast de vreugde die 
men in het boer zijn beleeft, een economisch gebeuren. 
“Economie is de wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven naar stoffelijke welvaart.” 
Daarbij laat hij zich leiden door een economisch motief, d.w.z. om door een minimum aan 
opofferingen een maximum aan resultaat te verwerven. 
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Hieruit blijkt dus dat het voor een boer een slechte zaak is, wanneer hij zelf over mensen en 
materiaal beschikt, daar geen gebruikt van maakt en derden inschakelt. Kort gezegd is 
landbouwcoöperatie: “Medezeggenschap van de boer in het economische leven”. De boer zou 
in zijn verantwoordelijkheid wat aan- en verkoop betreft tekortschieten, wanneer hij alles 
overliet aan derden, want achter vele bedrijven zijn zichtbaar de multinationale 
ondernemingen. Politiek is landbouwcoöperatie ook een goede zaak om, voorbij te gaan aan 
eigen verantwoordelijkheid, de Staat te gebruiken als correctiemiddel. 
Het is de moeite waard om zich als boer en werknemer in te zetten voor de 
landbouwcoöperatie. “Ik moest het nog even kwijt”. 
 
Ik heb de laatste tijd veel over het werk van mij en dat van mijn vrouw voor de Aankoop 
Centrale nagedacht. Mijn vrouw was altijd bereid de telefoon op te nemen, de orders aan te 
nemen en door te geven. Velen van U hebben bij mijn afscheid er aan huis melding van 
gemaakt en hun waardering geuit voor haar inzet. Ook de kinderen hebben zich in hun 
vroegere jaren vaak van de telefoondienst gekweten, terwijl Willem meermalen de boer is 
opgeweest voor het verzamelen van orders. 
 
Waar ik de laatste tijd veel aan gedacht heb, dat zijn de vrouwen van de afnemers (of ze 
waren zelf afneemster). Aan de vele koffie en thee en wat daar soms bij gepresenteerd werd, 
maar vooral aan de vriendelijkheid die met de ontmoetingen gepaard ging. Toen ik 
vanmorgen naast mijn vrouw in bed lag heb ik aan jullie gedacht en overwogen wat ik zou 
zeggen. Hoe breng je nu je gevoelens onder woorden? Al mijmerend kwam ik tot het besef, 
dat de meeste vrouwen zijn als het roer van een schip. Ze geven richting aan de man, het 
gezin en het bedrijf, je voelt dat, je proeft het. Hoe dat ze het doen, zie je niet, maar het is er. 
Ik denk maar zo, een roer van een schip heeft het meeste effect als het maar diep onder water 
zit. 
Zo zijn de vrouwen. Dames, hartelijk dank voor alles! 
Alle afnemers, hartelijk dank voor wat jullie mij aan orders toevertrouwden, maar ook voor al 
de waardering die ik proefde in het omgaan met elkaar, het vertrouwen waar ik voorlichter 
mocht zijn. 
Ik heb mijn werk gedaan als zaakvoerder, beleefd als zaakvoerder, niet zozeer als verkoper, 
ofschoon het één het ander in zich sloot. 
We moesten en konden van de toevertrouwde orders ruimschoots leven. 
Daar zijn wij dankbaar voor. 
 
 
Ook namens mijn 
vrouw, K. Oomkes. 
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Naast mijn woord van afscheid zijn er door diverse personen ook toespraken gehouden. Van 
niemand heb ik de tekst meegekregen. Tussen de bloemen en de cadeau’s lagen diverse 
felicitaties die ik heb bewaard. Één boerenfamilie liet de volgende persoonsbeschrijving van 
mij achter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opmerking over mijn bril vraagt een toelichting. Het heeft alles te maken met mijn 
persoonlijkheid, die gevormd is door aanleg, de crisisjaren en de schaarste tijdens en direct na 
de oorlog. 
Sinds 1971 maakte ik af en toe gebruik van een leesbril. Tijdens het klussen bij de werkbank 
brak de bril doormidden. Wat nu?  
In de rommella vond ik een aluminium strip van een glasraam. Na lang prutsen ontstond 
daaruit een brug om de twee delen weer samen te voegen. Boven elk glas werden twee boutjes 
met moeren gemonteerd en in de bankschroef kreeg de bril weer de juiste vorm. 
Een bril met een exclusief montuur. Te groot voor een brillendoos, maar sterk genoeg om in 
de jekker mee te dragen en geschikt om te gebruiken wanneer het nodig was. 
“Mogelijk een koddig gezicht.” 
 
