


Twaalf in Eelde



Omslagfoto: De groep kinderen, die in 1935 aan de Noordesch in Paterswolde op de foto is 
gezet, woonde ongeveer op de grens tussen de lagere school in Eelde en de lagere school 
in Paterswolde. De Gemeente bepaalde de grens en dat betekende, dat sommige leerlingen 
tijdens hun schooltijd op twee verschillende scholen hebben gezeten.

Volgens de gegevens van Historische Vereniging Ol Eel zijn deze kinderen v.l.n.r. P. Rutgers, 
C. Boering, A. en R. Bolhuis, J. en F. Hilbrants, D. van Bergen, D. Hilbrants, H. Nieborg, P. 
Bolhuis en L. Rutgers.
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Voorwoord
Wanneer je iemand vraagt om iets over zichzelf  te vertellen, volgt meestal een verhaal. 
Losse feiten worden met elkaar in een verband gebracht en de gebaren, het stemgeluid en 
de gezichtsuitdrukking van de verteller doen de rest. In ons hoofd vormt zich een beeld. Er 
resoneert van alles mee vanuit ons eigen verhaal.  En zo wordt die ander minder vreemd en zet 
het leren kennen van een ander de deur naar een goede relatie open.
Vanuit geloof  in de kracht van verhalen en in de werkzaamheid van vertellen en luisteren 
is het project Dorp vol verhalen geboren. Om een jaar lang mensen te verbinden in de 
dorpsgemeenschap van Eelde-Paterswolde en Eelderwolde.

Blijkbaar was het een goed verhaal, het verhaal van het project. Want mensen die het hoorden, 
raakten enthousiast en wilden meehelpen. Stichting Dorp vol verhalen werd opgericht 
om het project een juridische basis te geven. Een projectgroep ontfermde zich over het 
oorspronkelijke projectplan om er haar eigen draai aan te gaan geven. Zo ontstonden onder 
de paraplu van Dorp vol verhalen van maart 2012 tot en met maart 2013 vertelcursussen, een 
voorleesmarathon en een spookverhalentocht, een scholieren-verhalen-en-kunstproject, een 
muziekfestival, de historische verhalen- en kunstroute, een corsodienst, een schrijfwedstrijd en 
een nieuwjaarsconcert. Ook Twaalf  in Eelde maakt deel uit van het project. Twaalf  mensen 
uit Eelde, Paterswolde en Eelderwolde zijn geïnterviewd over de tijd dat ze twaalf  jaar waren. 
Deze verhalen werden bewerkt en van elke geïnterviewde werd een portretfoto gemaakt om het 
verhaal een gezicht te geven. 

Zo komen deze mensen van verschillende leeftijden en achtergronden samen in dit boekje en 
kunt u zich verdiepen in hun verhalen en hen leren kennen. 
Ik hoop dat u door het lezen even enthousiast en ontroerd wordt als de makers van dit boekje, 
die deze verhalen van hun dorpsgenoten verzamelden en optekenden. De vertellers weten zich 
zo met de lezers verbonden.

Kaj van der Plas
initiatiefnemer project Dorp vol verhalen
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Leren voor het leven
Twaalf  personen, afkomstig uit alle geledingen van Eelde, Paterswolde en Eelderwolde, in 
leeftijd variërend van 26 tot 98 jaar, zetten de klok terug naar de tijd rondom hun twaalfde 
jaar. Deze leeftijd is gekozen, omdat dan keuzen gemaakt worden die vaak bepalend zijn voor 
het verdere leven. Het is de leeftijd waarop kinderen de lagere school verlaten en de vraag zich 
aandient: wat nu? Tegenwoordig kennen we, naast het oordeel van de leerkrachten, de Cito-
toets, die een aanwijzing geeft bij het kiezen van vervolgonderwijs. Wordt het vmbo of  de havo 
of  behoort het atheneum of  gymnasium tot de mogelijkheden?

Vervolgonderwijs
Voor kinderen, die hun lagere schooltijd vóór 1950 hebben afgerond, viel er doorgaans 
nauwelijks iets te kiezen. Eelde had in dit opzicht ook weinig te bieden. Tot 1942 kende men 
alleen de verlenging van de basisopleiding met een achtste leerjaar, waarin kinderen die later 
naar de hbs, mms of  het gymnasium wilden, enig onderricht kregen in Frans. In 1942 werd 
de leerplicht verlengd tot acht jaar, waardoor elk kind tot zijn veertiende jaar naar school 
moest. Alle kinderen, die niet elders voortgezet onderwijs volgden, moesten op de lagere 
school een zevende en achtste leerjaar volmaken, het zogenaamde voortgezet gewoon lager 
onderwijs (vglo). Tijdens de oorlogsjaren en ook nog enkele jaren daarna kwam er niet al te 
veel van terecht, maar vanaf  1950 werd aan het volgen van acht jaar dagonderwijs de hand 
gehouden. De behoefte aan een school voor uitgebreid lager onderwijs (ulo), later mavo, was 
duidelijk aanwezig, gezien het aantal kinderen uit het dorp dat dit onderwijs in Haren volgde. 
In 1962 startte de opleiding in Eelde met twee klassen. De huisvesting was in eerste instantie 
een probleem. Ondanks de snelle uitbreiding van het aantal leerlingen moest de school zich 
jarenlang behelpen met tijdelijke huisvesting verspreid over het dorp. Pas in 1974-1975 kon 
een nieuw gebouw worden betrokken aan de Hortensiaweg. Het aantal leerlingen bereikte in 
1979 met 317 een piek, daarna liep het aantal weer geleidelijk terug. Rond 1990 fuseerde de 
school met de mavo in Haren en dat betekende na minder dan twintig jaar het einde van deze 
opleiding in Eelde. Vanaf  die tijd moesten kinderen uit Eelde/Paterswolde voor het volgen van 
vervolgonderwijs naar Haren of  Groningen op de fiets, de brommer of  met de bus.  

Ons Dorpshuis
Is het beeld voor algemeen voortgezet onderwijs na de lagere school in Eelde aanvankelijk 
niet al te rooskleurig, anders ligt dat voor het vakonderwijs. Hierin heeft ‘Ons Dorpshuis’ 
een belangrijke voortrekkersrol gespeeld. Bij de oprichting van het dorpshuis, het eerste in 
Nederland, heeft met name mevrouw Geziena Bähler-Boerma een prominente rol gespeeld. In 
1915 neemt zij, samen met prof. dr. Meyboom, het initiatief  tot de oprichting van ‘Vereniging 
Ons Dorpshuis’, een sociaal-cultureel centrum. Het moest een ontmoetingsplaats worden 
voor alle dorpelingen voor ontspanning, ontwikkeling en vakonderwijs ten dienste van het 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn van de bewoners. 
In het Dorpshuis worden cursussen gegeven in onder meer landbouwhuishoudkunde, knippen 
en naaien, kostuumnaaien, koken, voedingsleer, wasbehandeling, inmaken, schei-, natuur- 
en plantkunde, verzorging van jong- en pluimvee, zuivelbereiding, kweken van groente, 
snoeien van heesters e.d. Ook een bibliotheek behoorde tot de voorzieningen. Het zijn geen 
opleidingen waarmee je in de tegenwoordige tijd de markt verovert, maar ze sloten wel aan op 
de dagelijkse behoeften, de zelfredzaamheid van huishoudens en de agrarische bedrijvigheid 
in Eelde/Paterswolde in die tijd. De groenteteelt, aanvankelijk op de koude grond, later onder 
glas, gevolgd door kassen, is vanaf  eind negentiende eeuw tot na 1950 voor zeer velen een 
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belangrijk alternatief  geweest voor de versnipperde en weinig perspectief  biedende landbouw. 
De cursussen in het Dorpshuis leverden de basiskennis voor deze bloeiende bedrijfstak, met als 
meest bekende product de Paterswolder aardbei.

Vakonderwijs voor meisjes

Meteen vanaf  het begin in 1915 is de cursus kostuumnaaien, in samenwerking met de 
Groningse Industrieschool, een groot succes. Gestart wordt met drie cursussen van elk twintig 
leerlingen. In 1922 is het aantal aangegroeid tot ruim tweehonderd leerlingen. Ook tijdens de 
oorlogsjaren gaan de cursussen door, dan echter als ‘verander- en vermaaklessen’. Wanneer in 
de jaren zeventig het zelf  maken van kleding uit de mode raakt, komt er een einde aan deze 
opleiding. 
Veel minder belangstelling is er voor het kook- en huishoudonderwijs. Na een intensieve 
wervingsactie in 1936 en het aanbieden van een gecombineerde kook-, huishoud- en naaicursus 
verandert de situatie. Het volgen van deze cursus wordt verplicht gesteld voor de toelating tot 
alle dagnaaicursussen. Dit huishoud- en nijverheidsonderwijs is de eerste vorm van voortgezet 
onderwijs voor meisjes, die daarvoor direct na de lagere school aan het werk moesten.

Vakonderwijs voor jongens 
Vanaf  de start van het Dorpshuis in 1915 worden er in de wintermaanden voor zowel 
jongeren als volwassenen land- en tuinbouwcursussen gegeven. In 1919 lanceert het Ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel plannen om een tiental proefscholen te openen voor 
voorbereidend lager land- en tuinbouwonderwijs. Het bestuur van Ons Dorpshuis meldt zich 
onmiddellijk om voor een dergelijke opleiding in aanmerking te komen. De aanvraag wordt 
gehonoreerd zij het met beperking tot uitsluitend tuinbouwonderwijs. Eind 1921 wordt de 
school geopend. De Gemeente stelt de voormalige lagere school van Paterswolde op de hoek 
van de huidige Legroweg en Bähler-Boermalaan ter beschikking. In september 1922 gaat de 
school van start met drieëndertig leerlingen. De opleiding bestaat uit drie leergangen. De eerste 
twee jaar zijn vooral algemeen vormend, in het derde jaar worden voornamelijk praktijkvakken 
gegeven als enten, oculeren, snoeien en bijenteelt. In 1937 moet de school wijken voor de 
aanleg van de Legroweg en wordt verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Schoollaan. Na de 
oorlog groeit de school uit zijn jasje door uitbreiding van het leerplan en toename van het aantal 
leerlingen, afkomstig uit Eelde/Paterswolde en de omliggende gemeenten. In 1951 wordt de 
school aangewezen als proefschool voor een nieuw, uitgebreider leerplan. Het vakkenpakket 
wordt uitgebreid, evenals het aantal opleidingen. Is de school aanvankelijk uitsluitend een 
opleiding voor jongens, vanaf  1952 melden zich ook meisjes aan. De opleiding heeft een 
goede naam en voorziet in een regionale behoefte met het gevolg dat een nieuwe, ruimere 
accommodatie noodzakelijk is. In 1969 wordt aan de Legroweg een nieuw pand betrokken. 
Daar wordt tegenwoordig een complete opleiding op vmbo-  en mbo-niveau gegeven voor de 
gehele groene sector, het huidige A.O.C. Terra.