Er was ook een brief van Jacoba, de middelste van onze vijf kinderen. Ze was verhinderd bij 
het afscheid. 
Jacoba was na haar opleiding en werk als verpleegster in het Diaconessen Ziekenhuis te 
Groningen naar Enschede gegaan. Ze deed daar een opleiding voor wijkverpleging aan de 
Sociale Academie. Ze werkte tijdelijk in het revalidatiecentrum te Enschede. 
Ze werd daarna wijkverpleegster in Baak en trouwde met Gerrit Jan ter Horst. Ze verhuisden 
naar Arnhem en kregen 2 kinderen, Rick en Karin. 
Jacoba werd ongeneeslijk ziek en overleed op 22 maart 2001 te Roozendaal (Hospice 
Roozenheuvel). 
“Een brief om te bewaren en door te geven!” 
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Directie, medewerkers, genodigden, vrouw en kinderen. 
 
Het is nu zover. Na 37 jaar werkzaam geweest te zijn in diverse functies in één en hetzelfde 
bedrijf, neem ik nu afscheid in dezelfde week als van benoeming. 
 
Op de aankondiging van deze receptie staat: “Werkzaam in diverse functies”, en zo was het 
ook! 
 
Van september 1945 tot juni 1948 rayonzaakvoerder in het rayon Appingedam, te weten voor 
de verenigingen Appingedam, Farnsum, Garrelsweer, Overschild en ‘t Zandt. 
 
In juni 1948 werd ik de opvolger van de heer M. de Boer, of wat duidelijker zal zijn de 
voorganger van de heer Adolf Jansen op de afdeling zaaizaden en pootgoed, granen, 
aardappelvezels, persdraad, steenslag e.d. 
 
In 1949 volgde ik de heer de Ruyter op voor de afdeling Wol. De Aankoop Centrale 
verzorgde toentertijd de inname van scheerwol en de uitreiking van breigarens voor de 
Nederlandse Wolfederatie. Ik was van de ene op de andere dag maar zo wolkoopman. 
Niemand werkte mij in. De Ruyter werd soldaat. Het ging allemaal zo snel; inwerken was er 
niet bij. Men veronderstelde, dunkt mij, dat ik lang genoeg wol had gedragen en wist dat wol 
een hoog warmtevasthoudend vermogen had. 
Hoe het ook zij, na een paar dagen zeiden de eerste bezoekers al: “Koopman, ie hebb’n d’r 
verstand van. Ik wil mij dit - en noem maar op alle kledingstukken van wol, die men toen nog 
placht te dragen, want nu heeft men niets meer aan – breien en hoeveel knotten wol heb ik 
daarvoor nodig?” en “Hoeveel daarvoor?” en “Lijkt dat wel bij elkaar?” Bij dergelijke 
uitspraken groeit je vakkennis geweldig. Zelfvertrouwen moet je hebben, anders maak je het 
niet! 

Vier jaar heb ik de wol 
gedaan. We verzorgden 
zeker 95% van alle 
scheerwol in de provincie. 
In de vier jaar was er een 
omzet van 480.000 
knotten garen van 100 
gram, honderden dekens, 
tientallen coupons 
kostuumstoffen en enkele 
mantelstoffen. Ik deed het 
werk graag en bewaar er 
leuke herinneringen aan. 
 
 

Vele medewerkers van de Aankoop Centrale zijn met mij de provincie in geweest. Het was 
pittig werken, maar men wilde graag mee. 
In 1953 heeft de Aankoop Centrale de afdeling wol overgedaan aan het moederlichaam. de 
Nederlandse Wolfederatie. Ik zou mee vertrekken, maar heb het om verschillende redenen 
niet gedaan. 
 
Rayon Bedum werd vakant. Ik meldde mij aan en de bestuursleden van de verenigingen 
Bedum, Middelstum/Kantens en Ten Boer gingen akkoord. Later is ook de vereniging Noord- 
en Zuidwolde daaraan toegevoegd. Na het ernstige auto-ongeval in november 1967 en ook 
reeds eerder zijn er wat aanpassingen geweest en op 1 september 1980 is er een einde aan het 
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zaakvoerder/ vertegenwoordiger zijn gekomen. Toen is afgesproken, dat zodra de VUT-
regeling op mij van toepassing zou zijn, ik daarvan gebruik zou maken. Trouwens toen ik in 
dienst kwam is al over uittreden op 60-jarige leeftijd gesproken. 
 