Van vader op zoon 
Voor de Tweede Wereldoorlog en nog enkele decennia daarna was in de agrarische sector, zo 
ook in Eelde, de oudste zoon de eerst aangewezen bedrijfsopvolger. Eventuele andere zoons 
werden boerenknecht of  wisten via huwelijk een eigen bedrijf  te verwerven. De toekomst 
van dochters was moeder en huisvrouw en werd verder door huwelijk bepaald. Voor kinderen 
die opgroeiden in een gezin waar vader een ambacht of  een winkel had, was de situatie 
vergelijkbaar. De oudste zoon trad meestal in de voetsporen van zijn vader. De kinderen uit de 
arbeidersklasse moesten na de lagere school aan het werk. De beroepsaanduiding voor de rest 



11

van hun leven was doorgaans ‘arbeider of  dagloner’. Er waren nauwelijks kansen om aan dat 
sjabloon te ontkomen.
Veel gezinnen waren krap en slecht gehuisvest. Gas en elektrisch licht kende men niet, water 
uit de put. Eén kachel in het hele huis, die gestookt werd met hout en turf. ‘s Winters vroor 
het binnen bijna net zo hard als buiten. Kinderen hadden één slaapkamer ter beschikking, die 
soms met z’n vieren of  meer moest worden gedeeld. Illustrerend is de opmerking, die over 
een keuterboertje met een paar koeien, een paar varkens, een koppel kippen en veel kinderen 
werd gemaakt: ‘Als alles ’s avonds binnen is en hij de deur achter zich dicht trekt, komt het dak 
omhoog.’ Ondanks de weinig florissante levensomstandigheden blijkt uit de verhalen van de 
geïnterviewden niet, dat deze omstandigheden een gelukkige jeugd in de weg hebben gestaan. 
Het lezen van deze twaalf  verhalen zal voor menige lezer aanleiding zijn om zijn eigen jeugd 
weer eens in herinnering te brengen.

G. Jan ten Pas
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Marchiena Cornelia van Wijk

Dochter van Cornelis van Wijk en Geertje de Vries
Geboren op 9 augustus 1914 in Assen en op de leeftijd van 2½ jaar
verhuisd naar de hoek Hoofdweg en Raadhuislaan in Paterswolde  

Thuis in Paterswolde
Om de moeder van mijn vader zijn we naar Paterswolde verhuisd, want zij wilde daar weer 
graag naar terug. We gingen wonen in een groot dubbel huis aan de Hoofdweg op de plek waar 
tegenwoordig de kerk staat. Mijn vader, moeder en ik woonden boven en beneden woonden 
mijn oma en de broer van mijn vader, die nooit getrouwd is geweest. We leefden niet samen en 
aten ook niet samen. Het was een gezin van grote mensen en maar één klein kind. Ik ben altijd 
alleen geweest, geen broertjes of  zusjes. Als enig kind had ik geen huishoudelijke taken en ik 
heb ook beslist nooit een baantje gehad. Kijk, we waren vrij welgesteld, mijn vader was fabri-
kant en dan ging zo’n kind niet uit werken zoals andere mensen.   
Voor mijn verjaardagen werden alle kinderen uit de buurt uitgenodigd, hier van de Noordesch. 
Ik was in augustus jarig, dus het was altijd mooi weer. Mijn moeder bereidde allerlei leuke 
dingen voor en we deden spelletjes in de grote tuin achter ons huis. Ze kon ook prachtige 
figuurtjes van pudding maken. Pudding na het eten vond ik altijd heerlijk, net als appelmoes.  
We waren erg godsdienstig, we gingen altijd in Eelde naar de kerk met het hele gezin en Kerst 
werd dus gevierd. We hadden altijd een boom en als de kerstboom mocht branden, dan werden 
de kinderen uit de buurt uitgenodigd om bij ons te komen om Kerst te vieren. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat ik niet goed opgevoed ben en dat ze me niet alles meegegeven hebben wat ze 
konden geven.
Ik had graag nog veel meer dingen willen doen, als ik maar gedurfd had. Ik was nogal een stil, 
verlegen meisje en altijd doodsbenauwd voor grotere en oudere jongens. Daar moest ik niks 
van hebben. Bij de familie Bolhuis waren twee dochters van mijn leeftijd en die waren gere-
formeerd. Maar dat was geen probleem en daar heb ik dus heel veel mee opgetrokken. Verder 
had ik hier in het dorp nooit erg veel vriendschap. Mijn vriendinnen waren meestal meisjes uit 
Groningen, die ik via school kende. 
Ik heb wel zes jaar lang vioolles gehad, maar nooit samengespeeld in een groepje. Er waren hier 
in het dorp onvoldoende mensen, die ook viool speelden. Toevallig woonde er hier een jonge-
man, die heel goed kon vioolspelen en van hem heb ik les gehad. Hij heeft mij een heleboel op 
het gebied van muziek bijgebracht.
In de tijd, toen we in Assen woonden, is er enkele jaren een jongen bij ons in huis geweest. Hij 
was jong wees geworden en zou in de fabriek opgeleid worden, een prachtige kans voor hem. 
Maar hij wilde absoluut bakker worden en dat is hij ook geworden. Ik kan haast wel zeggen, dat 
hij een pleegzoon was. Hij is toen naar Holland gegaan en heeft zich gevestigd in Halfweg bij 
Haarlem. Daar hadden we dus een pied-à-terre als we Amsterdam gingen bekijken en dat was 
onze vakantie. Hele mooie herinneringen heb ik aan die leuke uitstapjes, die 
waarschijnlijk anders niet gebeurd zouden zijn. We gingen naar zee en naar het strand in Zand-
voort en naar het Rijksmuseum. 
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Gebroeders van Wijk
Vroeger heb ik altijd op school op de meubels gezeten, die mijn vader gemaakt had. Mijn vader 
was baas van een timmerfabriek in Assen, waar in hoofdzaak schoolmeubilair werd gemaakt. 
Gebroeders Van Wijk, opgericht samen met zijn broer Adolf  van Wijk. Ze hadden altijd zo’n 
veertig man personeel en het was zwaar werken natuurlijk. 
Ze hebben die fabriek al betrekkelijk gauw verkocht. We konden er stil van leven, want ze had-
den veel verdiend in die fabriek. Wat welstand betreft heb ik een geweldige jeugd gehad, nooit 
geldgebrek. Maar verder niet. Mijn vader stierf, toen ik nog maar zes jaar was en ik heb hem 
amper gekend. Ik herinner me, dat hij met een grote mand in zijn ene hand houtjes ging halen 
voor het aanmaken van de kachel en dan liep ik aan zijn andere hand en staken we de weg over 
naar de fabriek. Na mijn vader overleed mijn oude oma, waar ik ook erg veel hield.  Ik heb heel 
lang met een zwart manteltje naar school gelopen, in de rouw.

Allemaal meisjes 
Ik ben eerst drie jaar in Eelde op school geweest en daarna nog vijf  jaar in Paterswolde. Het 
aantal kinderen per school werd gewoon door de Gemeente opgelegd en ik woonde precies op 
de grens. School Eelde en Paterswolde zijn hier even ver vandaan, dus ik was altijd het laatste 
kind. Ik liep samen met de kinderen van Bolhuis en van Van Bergen eerst naar Eelde. Op die 
school mocht je op je verjaardag op een stoel staan, maar ik was in de vakantie jarig geweest en 
dus ging het feest niet meer door. Wel kreeg ik een griffel cadeau, daar schreven we toen nog 
mee. Op  weg naar huis struikelde ik en mijn griffel brak in tweeën. Wat een verdrietige dag!
Nadat de grens voor de beide scholen verlegd was, liep ik elke dag, arm in arm met vijf  meisjes, 
naar de school in Paterswolde. Nog naar die oude school, die er nog steeds staat.  Bij meester 
Winterwerp, daar heb ik goede herinneringen aan. Het leukste vak vond ik Nederlands en ik 
kon goed opstellen maken. Rekenen vond ik minder fijn. Als ik al werd geholpen thuis, dan ze-
ker niet door mijn moeder. Toen mijn vader er nog was, hielp hij en later heeft mijn oom eerst 
een beetje en later helemaal de rol van mijn vader overgenomen. 
Vanaf  twaalf  jaar heb je zelf  een idee, waar je naar toe gaat en dat is voor mij allemaal heel erg 
belangrijk geweest. Na de zevende of  achtste klas van de lagere school  ben ik direct 
overgestapt naar de meisjes-hbs in Groningen, die in de Hofstraat stond. Toelatingsexamen 
heb ik nooit hoeven doen, dus ik kwam direct in de eerste klas. De meisjes-hbs was een beetje 
een luxe school, een elite school. Je moest er wel de hersens voor hebben natuurlijk. Je kon het 
vergelijken met een gewone hbs, maar daar kreeg je veel meer wiskunde. Wiskunde was niet 
mijn beste vak en daarom werd de meisjes-hbs gekozen. En ook helemaal voor mijn opvoeding, 
want daar waren nogal wat deftige kinderen, waar je dan mee uitging en clubjes mee had. Veel 
rijke boerendochters uit de provincie Groningen, die in de Stad in de kost waren om naar deze 
school te kunnen gaan. 