Vanavond neem ik dus met vrouw en kinderen afscheid van de ACECO na 30 jaar werkzaam 
te zijn geweest als zaakvoerder/vertegenwoordiger en 7 jaar in verschillende functies. 
 
Mijn vrouw en ook onze kinderen waren altijd dicht betrokken bij mijn werkkring. Niet alleen 
dat ze daardoor in staat waren de nodige aankopen te doen en wat dies meer zij, maar vrouw 
of kind zijn van een zaakvoerder bracht ook mee: thuis komen op ongeregelde tijden, 
telefoontjes en bezoeken in ontvangst nemen, ook wanneer het minder goed uitkomt, man en 
vader vaak naar vergaderingen en laat thuis komen, stinkend van de tabaksrook. 
 
Achteraf besef je dat het bedrijf waarin en waarvoor je werkte soms meer heeft gekregen dan 
wat voor vrouw en gezin wenselijk was. Dat is jammer, maar als verzachtende omstandigheid 
is misschien aan te voeren, dat het goed is voor een gezin, wanneer een man en vader een 
prettige werkkring heeft, werk waarin hij zich thuis voelt, een voorrecht dat tegenwoordig niet 
overal meer voorkomt. Of men heeft geen werk of het werk, dat men heeft, geeft geen 
bevrediging. 
De meeste kinderen hebben naast het aannemen van de telefoon een vakantiebaan bij de 
Aankoop Centrale gehad en ze wisten vrij goed te vertellen hoe de boekhouding werd gedaan, 
hoe de gegevens binnenkwamen en welk deel ieder voor zijn rekening nam. Vermoedelijk 
hebben ze dat niet van een vreemde.  
Bedankt! Blij dat jullie hier zijn. 
 
Ik wil mij nu richten tot alle deelnemers van de algemene buitendienstvergadering en de 
verdere aanwezigen. 
De buitendienstvergadering heeft voor mijn gevoel veel weg van een vergadering van de 
Regering en de Tweede Kamer. Hoewel het in de buitendienstvergadering wel eens stevig 
toegaat, haalt het de debatten van de Tweede Kamer niet. Wij zijn veel beschaafder. U weet 
dat ik mijn mening nooit onder stoelen en banken heb gestoken. De zo hoog geroemde 
parlementaire taal was in vroegere tijden vaak een voorbeeld voor de gewone man. 
Tegenwoordig is het zo, dat wanneer het taalgebruik van de Tweede Kamer wordt toegepast 
in de buitendienstvergadering, dit toch niet te verteren zou zijn. 
Het lijkt mij een goede zaak, dat men elkaar over en weer goed informeert over wat gedaan is 
en wat gedaan moet worden. 
  
Vroeger hadden wij de naam rayonzaakvoerder, tegenwoordig zegt men 
rayonvertegenwoordiger. Beide aanduidingen zijn juist en eigenlijk nog van toepassing. De 
één is ook meer zaakvoerder en de ander meer vertegenwoordiger. Ik heb als zaakvoerder 
altijd goed kunnen functioneren. Met vertegenwoordiger zijn had ik meer moeite, maar ik ben 
er doorgekomen. 
Voor de minder ingewijden onder ons wil graag nog even ingaan op het verschil tussen 
zaakvoerder en vertegenwoordiger. Zaakvoerder ben je als verlengstuk van de coöperatief 
denkende boer, zijn belangen in vertrouwen behartigen. Vertegenwoordiger ben je voor de 
boer, die uit is op direct voordeel en daarbij zul je iets moeten toepassen van verkopen onder 
hoge druk. 
 
Ik heb mij vrijwel altijd gepresenteerd als vertegenwoordiger van de boer, die bij zijn 
Coöperatie inkopen doet en minder als de vertegenwoordiger, die bij de boer verkoopt. Dit 
alles is wel wat zwart-wit, maar dit als voorbeeld, om duidelijk te zijn. 
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Vroeger bestelde het bestuur van de standsorganisaties voor de leden van de verenigingen en 
toen ik benoemd ben, is de boer geschreven, dat ze mij moesten zien als de behartiger van hun 
belangen en niet als vertegenwoordiger van de Coöperatie. Weliswaar hadden de 
verenigingen de Aankoop Centrale als uitvoerend orgaan gekozen en werden we van daaruit 
gedirigeerd. 
Hoort u maar, wat onze arbeidsovereenkomst in deze zegt: 
“Dit lezen en daarbij uitspreken en hiervan akte.” 
 