Droom en werkelijkheid
Ik  wilde uiteindelijk graag Nederlands studeren. Vanaf  het begin was dit de opzet, omdat ik 
altijd een negen voor dit vak had. Maar vanwege die meisjes-hbs mocht ik niet naar de univer-
siteit, omdat je voor Nederlands gymnasium gedaan moest hebben. Dus na het eindexamen 
heb ik twee jaar besteed aan lessen in Grieks en Latijn voor het staatsexamen. Een eindeloze 
weg, het was zo ingewikkeld en zo moeilijk dat ik er mee opgehouden ben. Mijn dromen zijn 
dus eigenlijk niet uitgekomen. Het is een beetje een triest verhaal. Mijn moeder stierf  vlak voor 
mijn eindexamen, na een lange ziekte van wel negen maanden. Drie keer achter elkaar heeft ze 
trombose gehad. Als er ziekte in huis was, dan moest je er ook echt aandacht aan besteden en 
dan kon je ook niet uitgaan. Dat hoorde niet zo.
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Na haar overlijden, bleef  ik alleen met mijn 
oom over. Toen hebben we dus een huishoud-
ster genomen. Een meisje, een beetje ouder 
dan ik, want dat vond mijn oom beter en veel 
gezelliger voor mij. Dat is enkele jaren zo 
geweest rond de periode, waarin ik studeerde 
voor het staatsexamen. Eigenlijk ben ik ook 
niet door mijn oom gestimuleerd. Dat neem 
ik hem niet kwalijk, maar hij zei tegen me: 
‘Kind, waarom zou je je zo druk maken over 
al die dingen? Je hebt geld genoeg, je hoeft 
niet te werken.’ Dat zeg ik nou maar even 
eerlijk, maar dat begrijpt men vast wel. 
Dat staatsexamen heb ik dus niet volbracht en 
dat is gekomen, omdat mijn oom in die tijd 
ook is overleden. Toen bleef  ik alleen over. 
Dat kost je een heleboel, want dan is je hele 
leven voorgoed veranderd. Wat dat betreft 
heb ik niet veel echte vreugde in mijn leven 
gehad. De gedachte aan een dagje terug in die 
tijd vind ik erg moeilijk. 
Toen is de zondagsschool hier opgericht en 
dan ben ik al heel gauw bij de zondagsschool-
leiding gekomen. Ik geloof, dat ik het twintig 
jaar gedaan heb. Twintig jaar, dat is van mijn 
achttiende tot mijn achtendertigste. Ik ben 
ook vier jaar in huis geweest bij dominee van 
Leeuwen in de pastorie. Later ben ik wel in 
het onderwijs terechtgekomen en daar heb ik 
een geweldige tijd gehad. 
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Jan Krijthe

Zoon van Walter Willem Krijthe en Aaltien Kamps
Geboren op 25 augustus 1935 aan de Hoofdweg 44 in Eelde

Thuis aan de Hoofdweg
In 1947 was ik twaalf, we woonden aan de Hoofdweg op nummer 17 naast kwekerij Rutgers en 
bode Van der Velde. Mijn vader was vroeger elektricien en loodgieter. Maar hij vond moto-
ren mooi en zo heeft hij bij Henk Borkhuis in Groningen gewerkt en is hij uiteindelijk in het 
autovak terecht gekomen. Hij heeft garage Krijthe opgericht op de plek waar nu Polling is. Toen 
ik twaalf  was en naar de ambachtsschool ging, was hij nog aan het werk bij Henk Borkhuis op 
het Zuiderdiep. Hij ging op de motor, helm op. Ik vond dat hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik 
mocht niet mee. Hij reed wel eens te hard door het dorp. Er kwamen soms klachten binnen, 
want tegen de tijd dat hij thuis kwam, hoorde je hem van veraf  aankomen. Hij had een IJsink, 
zo’n grote.
Ik ben de oudste, ik ben van ’35. We hadden vijf  kinderen in huis toen ik twaalf  was. Later kwa-
men er nog twee. Als oudste had je wel verantwoordelijkheid. Je moest overal op letten. Toen 
ik naar school moest, namen de buurmeisjes Andriesje van der Velde en Berendje Rutgers eerst 
mij mee. Toen moest Jo naar school en was ik aan de beurt om Jo mee te nemen. En later moest 
ik ook Wim meenemen naar de Eelderschool aan de Esweg, lopend. Ik moest op de kleintjes 
passen, dat was gewoon rangorde. Toen ik voor het eerst naar school ging, kwam er een hele 
horde uit Lugtenberg van de Bokkenstreek af. Daar woonden hele grote families. Daar kwa-
men dan tien, twintig kinderen vandaan en daar sloot je gewoon bij aan! En als er vervelende 
kinderen waren, dan voedde je elkaar onderling wel op. 

Naar de ambachtsschool
Moeder had een dagtaak aan het huishouden, daar moet je wel op rekenen. Ze had geen 
wasmachine en geen dienstmeisje. Wij hielpen bij toerbeurt met afwassen. Met de tuin hielp ik 
moeder wel mee, want dat vond ik zelf  altijd mooi werk. Dat zat er van kinds af  aan al in. En ik 
moest boodschappen halen. De slager, de bakker en de melkboer kwamen aan de deur, maar als 
moeder tekort kwam, moest je het dorp in. Naar Kees de Vries, naar Arends of  naar Bé Sloots. 
Dat werd opgeschreven, je hoefde niet te betalen. Dan kwam het boekje op tafel en dat je er 
één van Krijthe was, dat zagen ze wel. Dat hoefde je niet te vertellen. We deden alles lopend. Ik 
denk dat ik pas mijn eerste fiets heb gekregen om naar de ambachtsschool te gaan. 
De ambachtsschool was in Groningen, aan de Kapteynlaan. Je fietste nooit alleen, altijd met een 
hele grote groep. 
In overleg met de schoolmeester ging ik naar de ambachtsschool: ‘Dat is het meest geschikt 
voor hem.’ Je zat in de hoogste klas, dan moest je kiezen. Een ambacht leren was belangrijk. Je 
had schilders en loodgieters, elektriciens, maar ik koos machinebankwerken. Daar kon je alles 
mee doen en misschien omdat mijn pa in het vak zat? Als pa boer was geweest, was ik vast boer 
geworden, dat ligt mij eigenlijk veel beter, dat levende spul. Maar je moest wat leren om ergens 
te kunnen werken, want je vroeg niet: ‘Kan ik hier wat verdienen?’, maar ‘Kan ik hier werken?’ 
en dan wachtte je af  wat je kreeg. Zo was dat toen. De ambachtsschool duurde drie jaar. Daarna 
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heb ik een jaar ‘automobiel’ gedaan, vervolgens nog avondschool en zo ben ik in het autovak 
terechtgekomen. Als ik op de ambachtsschool een uur of  twee vrij had, ging ik even naar het 
Zuiderdiep, waar mijn vader werkte. Henk Borkhuis had toentertijd veel legermotoren gekocht, 
die nog ingepakt zaten. Ze moesten allemaal opnieuw opgebouwd worden: Vincent en Royal 
Enfield en dat soort Engelse motoren.

Dagelijks leven
Als je jarig was, kreeg je een pyjama of  zoiets, nuttige dingen in elk geval, geen speelgoed, dat 
was er niet bij. Dat hadden we buiten, stokken werden onze paarden. In huis was er geen eigen 
plek, een eigen slaapkamer had je niet. We lagen met vier jongens op een slaapkamer, in twee 
bedden, twee bij twee. Wij hadden één, twee lichtknopjes in het voorhuis. Het achterhuis had 
niks. Maar we hadden dus wel elektriciteit, ook in de oorlog. Dat was clandestien omdat mijn 
vader een windmolen had gebouwd die stroom opwekte voor de accu’s. Maar hij was dan ook 
elektricien, dus dat was net wat voor hem.
Je liep veel op klompen. Voor schoenen ging je naar schoenmaker Brinks, voor klompen naar 
Wietzes. Moeder breide wel natuurlijk, sokken en truien. Wat niet meer paste, kreeg de tweede 
aan. Er werd niks weggegooid en je kreeg natuurlijk wel eens wat van een ander gezin.
Armoe hebben we niet geleden. Er was altijd eten en drinken genoeg. Maar taart op de ver-
jaardag, dat kan ik me niet herinneren. En ik ben nooit op vakantie geweest met mijn ouders. 
Toen we ouder werden kregen we zakgeld, twee gulden vijftig of  vijf  gulden. Dat kan ik me 
nog herinneren. Als er kermis was, was dat in een avond op. Maar de klusjes, dat was allemaal 
vrijwilligerswerk. Dat moest gebeuren en er werd niet gezegd: ‘Als je dit doet, krijg je dat.’ Dat 
deed je met elkaar, de een deed wat meer dan de ander.  
Ik was thuis altijd aan het werk en ik was nooit vrij. Als je vrij wou zijn moest je wegwezen, 
want als je van school kwam, was er altijd wat te doen. We hadden een moestuin, dus onkruid 
wieden. Dat vind ik nog één van de mooiste dingen, de tuin omspitten, de plantjes er in en 
groeien maar. 

Buiten spelen
Ik heb nooit zwemles gehad. Zwemmen deden we in het Noord-Willemskanaal. We hadden 
soms spullen zoals een binnenband mee. Als je daarmee het water opging, bleef  je mooi 
drijven. We gingen later ook naar het Bolhuisgat. Dat was na de oorlog want voor die tijd kon 
je daar niet achter langs. Ook liepen we door het Eelderveld. Door de weilanden heen, door de 
grote veensloten en dan moest je erover springen. Als dat niet lukte, viel je er in en dan was je 
net een neger, zo onder de blubber. 
We deden spelletjes, zoals tik kogelie of  slootjespringen, blikspuit en haas en hondje 
’s avonds in het donker door het hele dorp heen. Dat lopen was geen probleem. Tot aan Buls 
kwamen we, dat was zo’n beetje ons territorium, dat was Eelde. En de andere kant op helemaal 
achter het vliegveld langs. De kogelvanger, die de Duitsers daar gemaakt hadden, stond daar, 
zo’n hele grote van hout en zand met een tunnel erin en de vliegtuigen moesten daar dan op 
leren schieten. Achter de Veldkampweg stonden tussen acht en tien hele grote gebouwen met 
muren van vijftig tot zestig centimeter breed. Daar speelden wij, net als aan de Eskampweg, 
waar de Duitsers een geschut hadden staan in de oorlog. Dat geschut kan ik me nog goed herin-
neren. Vooral met dodenherdenking en zo, want dan loop je het dorp in en dan doe je je ogen 
eens dicht en dan…o jonge, jonge, jonge……
In de oorlog, toen dat vliegtuig bij Knelis Hartlief  in de schuur gedonderd is, waren wij aan het 
houtkappen, Pok Gjaltema en ik, boompjes omhakken! Dat vond je heel normaal. Zo sprong ik 
ook bij als de buurman aan het hooien was, bieten rooien of  knollen trekken.
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Met twaalf  jaar zaten we nog een beetje met 
het juk van de oorlog. Je had in het dorp nog 
veel tweestrijd. Ik heb nog een hekel aan 
glimmende petten en die laarzen. Er werd 
wel eens wat gezegd en verweten. In die tijd 
leefde je en moest je oppassen wat je zei en 
waar je kwam en daar moest je niet wezen, die 
was van de verkeerde kant. Niet dat ik die 
kinderen er om haatte. Maar als je een bepaal-
de naam noemde, werd er gezegd: ‘Dat waren 
ook zulke besten niet in de oorlog.’ 