Daar we zo dicht bij de standsorganisaties betrokken waren, konden we het ons niet 
veroorloven om niet ter vergadering te komen om daar het woord te voeren. Het hoorde er 
allemaal bij. 
Mijn opstelling was altijd sterk gericht vanuit het denken van de boer. Dit heeft wel eens tot 
spanningen geleid binnen het bedrijf en nu ik wegga, wil ik toch een verklaring geven, 
waarom en waartoe ik zo handelde en gehandeld heb. 
Een Coöperatie zal zich nu beslist meer als handelsonderneming moeten presenteren om, 
mede ter wille van de coöperatieve boer, een goed resultaat te behalen. 
Commerciële medewerkers van een landbouwcoöperatie hebben een wonderlijke functie; ze 
werken vanuit de boer naar de boer toe! 
Waarom bestaan er landbouwcoöperaties? Opdat de boer medezeggenschap heeft en krijgt in 
het economische leven. De boer heeft voor het uitoefenen van zijn bedrijf veel grondstoffen 
nodig, die hij uiteraard moet betalen. Hij heeft belang bij een goede voorziening van deze 
grondstoffen, en dat daarvoor niet meer betaald wordt dan nodig is. Wanneer hij niet zelf met 
zijn collega’s op de markt opereert, dan zal hij in het economische krachtenveld worden 
uitgeschakeld. 
 
Ik hoop dat U er in zult slagen de door U opgedragen taak waar te maken. 
Het is te hopen dat de sterke positie die de boeren in hun landbouwcoöperatie hebben, 
behouden blijft en zo mogelijk wordt versterkt en dat U in ACECO-verband er een goede 
bijdrage aan mag leveren. 
Ik heb vernomen dat, op zijn Gronings gezegd, de resultaten van het vorig jaar niet tegen zijn 
gevallen en ik weet dat de omzet voer en granen een leuk cijfer te zien geeft. Er zijn op 
veevoeder en mechanisatie weer nieuwe kapiteins benoemd. Directie en medewerkers, succes 
gewenst. 
 
Toen ik de buitendienst ging verlaten en op kantoor zou gaan werken, hebben ze mij vaak 
gevraagd, of ik dat wel zou kunnen, een man die zo van de natuur en de open lucht houdt, nu 
tussen muren zitten. Ik heb mij er niet verveeld. Het werk leek en was wel vaak eentonig, 
maar in gedachten was ik vaak overal mee bezig en als ik op één punt een groot vraagteken 
mag zijn geweest, dan was het, geloof ik, wel dit: dat niemand precies weet, wat ik wel of niet 
wist van de Aankoop Centrale.  
 
Alle medewerkers, bedankt voor het vertrouwen mij geschonken. Het was en is goed. 
Huishoudelijke dienst en medewerkers voor de verzorging van deze receptie, hartelijke dank 
voor jullie inzet vanavond, maar ook voor het schoonmaken van het kantoor en de toiletten, 
voor de geserveerde koffie en vooral voor de manier waarop jullie dat deden, hartelijk en 
spontaan. 
 
Directie, hartelijk dank voor de aangeboden receptie en het cadeau. Twee keer een 
afscheidsreceptie is eigenlijk van het goede wel wat veel, maar dat er iemand vertrekt na een 
dienstverband van 37 jaar is nog niet voorgekomen. 
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Toen ik alles overlas, viel het me onder meer op dat ik meestal sprak over de Aankoop 
Centrale en niet over ACECO. Dat is misschien ook wel begrijpelijk. We waren vroeger ook 
al onbekende collega's, maar nu ik steeds meer de medewerkers van ACECO heb 
meegemaakt, geniet ik van jullie hartelijkheid. Bedankt. 
 
Ik neem nu definitief afscheid als werknemer van ACECO met de woorden die ik als slot 
schreef in het boekje, Routes in Code: “Door de afnemers correct te bedienen, is 
werkgelegenheid voor jezelf en anderen te verdienen’. 
 
Het ga U goed! Vaarwel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trijn Oomkes-Hellinga en Kornelius Oomkes 
 
 

 Jacoba, Diena, Antje, Rein en Willem (Jannie was niet aanwezig) 
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