Koken, wassen en stoken
We kookten in het achterhuis. Na de oorlog 
kwamen er al vrij gauw gasflessen, maar voor 
die tijd was er een kookkachel. Water hadden 
we uit de pomp. Als het vroor was het bevro-
ren en moest je het ’s morgens weer op gang 
brengen. De kinderen werden gewassen in het 
‘waskervattie’, een tobbe, één keer in de week. 
Ik denk de kleinste het eerst en ik als oudste 
het laatst. En koud! Dan wou je er ook eerder 
uit. Later gingen we één keer in de week naar   
het Dorpshuis om te douchen.
Tandenpoetsen gebeurde niet zo vaak. Ik ben 
de eerste keer bij de tandarts geweest toen 
ik eenentwintig jaar was, maar zoetigheid en 
snoep was er ook bijna niet. Je pikte een appel 
en een peer bij de buurman. Ik wist waar de 
lekkerste appels in heel Eelde zaten en ook 
wanneer ze rijp waren.  
We hadden een ton als wc; ik was de oudste 
en ik moest meehelpen legen. Dan was ik 
duvels op mijn pa omdat hij altijd zo lang 
wachtte tot hij zo vol was dat ik het over de 
handen kreeg.
‘s Morgens voor school moest ik de kachel 
aanmaken en als het mistig was, wilde de 
kachel niet trekken en was het allemaal rook. 
Dan had ik geen warmte gehad en ging ik 
koud weg. Na de oorlog hadden we alleen 
turf, dat haalden we van het Bunnerveen. 
We hadden een vrij grote turfschuur waar we 
dat opsloegen. ‘s Avonds om tien uur was de 
kachel al uit.. maar ik moest eerder in bed. 
Met sokken aan in bed als het erg koud was.

Eten wat de pot schaft
Wij aten wat de pot schafte en als het         
bonentijd was, at je drie dagen bonen. Dat 
was gewoon zo. Met een stukje worst erbij. 
Ik had een hekel aan zuurkool want vroeger 
werden die potten zuurkool zelf  gemaakt, met 
zo’n steen er op en dan moesten die doeken 
schoongemaakt worden, dat stonk, dat was 
echt vies. 
We hadden een paar legkippen en varkens. 
Die varkens werden geslacht en kwamen in de 
wekfles. Er was geen diepvries, dus het ging 
in de wek, de metworsten en de leverworsten 
hingen te drogen in de balken. We hadden 
melk en maakten zelf  karnemelkse pap of  
havermoutenbrei, want we hadden rondom 
boeren zitten. In de oorlog heb ik alle avon-
den met een busje een liter of  drie, vier melk 
gehaald van mijn oma. Dat namen de Duitsers 
niet in beslag. Als het schemerde, zagen ze je 
niet lopen. Ik had een blauw melkbusje, dat 
viel ook niet op. Wij vonden dat heel gewoon, 
daar werd helemaal niet over gesproken dat 
dat niet mocht of  zo…
Met Kerst was er wat extra eten op tafel, wat 
lekkers, kerstkrans, kerstbrood. Toen begon 
dat al een beetje. We hadden een kerstboom 
eerst met echte kaarsjes, maar later niet meer, 
dat was te gevaarlijk. 
Als ik nu weer een dag twaalf  zou zijn en 
ik niets hoefde... Dan was ik om vijf  uur ’s 
morgens weg om te vissen in het Noord-
Willemskanaal met wat brood mee. 





21

Roelf Jan Arends

Zoon van Bertus Arends en Roelfien van Wijk
Geboren op 16 februari 1944 aan de Hoofdweg 71 in Eelde

Op de boerderij
Het café van mijn ouders stond aan de Hoofdweg 71 en daar ben ik als enig kind geboren. 
Mijn ouders waren namelijk al 47 en 49 jaar oud toen ze trouwden. Ze werkten zeven dagen in 
de week, dag en nacht. Het was een druk bestaan. Ik was nog te jong om mee te helpen, maar ik 
mocht wel kijken naar de uitvoeringen van Gymnastiekvereniging Actief. Kees Borgman was de 
matador op de brug en dat was schitterend om te zien. In de zaal werd ook vaak een film 
gedraaid. Achter het café stond een ijzeren hokje met wielen er onder. Dat werd dan voor de 
deur van de grote zaal geschoven, waar het voor het openstaand luikje in het raam kwam te 
staan. Op een groot doek werd zo de film de zaal in geprojecteerd. Prachtig, zo’n speciaal 
filmhokje. 
Ik heb mijn moeder eigenlijk niet gekend, want ze overleed toen ik vijf  jaar oud was. Vrij snel 
na haar overlijden zijn mijn vader en ik uit het café gegaan en ingetrokken bij tante Louise, 
die naast ons woonde op de boerderij aan de Hoofdweg 73. Vader kon het werk in het café 
alleen niet meer aan en zo werd hij boer. Mijn tante kookte en de hulp in de huishouding hield 
de boel schoon. Wij hadden in die tijd nog geen douche in huis, dus als het nodig was, ging ik 
in de tobbe. Eerst hadden we een nostalgische pomp en later stromend water. Ons toilet was 
een tonnetje op de koestal. Samen met de jeugd van Eelde ging ik éénmaal in de week naar het     
Dorpshuis in Paterswolde om te douchen voor een paar centen en dat was een hele belevenis. 
Na schooltijd moest ik vaak meehelpen op het land achter de boerderij. Ik ging graag met mijn 
vader mee naar het land. Bieten halen uit de moestuin, koeien melken, kalfjes voeren en het 
paard naar ons land aan de Mandelanden brengen. Er was altijd werk te doen en dat is ook 
de reden, dat ik thuis nooit spelletjes heb gedaan. Daar was geen tijd voor, want de koeien, de 
kalveren en een moestuin waar we elke dag van aten, gingen voor. 
Van dingen als een verjaardag vieren herinner ik me eigenlijk niets. Kerst of  andere feestdagen  
vierden we niet. Mijn tante overleed namelijk een paar jaar na mijn moeder en dus bleven mijn 
vader en ik alleen over. Geen normale gezinssituatie dus. Ik heb zelf  veel aan mijn opvoeding 
gedaan. Mijn vader en ook mijn tante hadden het beste met mij voor en als ik terug kijk, heb-
ben ze het toch goed gedaan. Maar vanaf  het moment dat mijn vader overleed, stond ik er als 
achtien-jarige alleen voor. Een paar jaar heb ik de boerderij nog alleen gerund en gegeten en 
geslapen bij menigeen in de buurt. Gelukkig kwam ik mijn vrouw Geesje tegen en toen was het 
voor elkaar. We hebben nog een paar jaar samen de boerderij gedaan, tot er geen plaats meer 
was voor het boerenbedrijf  midden in het dorp. Uitbreidingsmogelijkheden waren er niet, zodat 
we het land hebben verkocht en op daguur zijn gegaan. In loondienst zoals men het nu noemt. 

Spelen in het dorp
Achter de boerderij woonde Pietje Buring, waar zeven of  acht kinderen waren. Daar was het 
altijd heel gezellig. Ook al had ik thuis mijn buik vol gegeten, bij hen aanschuiven aan de grote 
gezellige tafel was een feest voor mij en er ging zeker weer eten naar binnen. Aan die momenten 
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heb ik waardevolle herinneringen. 
Rondom ons waren allemaal bedrijven. De mensen hadden het druk, dus speelde de jeugd met 
elkaar. Hutten bouwen, spelen in de wallen en in het weiland achter ons. Paalakkers was er nog 
niet, alleen maar ruimte met uitzicht tot de Legroweg. Een hele mooie tijd en we hebben ons 
nooit verveeld. Tegenover onze boerderij was Gemeentewerken, waar nu het museum is. Daar 
was altijd wat te zien en te beleven. In die tijd ging je met de jeugd in de buurt om. Van wie er 
in Paterswolde woonde, daar had je geen weet van. Je kwam er gewoon niet, omdat beide dor-
pen een behoorlijke scheidslijn hadden.
Waar ik mooie herinneringen aan heb, is de nieuwjaarsloop. Een happening in het dorp, want 
dan ging je iedereen ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen en kreeg je geld en wat te drinken. Van slager 
Klinkhamer tot kruidenier De Vries liepen we de huizen af  en van het geld kochten we snoep. 
Zakgeld heb ik nooit gehad en dat was in die tijd ook niet vanzelfsprekend. We hadden niets 
nodig, er was ook niets en toch hadden we ook alles. Ik heb nooit kleding van anderen aan 
gehad, maar dat kwam toen wel veel voor. Gelukkig kon mijn vader dat zelf  betalen.   
Op latere leeftijd heb ik veel gevoetbald bij Actief  en geschaatst. We moesten een keer om het 
Nederlands kampioensschap spelen en Actief  1 heeft toen al in het Werder Bremen stadion 
gespeeld. Een mooie belevenis, deze uitwisseling. Gymnastiek was op de lagere school en later 
bij Hendrik Hoven ook een favoriete bezigheid van mij. 
Tegenover de ingang van de kerk en naast de pastorie stond het consistoriegebouw, waar we 
catechisatie kregen van dominee Van Leeuwen. In de winter, als het gesneeuwd had, namen we 
sneeuwballen mee naar binnen en legden die op de potkachel. En dan klonk het van ‘pof, paf  
en pof ’ en dominee Van Leeuwen natuurlijk erg kwaad!           
In het Dorpshuis was een knutselclub en daar heb ik met een groepje van zes jongens leren 
figuurzagen of  houtbewerken. Zwemmen leerden we onszelf, in de kolken van het Eelderdiep 
of  we liepen naar het kanaal bij Lammert van Es. Van de brug af  springen en dan hondjes krab-
ben, zoals wij het noemden. Ook gingen we vaak vissen. Daar hebben we in onze jeugd heel 
wat tijd mee door gebracht. Zo vulden we onze vrije- en vakantietijd, want weg uit Eelde was er 
niet bij. Mocht ik één dag weer twaalf  jaar zijn, dan ging met de buurtkinderen spelen bij Piet 
Luchie, Reint Deelsnijder of  Roel van Wiendeld, even terug in de tijd. 
We hadden thuis geen televisie. Er was er maar eentje in de buurt en dat was bij Jannes Berends. 
Daar gingen we dan heen met een groepje kinderen van Nijdam en van Sinkgraven en met An-
neke Hendriks. Eén televisiemoment vergeet ik nooit meer. We zaten te kijken en er was een 
paard, dat geopereerd werd. Het bleek een kribbebijter te zijn en ze moesten met een spier aan 
de gang. Verder heb ik niets meer gezien, want ik viel flauw voor de tv. Toen ik bij kwam, zaten 
ze met een waslap om mijn hoofd.   

Boer worden
Vroeger was de kleuterschool in de turnzaal in Paterswolde. Die heb ik maar een dag bezocht, 
omdat ik de hele dag gehuild heb. En daarom hoefde ik er niet meer naar toe. Mijn schooljeugd 
heb ik doorgebracht op de Eelder school aan de Esweg. In die tijd gingen we lopend naar 
school, je mocht alleen met de fiets komen als je verder weg woonde. De kinderen van de 
Eekhoornstraat kwamen wel op de fiets. In één van de hogere klassen gingen we op de fiets 
naar Bakkeveen. Dat was genieten: drie dagen op schoolreis in een kampeerboerderij!
Vanaf  de lagere school ben ik naar de landbouwschool in Vries gegaan als de enige van mijn 
klas. Er zaten meer kinderen uit Eelde zoals Knelis Hartlief  en Jampie Berends op die school, 
maar zij waren ouder dan ik. De keuze voor die stap heeft mijn vader gemaakt, omdat ik aanleg 
had voor de boerderij en het zelf  ook leuk vond. In die tijd had je als kind weinig of  geen in-
spraak. Je deed wat de meester zei of  wat je vader zei. Of  je deed wat goed was voor het bedrijf. 
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Tegenwoordig is dat heel anders. 
Na de landbouwschool ben ik eerst doorge-
gaan met de boerderij en toen heb ik een jaar 
gewerkt bij de inkoopcentrale aan de 
Friesestraatweg in de stad. Vervolgens ben 
ik stukadoor geworden bij Jan Harms of  Jan 
Pumps, zoals ieder in het dorp hem kent. 
Daarna werken op het vliegveld als corveeër, 
borden wassen van de leerlingen. Na een 
aantal  jaren was het mogelijk om bij de Ge-
meente aan het werk komen. Toen zat ik op 
de plek, waar ik wilde zijn. Het is een goede 
keus geweest, want ik heb er altijd met plezier 
gewerkt. Als de sfeer maar goed is, waar je 
ook bent.
Doordat mijn ouders zo vroeg overleden 
zijn, heb ik niet echt een levensles meegekre-
gen. Het is gelopen zoals het is gelopen. Je 
kunt wel van alles willen, maar je kunt pech 
hebben. Ik heb best een hele hoop liefde en 
aandacht gemist, maar dat is weer ingehaald 
toen Geesje er was. Anderen zijn altijd goed 
voor me geweest en dat is mooi. Ik kon altijd 
overal terecht toen mijn ouders wegvielen. 
Toen ik onder een voogd en toeziend voogd 
kwam, heeft de broer van mijn moeder veel 
voor mij gedaan.
Nu vier ik mijn verjaardag wel, er staat een 
kerstboom met kerst en we genieten van het 
leven.
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John Klip

Zoon van Hinderkien Ellens, grootgebracht door zijn grootouders Hendrik Ellens en 
Hinderkien Bezema
Geboren op 16 januari 1947 in het Academisch Ziekenhuis in Groningen

Wonen aan het water 
Het gezin, waar ik geboren ben, bestond niet meer en daarom ben ik opgegroeid bij mijn 
grootouders in een gezin met drie generaties. Toen ik zes maanden was, ben ik daar al gaan 
wonen. Het gezin van mijn grootouders bestond uit elf  kinderen en ik was daar eigenlijk de 
twaalfde. We zaten met zeker twaalf  man aan tafel, zelfs toen er al kinderen getrouwd waren. 
Het was daar een komen en gaan van familieleden. Mijn moeder was weer terug bij haar 
ouders en woonde ook bij ons. Mijn ouders zijn gescheiden en ik heb mijn vader nooit gekend; 
broertjes en zusjes heb ik niet gekregen. Op mijn geboorteakte staat Jan, maar zij noemden mij 
John. Ik was vernoemd naar mijn grootvader van mijn vaders kant en dat lag natuurlijk niet zo 
lekker. Hij was varkensboer en heeft in de oorlog varkens geleverd aan het Duitse leger. Na de 
oorlog is hij als zwarthandelaar in het gevang terechtgekomen.
In de strenge winter van 1947 ben ik in het Academisch Ziekenhuis in Groningen geboren. 
Toentertijd woonde mijn moeder aan de Hoornsedijk en mijn grootvader aan het Noord-
Willemskanaal bij Oosterbroek. Haar broers bezochten het ziekenhuis op schaatsen om te 
kijken naar hun nieuwe neef. Een van die ooms is later ook mijn voogd geworden. Daar heb 
ik mijn hele leven een betere band mee gehad dan met mijn biologische vader. Mijn vader 
werkte bij zijn vader in het transportbedrijf  en de hele familie Klip zit nog in die branche. Mijn 
moeder hielp in de huishouding bij voorname mensen uit de omgeving. Zo heeft ze gediend 
bij burgemeester Struben. Mijn grootvader Ellens was keuterboer, maar de hele familie werkte 
eigenlijk op de kistenfabriek Gideon in Groningen. In de tijd, dat mijn grootvader er werkte, 
werden er voornamelijk theekisten gemaakt voor Nederlands-Indië. Verpakkingsmateriaal, waar 
de namen Tiktak en Niemeijer op kwamen te staan. 

Grootmoeder en grootvader 
Ik heb een onbezorgde jeugd gehad. Ik was hulpje van mijn grootmoeder, zoals iedereen hulpje 
van haar was. Mijn grootmoeder was iemand die de regie in het gezin voerde. We hadden 
een moestuin met aardappels, groenten en fruit, waar we van aten. Er was een kippenhok 
en ieder jaar werden er eendagskuikens gekocht, van de honderd stuks bleven er zo’n vijftig 
over. Wij aten elke zondag een eigen kip. En zo’n kip, daar kon een heel gezin van eten. Mijn 
grootmoeder slachtte de kippen zelf  en dat gebeurde allemaal thuis. Ook hadden we altijd een 
toom eenden en zij gingen gewoon de vrije natuur in, naar de Drentse Aa. Een stuk of  tien 
eenden en één woerd, die de eenden ’s avonds thuis bracht. Dan werden ze gevoerd en gingen 
ze in het hok. Maar het waren er ook wel eens meer dan elf. We hadden ze voor de eieren en 
niemand lustte ze, behalve ik. In de herfst smaakten ze naar eikels en in het voorjaar zat er een 
beetje een grondige, vissige smaak aan. ’s Avonds was het mijn taak om de eenden onderdak te 
brengen. Ik riep ze en dan kwamen ze er aan waggelen. Na het tellen kwam de vraag: ‘Waren ze 
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er allemaal?’ Een keer zei ik: ‘Nee, want er zijn er maar tien.’ Allemaal gingen we zoeken naar 
die elfde. Maar welke miste er? Toen zei ik: ‘Het is de witte woerd.’ ‘Oh’, zei mijn grootmoeder, 
‘maar die hebben we zondag opgegeten.’
Mijn lievelingskostje was haar hutspot met anijszaad, dat ze op de kachel roosterde. Het hele 
huis rook er naar. Mijn dochter heeft het nog wel eens geprobeerd voor me te koken, maar 
het was lang zo lekker niet als bij mijn oma. De belangrijkste dingen voor het leven heb ik van 
haar meegekregen. Ze vertelde altijd verhalen en vooral over vroeger vertelde ze heel veel. Mijn 
grootvader daarentegen helemaal niet. Eén keer heb ik hem gevraagd over zijn eigen grootvader 
te vertellen. Hij aarzelde eerst, maar begon te vertellen: ‘Toen ik twaalf  was, ging ik met mijn 
grootvader naar het Friesche Veen om turf  te baggeren, met een punter. Die turf  gebruikte opa 
Jan Vels om zeep te zieden, want hij had een zeepfabriek. Maar het is niks geworden, hij is later 
failliet gegaan.’ 
Het mooiste uitstapje was met de hele familie naar een vakantiehuisje op Ameland. Alleen mijn 
grootouders bleven thuis. Mijn grootvader kon nooit van huis vandaan, want hij had als eeuwige 
dooddoener: ‘Ik kan niet weg, want ik heb nog een kip onder de korf.’ Wanneer kippen broeds 
worden en geen eieren meer leggen, dan worden ze in het donker in een mand gezet. Hij was de 
enige, die er aan dacht om de kip te eten en te drinken te geven. En oma bleef  dan bij hem. 

Aan het werk
Mijn eerste baantje was aan het Paterswoldsemeer in de botenverhuur. Bij de familie Visser, 
die daar een botenverhuurbedrijf  had. Mijn oom was getrouwd met een dochter van Mulder, 
die ook bij Visser werkte. Hij was zelf  ambtenaar, maar op zondag sprong hij bij in de 
botenverhuur of  hij voer rond op de rondvaartboot. Dan mocht ik ook mee en dat was toch 
feest! Ik ging na afloop naar huis en dan had ik ook nog een gulden in de zak. 
Wij hadden natuurlijk zelf  ook een boot voor de deur, omdat we aan het kanaal woonden. Als 
die niet in gebruik was, mocht ik met een hele horde vriendjes varen op het kanaal. Het was een 
soort punter en dan konden we rondvaren bij de Witte Molen, de Drentse Aa op, de schipsloot 
door en weer terug naar Oosterbroek. Op die boot ging ik ook mee met mijn grootvader naar 
de Drentse Aa om hooi te halen op het trilveen. Dat kostte bijna niks. Grootvader Ellens had 
wel kinderen, maar geen land en geld was natuurlijk ook schaars. Een boer kon eigenlijk niets 
met die uiterwaarden en mijn opa huurde voor vijftig cent een vergunning van de Noord-
Willemskanaal Maatschappij om daar te mogen hooien. Er lagen geen wegen, maar hij voer er 
heen met de boot. Ideaal voor de Kanaalmaatschappij: ze hoefden niet te maaien en kregen nog 
geld toe.

Verhuizen naar het dorp 
Rond mijn twaalfde gingen we verhuizen. Rond het Noord-Willemskanaal werd alles opgemeten 
door landmeters, want men wilde de A28 aan de kant van Eelde door Oosterbroek leggen. 
Bovendien lagen we onder de aanvliegroute van het vliegveld. We kregen te horen, dat we weg 
moesten en dat was niet leuk. Toen heeft mijn grootvader of  mijn oom een huis gekocht aan 
de Veenweg, hoek Legroweg. Compensatie kregen we daar niet voor. Zodoende ligt me dat nog 
heel vers in het geheugen. We kwamen niet op de slechtste plek van de Legroweg terecht, want 
het was vlakbij de Vosbergen. Je moest wel voor een kwartje een kaart kopen om daar vrij te 
mogen wandelen en voor de kinderen werd zo’n kaart gekocht. 
Wanneer je het over mooie dagen hebt, is de wintertijd en het schaatsen het eerste wat in me 
opkomt. Als kind vond je de wintertijd fantastisch. Want je schaatste zo naar Groningen en 
als je aan de Legroweg woonde, dan schaatste je op de vijver in de Vosbergen. Daar hielden 
we op mijn verjaardag speurtochten met de kinderen uit de buurt. Ook herinner ik me het 
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allereerste corso, dat vanaf  het vliegveld over 
de Legroweg naar het Actiefveld trok. We 
stonden langs de kant en voorop liep een 
hele delegatie van Actief  in sportkleren. Het 
was vreselijk koud en het waaide en al die 
kinderen waren blauw verkleumd. Ik was pas 
een jaar of  tien, maar dat herinner ik me nog 
goed. 

Leren voor later 
Ik heb op de Eelderschool aan de Esweg 
gezeten. Meester Spandauw was een fijne 
onderwijzer. Hij had een zoon, die een jaar 
ouder was dan ik. Met andere vriendjes 
kwamen we bij hem over de vloer en hij 
nam ons op zaterdag na schooltijd mee naar 
het Bunnerveen om eieren te zoeken. Deze 
excursies waren zo’n succes, dat er een rooster 
opgesteld werd. Iedere zaterdag mochten er 
zes of  zeven kinderen mee op de fiets naar 
het Bunnerveen. We kregen wel een duidelijke 
waarschuwing: we mochten alleen kijken naar 
de gevonden eieren maar ze niet meenemen. 
Het was eigenlijk gewoon biologieonderwijs, 
over adders en hun plekje in de zon. Ooit heb 
ik hem op een reünie in het veilinggebouw 
verteld hoe belangrijk die excursies voor mij 
waren. En toen ging hij rechtop zitten en zei 
met veel spijt in zijn stem: ‘Ik had dat hele 
gebied kunnen kopen voor honderd gulden, 
maar ik had toen meer belang bij een scooter.’ 
Later heeft hij nog eens een veentje bij het 
Oosterbroek gehuurd om te kunnen vissen 
toen hij met pensioen was. De liefde voor de 
natuur, daar ben ik mee opgegroeid. 
Minder leuk was, dat ik wel eens na moest 
blijven op school, omdat mijn werk niet af  
was. Thuis vonden ze het belangrijker, dat ik 
het do-re-mi en notenbalken leerde. Muziek 
was thuis zelfs verplicht.
’s Zondags was er repetitie van de 
muziekvereniging bij ons thuis. De tafels en 
de kastjes en alles werd in de schuur gezet 
en dan zaten er bij ons in de kamer achttien 
man met muziekinstrumenten muziek te 
spelen. Mijn ooms en opa speelden ook een 
instrument. Ik heb een foto, dat ik er als 

kind bij sta met een blikken trommeltje. Wij 
hadden thuis een boerenkapel van zes man. 
Nu doe ik niks meer aan muziek, maar ik ben 
nog altijd donateur en ik trek nog altijd met 
dezelfde mensen op. 
Na de lagere school ben ik naar de ulo in 
Zuidlaren gegaan. Het was een voorstel van 
een tante van mij. Groningen zagen ze thuis 
niet zitten en de ulo-school in Haren was in 
hun ogen overbevolkt. Dus ik moest naar het 
dorpsschooltje in Zuidlaren, waar ik in de 
pauzes mijn brood bij mijn tante kon opeten. 
Ik ging op de fiets. Veertien kilometer heen en 
veertien kilometer terug. ’s Morgens tegen de 
wind in en ’s avonds weer. Ik hoorde niet bij 
de besten, maar ik heb er veel geleerd. De ulo 
heb ik maar drie jaar gedaan en daarna ben 
ik vier dagen per week in een grafisch bedrijf  
gaan werken en één dag per week ging ik naar 
de Grafische School in Zwolle. Daar had ik 
wel een voorsprong op al die andere jongens, 
omdat de ulo een hoog niveau had in die tijd 
met wel zeventien vakken. Ik houd van grote 
machines en daarom ben ik ook goed terecht 
gekomen in het grafisch bedrijf. Als kind 
was ik al gefascineerd door de coöperatieve 
dorsmachine, waarop de man van mijn tante 
machinist was. Voor die tijd een gigantische 
trekker, waar je tegenop keek en waar de rook 
uitpufte. Fantastisch!
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Geertje Smid-Stollenga

Dochter van Egbert Stollenga en Magdalena Oosterhof
Geboren op 26 april 1947 aan de Hooiweg 46, later 160 te Paterswolde

Thuis aan de Hooiweg
Het huis waar ik geboren ben, was het huis van mijn opa en oma, de ouders van mijn vader. 
Toen hij met mijn moeder trouwde, trok zij er bij in. Zo ging dat vroeger. Samen met mijn drie 
jaar jongere zusje woonden we met zes mensen in het kleine huisje. Opa en oma woonden in de 
keuken en mijn ouders in de luxe kamer, zoals dat vroeger werd genoemd. Zo hadden ze altijd 
oppas als het nodig was. 
Mijn zusje en ik sliepen samen in één bed in een hok, afgetimmerd in de schuur. We waren altijd 
bang ’s avonds, vooral tegen Sinterklaas, want er was maar één lichtknopje in de schuur. Het 
toilet zat helemaal achter in een hoekje. In mijn herinnering was er altijd veel lawaai van kleine 
vliegtuigen, die ’s avonds over ons huis keerden. En dan was het donker – wij lagen in bed – en 
dat gaf  veel lawaai. En niet te vergeten de roeken bij de Braak, die elke avond kwamen. 
We hebben nooit centrale verwarming gehad. In onze slaapkamer was het heel koud. Daar lag 
s’winters ijs op het bed en de ramen zaten dicht met ijsbloemen. Mijn moeder had geen keuken. 
Er stond een tafel onder de trap naar zolder en we hadden maar één kraan in huis. Die was 
in de schuur en daar gebeurde eigenlijk alles. Daar werden we ook gewassen, want we hadden 
geen douche. Toen we klein waren, werd er een teil op tafel gezet en gingen we één voor één 
in hetzelfde koude badwater! Toen ik ongeveer twaalf  jaar was, ging ik elke zaterdag naar het 
Dorpshuis om te douchen. Met een knipkaart in de hand stond je te wachten tot er een plekje 
vrij was.
Voor zover ik me kan herinneren, aten we in de kamer. Op zaterdag hielp mijn moeder ook met 
de melkroute, omdat het die dag drukker was dan door de week. ‘s Morgens ging ze eerst rijst 
maken en de pan werd in bed gestopt. Zo gaarde het na en elke zaterdagavond kregen wij rijst 
met bruine suiker en boter in melk gekookt. Ik hield niet van alles wat pap was, ook niet van 
draadpap… Wij noemden dat speibrei, maar ook soep’nbrei lustte ik niet. Toch was het ‘eten 
wat de pot schaft’, mijn moeder ging niets speciaals voor ons maken. Maar er was wel altijd 
vlees op tafel. Mijn ouders waren zuinig, maar we hebben nooit armoede gehad en zijn nooit 
iets tekort gekomen. Kerst vierden we met een kerstboom met echte kaarsjes. Natuurlijk met 
een emmer water er naast. Mijn verjaardag was altijd een feest, dan kwamen de vriendinnetjes 
bij mij thuis. We hadden geen slingers en ik kan me niet herinneren dat er werd gezongen. 
Vader en moeder waren altijd ’s avonds thuis. Al hadden ze het erg druk, onze kleding maakte 
mijn moeder zelf  op zo’n handnaaimachine van Pfaff. Mijn zus en ik liepen vaak in dezelfde 
kleding, want dat vond mijn moeder leuk en wij ook. Het waren mooie jurkjes met smokwerk 
voorop. Ik heb het aan op de foto van toen ik twaalf  jaar was. Later zei ze wel eens: ‘Waar heb 
ik de tijd vandaan gehaald?’ 

De melkwijk
Mijn vader was melkboer in de periode van 1948 tot ongeveer 1964. Om zeven uur ´s morgens 
ging hij naar de melkfabriek en daarom zagen we hem niet eerder dan ´s middags. In het begin 
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ging het met paard en wagen en later reed hij met een Tempo, een driewieler met één wiel voor 
en een laadbakje en daarna weer met paard en wagen. Dat paard stond even verderop in de 
wei. Als het naar de wei moest, zette mijn vader mij op het kleine paardje en dat liep uit zich-
zelf  over de Hooiweg naar de wei, voorbij waar nu de Marsch is. Vaak heb ik gehoord dat mijn 
moeder zei: ‘Toe nou toch Ep, ga daar nou toch eens heen, dat kind zit daar aldoor op dat paard 
te wachten.’ Want hij moest mij er ook weer af  halen, omdat ik nog heel klein was. Maar dat 
paard stond rustig te wachten tot hij bij het hek naar binnen mocht.
Als een soort SRV-man ging mijn vader langs de huizen. Er waren veel melkboeren in het 
dorp en wanneer er huizen bij werden gebouwd, kreeg iedereen er weer een stukje wijk bij. 
Mijn vader kreeg dus rond 1956 Nieuwe Akkers erbij. Veel mensen die op het vliegveld 
gingen werken, kwamen daar wonen. Omdat alles - ook de losse melk - naar de voordeur werd 
gebracht, moest mijn vader bij de flat steeds die trappen op en af. Als ik dan om half  twaalf  uit 
school kwam, zocht ik mijn vader op en hielp hem met het laatste stukje. Alles wat klanten in de 
flat extra wilden hebben, moest ik dan nabrengen. Daarna gingen we snel warm eten en om half  
twee was ik weer op school. Mijn vader was vooruitstrevend vergeleken met andere melkboeren 
want hij had ook limonade, bier en kaas en nog veel meer bijartikelen.`s Avonds hielpen we hem 
de voorraad aan te vullen. Veel stond in de schuur, we hadden geen koelcel. De Keuringsdienst 
van Waren kwam wel over de vloer, maar keek alleen of  alles goed schoon was. 
Mijn moeder was nogal eentje van aanpakken, zij was het zakelijke brein. Dat heb ik wel een 
beetje van haar. Ik hoefde nooit mee te helpen in de huishouding, maar wanneer er toch iets 
moest gebeuren, was mijn zusje altijd naar het toilet. Zij was handig in te laat uit school komen 
en deed alles heel kalmpjes aan. Ze heeft een andere instelling dan ik, want als oudste en 
verstandigste moest ik het voorbeeld geven. Zo voelde dat. Eigenlijk was ik een braaf  en lief  
meisje. Ik hielp dan ook gewoon mee waar nodig, de juiste flessen in de juiste kratten en zo. Je 
deed het gewoon en accepteerde dat er meegeholpen moest worden.  Toch heb ik ook alle tijd 
gehad om te spelen. 

Alleen op stap
Vakantie hebben we als gezin nooit gevierd. Pas toen mijn ouders al lang gepensioneerd waren, 
gingen ze voor het eerst met vakantie. Ze lieten me wel vrij, want op vijftienjarige leeftijd 
mocht ik met de trein naar Den Haag. Met mijn vriendinnetje en haar ouders ging ik wel naar 
Valkenburg. Zij gingen wel altijd op vakantie en dagjes uit met een grote Opel Kapitän. Haar 
vader was aannemer en zat goed bij kas. Soms gingen we op zondag naar Apeldoorn naar een 
oom en tante van mijn vriendin. En ik ging vaak in mijn eentje logeren bij kennissen in Delfzijl. 
Zij hadden een winkel en ik hielp mee met bezorgen. Ze haalden me dan op met hun auto.

Volop in beweging
Als we een vrije dag hadden, gingen we spelen met een grote groep kinderen. Buiten touwtje 
springen, hinkelen, tollen, slootje springen, boompje verwisselen, kaatsenballen, hoelahoep. We 
woonden vlak bij de Braak aan de Hooiweg, maar dat was in die tijd een sintelweg buiten het 
dorp met sloten en bomen. Er woonden veel kinderen van mijn leeftijd in de buurt. Als ik nu 
nog een dagje twaalf  zou kunnen zijn én vrij had, dan ging ik gewoon lekker buitenspelen, naar 
de Braak misschien om verstoppertje te spelen.
Eigenlijk heb ik mijn hele leven lang op gymnastiek gezeten. Op mijn twaalfde ging ik naar drie 
sporten, gymnastiek, atletiek en handbal. De uitvoeringen van gym of  turnen waren de ene keer 
in Eelde en de andere keer in Paterswolde, anders kreeg je zwarte gezichten. Er was nog geen 
sporthal, de lessen waren in de turnzaal van het Dorpshuis en op het sportveld. Vooral met gym 
was ik fanatiek en ik heb daarmee veel eerste prijzen gewonnen. 
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In het Dorpshuis waren knutselclubjes waar 
ik vaak naar toe ging. Ook zat ik bij een 
natuurclubje in het Dorpshuis, geleid door 
mevrouw Werkman - van Leeuwen. We 
gingen met haar overal heen in de natuur. 
Bij dominee Van Leeuwen uit Eelde mochten 
we postzegels kijken. Eén keer heb ik één 
postzegel meegepikt. Bij thuiskomst moest 
ik onmiddellijk terug en de postzegel met 
excuses afgeven. Dat was een lange wandeling 
van Paterswolde naar Eelde en terug.  Ik heb 
nooit meer ook maar één snoepje stiekem 
durven pakken. De levensles van thuis was 
eerlijkheid, normen en waarden hanteren, 
toen en ook nu. Onze mening als kinderen 
was niet belangrijk. Je had te accepteren wat 
er werd beslist. 

Een nuver wicht
Er waren maar drie scholen in het dorp en ik 
zat op de Centrumschool. Met vierenvijftig 
kinderen in één klas, want er was vlak na de 
oorlog een grote golf  kinderen geboren. We 
gingen er altijd lopend naar toe, weer of  geen 
weer. Dat was heel vanzelfsprekend. Er was 
niemand, die op de fiets ging of  je moest wel 
heel ver weg wonen. Met veel kinderen uit die 
tijd heb ik nog contact. 
Mijn schoolkeuze na de lagere school was 
eigenlijk heel mooi. Een uitblinker was ik 
niet en de meeste kinderen gingen naar de 
huishoudschool. Enkelen gingen naar de 
mavo en één of  twee naar de hbs, maar die 
kwamen toch uit een ander milieu. Mijn 
ouders kwamen op school om te praten over 
de vervolgkeuze die gemaakt moest worden. 
De meester vroeg hen: ‘Nou, wat denkt u 
eigenlijk, naar welke school moet je kind 
toe?’ En toen zei mijn vader: ‘Nou, ik heb wel 
een poar nuvere wichter en doar blief  ik niet met 
zitt’n, die motten moar noar de hoesholdschoul.…’ 
Dus daar moest ik maar naar toe, ik zou wel 
trouwen en dan was een studie onzin. ‘Dat 
lijkt mij ook’, zei de bovenmeester en dat was 
het dan. Zo ging ik naar de huishoudschool 
aan de Kruitlaan, naast de Stadsschouwburg 
in Groningen. We gingen met de fiets, mijn 
verjaardagscadeau, een Simplex. 

Samen met de jongens, die naar de 
Ambachtsschool gingen, verzamelden we ons 
bij Drogisterij de Halte, nu kapper Arends, en 
zo fietsten we in een lange stoet naar de stad.
Vader helpen was er toen niet meer bij, alleen 
zaterdags en daar werd ik voor betaald. Ik 
kreeg niet zo veel, hooguit vijf  gulden. Dat 
ging allemaal in de spaarpot, zo ook het 
dubbeltje dat ik elke week van mijn opa kreeg. 
Met dat geld ging ik vrijdagsmiddags naar de 
spaarbank in het Dorpshuis. Daar werd het 
geld bijgeschreven in het spaarboekje. Als je 
een jaar gespaard had, kreeg je een leesboekje. 
Ik heb heel veel boekjes gekregen als trouwe 
spaarder. Zakgeld heb ik nooit gehad. 
Als jong meisje wilde ik etaleur worden, 
dat leek me erg leuk, maar het is er niet van 
gekomen. Ook wilde ik in een winkel werken 
en dat heb ik wel jaren gedaan.
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Rens Meeuwsen

Zoon van Adrianus Martinus Meeuwsen en Cornelia Maria Essen
Geboren op 24 juni 1961 aan de Prins Bernhardlaan 6 te Paterswolde

Thuis in de lucht
Vanuit Rotterdam zijn mijn ouders naar Paterswolde verhuisd. Ik heb een oudere broer Kees en 
een zus Anja en dan kom ik. Mijn vader was chef-instructeur bij de Luchtvaartschool, die hier 
toen werd geopend. Hij had een uniform met gouden streepjes en een pet op, indrukwekkend. 
Daar kwam hij ook mee thuis. Maar dat pak ging thuis altijd snel uit. Ik vond het eigenlijk 
gewoon. Mijn vader was vliegenier en hij was vaak aan het werk, ook ’s avonds. Hij heeft 
opleidingen in Amerika gehad en vliegtuigen daar opgehaald, dus hij was wel veel weg.
Ik ben wel eens een keertje mee geweest, maar dat was allemaal niet zo makkelijk in verband 
met verzekeringen. Ik ben mee geweest in een buitenlands vliegtuig dat ze wilden gaan kopen, 
een Hansa Jet, met die vleugels naar voren. Een heel apart ding, dat veel lawaai maakte. Daar 
gingen ze mee lessen en toen mocht ik mee. Ik werd er helemaal ziek van, want ze maakten wel 
honderd keer doorstarts. We kwamen wel regelmatig bij de simulatoren, de vliegtuigjes die op 
de grond bleven staan. De vader van Benny de Theije, onze overbuurjongen en een vriendje 
van mij, was daar instructeur. Dus we mochten wel eens mee om te ‘vliegen’. Zelfs een keer 
in de simulator van de Cessna Citation, het vliegtuig dat na de Hansa Jet uit Amerika kwam. 
Mijn vader heeft voor dat toestel eerst een opleiding gevolgd, waardoor hij wel driekwart jaar 
is weggeweest. Al die vliegtuigen heeft hij ook naar Nederland gevlogen, over Groenland en 
Engeland naar Eelde. Mijn broer heeft ook hier op de luchtvaartschool gezeten. Toen hij klaar 
was met de opleiding mocht de hele familie meevliegen in de Citation. Maar je kon dus niet 
zomaar mee, daar waren ze wel heel streng in.
In onze buurt woonden meer mensen, die vliegenier waren. Dat was meer normaal dan 
bijzonder. De hele wijk is volgens mij ook speciaal voor de luchtvaartschool opgezet. Mijn 
ouders zeiden wel: ‘Denk er om, dat we het wel heel goed hebben.’ Dat merkte je aan alles, want 
alles kon. Als ik een fiets wilde hebben, dan kwam er een fiets. Dat wil niet zeggen dat ik heel 
verwend was, maar mijn vader was echt een goedzak. Mijn moeder was wel meer van de centjes, 
zij moest de boel een beetje in de gaten houden, maar mijn vader deed dan vanachter mijn 
moeders rug van: ‘Nou…het kan wel.’
Mijn moeder was huisvrouw. We moesten haar altijd meehelpen, om beurten de afwas doen 
en afdrogen. Er moest wel eens een boodschapje gedaan worden of  grasgemaaid en onkruid 
gewied worden. Ik kreeg zakgeld, maar soms kreeg ik voor een klusje twee gulden of  iets meer 
en daar ging ik dan onmiddellijk mee naar Idsing of  Maaike Spek (Scheepstra) om er een klein 
autootje voor te kopen.

Nieuwe kleren
Met Cannegieter van de kledingwinkel hadden mijn ouders een goede band. Als ik kleren 
moest hebben, zei mijn moeder: ‘Ga jij maar naar Cannegieter en zoek maar iets uit, wat je 
mooi vindt.’ Meestal zei meneer Cannegieter: ‘Hier heb je drie bloesjes of  drie broeken’ en 
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daar fietste ik mee naar huis en ging dat thuis laten zien. Dan werd die ene broek of  die bloes 
er uit gehaald en moest ik de rest weer terug brengen. Cannegieter gaf  je een nota mee en mijn 
ouders moesten het even overmaken. Ja, vol vertrouwen, het hele dorp zat vol vertrouwen.
Kleren van mijn broer heb ik nooit aan gehad. Mijn moeder maakte geen kleren zelf, maar ze 
breide wel. Ik kon zelfs zeggen: ‘Ik wil een mooie blauwe trui met een witte baan met autootjes 
er in’, en dan had ze een beetje een idee en dan ging ze dat zelf  breien. Dat kon ze geweldig.

Sport en school
Toen ik twaalf  was zat ik op judo, op tennis en op tafeltennis. Van huis uit deden we allemaal 
veel aan sport. Mijn ouders sportten zelf  ook. Met judo ben ik tot de bruine band gekomen. 
Tennis doe ik vandaag de dag nog. Met judo, tennis en tafeltennis heb ik ook competitie 
gespeeld.
Vanuit school kregen we zwemles en heb ik mijn diploma’s gehaald: A, B, C en jeugdbrevet 
1 en reddingszwemmen. Ik heb ook nog zwemles gehad bij de Bladergroenschool. Zo heb 
ik in ieder geval in lekker water gezwommen, want mijn broer en zus moesten het nog in het 
Paterswoldsemeer leren. 
Ik had altijd wel een ‘tik’ voor auto’s. Dus het was bij mij duidelijk dat ik iets met auto’s zou 
gaan doen. Zo ben ik na de Mariaschool naar de mavo in Eelde gegaan en vervolgens naar de 
havo van het Heymanscollege in Groningen. Dat was een groot contrast met het dorpsschooltje 
van hier…Na de militaire dienst ben ik naar de autoschool in Driebergen gegaan. Zo ben ik in 
de autobranche terecht gekomen, ook nu nog. 
De keus voor mijn vervolgopleiding ging natuurlijk in eerste instantie op advies van mijn 
school. Er is wel een gesprek met mijn ouders en het hoofd geweest. Toentertijd was dat Nico 
Straatman. Mijn moeder was het er een beetje over oneens dat hij mavo adviseerde. In de 
familie hadden wij allemaal hoogvliegers en ik was in alles de enige laagvlieger. Ik hobbelde er 
een beetje achteraan. Op latere leeftijd is het met mij allemaal goed gekomen. 

Spelen en tv kijken
Als we een dag vrij hadden of  na schooltijd, ging ik vaak in de garage timmeren met mijn 
overbuurjongetje. We hebben zelfs een keer met houten plankjes een zijspan op een step 
gemaakt. Soms gingen we naar het bos, de Vosbergen in, om hutten te bouwen. Achter Jacob 
Smit hadden we in het bos een hut gebouwd. Ik was bijna altijd buiten. 
’s Avonds verzamelden de kinderen uit de buurt zich op het grasveld achter het gemeentehuis 
om te voetballen. Vaak deden we ook blikspuit. Iedereen uit de buurt had een verschillend 
signaal waardoor je wist dat je thuis moest komen. Bij de familie Van der Vosse sloeg de moeder 
altijd heel hard tegen de ramen en de familie Zijlstra had een soort toeter. Mijn moeder floot 
altijd op haar vingers, ja, op de vingers! Zo wist iedereen dat ze thuis moesten komen om te 
eten. Even snel eten en dan hup, allemaal weer terug. Het was er altijd erg gezellig. 
Ik kan me ook nog herinneren dat we op een gegeven moment een kleurentelevisie kochten, 
een Aristona. Dat was iets opzienbarends in Eelde. Je had drie zenders, Nederland 1, 2 en 3 
en een antenne op het dak. Bij harde wind waaiden veel antennes van het dak. Mijn vader had 
kennissen, de familie Amerika, die aan lantaarnpalen konden komen. Toen kregen we naast het 
huis een lantaarnpaal met de antenne erop. Zo kon de boel niet meer omwaaien. 

Vrolijke dagen
Mijn verjaardag was midden in de zomer en speelde zich buiten in de tuin af. De buren kwamen 
altijd wel even een cadeautje brengen. We hadden achter ons een Poolse mevrouw wonen en 
zij was een beetje een suikertante. Die mevrouw noemden we tante Piet, want ze had een heel 
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moeilijke naam en haar man heette Piet. 
Eigenlijk heette ze Pellagria Wozniak en zij 
kwam altijd op mijn verjaardag. Een straatje 
verderop woonde de familie Wilbrink; Alie 
Wilbrink kwam ook altijd en van de familie 
Amerika kwam tante Lies. Toen ik twaalf  
werd, heb ik volgens mij een nieuwe fiets 
gekregen, omdat ik naar de middelbare school 
ging, ook al was het niet zo ver weg. 
Als ik ´s morgens wakker werd op mijn 
verjaardag hingen er slingers en was de stoel 
versierd. Er kwamen ook vriendjes, dat was 
echt verjaardag vieren. Andere feestdagen 
werden ook uitgebreid gevierd, Sinterklaas 
natuurlijk en Kerst. Met Kerst hingen we de 
kerstkaarten aan een lint voor het achterraam. 
Dat deed de achterbuurvrouw ook. Wij als 
kinderen telden het aantal kaarten. Als haar 
sliert langer was, zocht mijn moeder nog wat 
kaarten van het jaar daarvoor en die hing ze 
erbij.
We gingen met de auto op vakantie. Ik ben 
wel heel bevoorrecht, want elk jaar, tot aan de 
dag van vandaag, ben ik op vakantie geweest. 
Vroeger gingen we minimaal vier of  vijf  
weken op vakantie. Eerst altijd naar Italië, 
naar Porlezza aan het meer van Lugano. Daar 
zijn we, denk ik, wel honderdduizend keer 
geweest. Volgens mij kon mijn vader daar 
met zijn ogen dicht heen rijden. Rond mijn 
twaalfde gingen we ook een aantal keren naar 
Zuid-Frankrijk. We gingen altijd ver weg, eerst 
met een tent en later met een vouwwagen. 

Levensles
De levensles die ik van mijn ouders heb 
meegekregen? ‘Je doet het allemaal voor 
jezelf. Je doet het niet voor mij.’ Ik heb 
een hele goede jeugd gehad. Mijn kinderen 
hebben ook een hele goede jeugd, ze kunnen 
alles doen en laten en ik zal niet snel ‘nee’ 
zeggen. Dus ik vertel mijn kinderen: ‘Je mag 
alles, je kunt alles, je weet dat het allemaal 
geld kost en ik hoop dat je het later ook bij 
jouw kinderen kunt doen.’ 
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Gusta van Bergen

Dochter van Roelof van Bergen en Tina Brookman
Geboren op 5 april 1964 aan de Stoffer Holtjerweg 21 in Eelde

Thuis aan de Stoffer Holtjerweg.
We hadden een twee-onder-één-kap huis met een hele grote tuin en daar heb ik tot aan mijn 
trouwen gewoond. Het huis was niet groot en omdat we met zeven personen waren, was het 
schikken. De huizen  zijn inmiddels afgebroken en nu staat er een bejaardenflat. Mijn ouders 
sliepen in een slaapkamer en op de andere, kleine slaapkamer stonden twee stapelbedden en een 
opklapbed. Daar sliep ik met mijn vier zusjes. Het was tjokvol, er kon niemand meer bij. We 
waren met vijf  meiden, van wie ik de jongste ben en jammer genoeg heb ik geen broers.  
Mijn vader was betonijzervlechter en daar was ik altijd erg trots op. Ik had een hele sterke vader. 
Mijn moeder was gewoon moeder en huisvrouw. Maar moeder van vijf  kinderen zijn is ook een 
heel zwaar beroep.
Eigenlijk ben ik thuis erg verwend. Ik hoefde niet mee te helpen, omdat ik de jongste was. 
Tegen de tijd, dat mijn zussen het huis uitgingen, stopte mijn vader met werken. Hij had een 
probleem met zijn ogen en mocht zijn beroep niet meer uitoefenen. Dus zo kwam het dat mijn 
vader het huishouden deed en ik nooit iets hoefde te doen. We hadden het niet breed thuis en 
mijn moeder kocht kleding bij Scholtens in Groningen. Ik vond zo’n merkloze spijkerbroek niet 
mooi genoeg en dan betaalde mijn oudste zus wat bij om een betere broek voor mij te kunnen 
kopen. Zij had een baan als apothekersassistente en kon wel wat missen.
In de achtertuin achter het huis was een grote moestuin, waar mijn vader andijvie en 
bonen verbouwde. Ik hield niet van bonen en dus kreeg ik elke dag andijvie en dat vond ik 
afschuwelijk. Maar zo ging dat toen: als er andijvie voor handen was, dan ging je zeker niet naar 
de winkel om bloemkool te kopen. Er was immers groente op het land! As ik ziek was, mocht ik 
gelukkig wel kiezen wat we gingen eten. Ik koos altijd tomatensoep, dat was een traktatie voor 
mij.

Feestdagen
Speciale herinneringen aan thuis heb ik aan de dagen, dat mijn zussen trouwden, want dat 
gebeurde altijd bij ons thuis. Het hele huis zat propvol, want de familieleden van de bruidegom 
kwamen natuurlijk ook allemaal. Dat was altijd heel gezellig en vooral de volgende dag, dan 
kwam iedereen nog even napraten. Vaak was dat nog een veel grotere bruiloft dan de avond 
daarvoor. Ja, dat waren mooie dagen. Voor de bruiloft gingen we niet naar de kerk, maar naar 
café Nijdam, daar waar nu de C1000 is. Groot feest! 
Op mijn verjaardag waren mijn zussen er altijd en later kwamen ze samen met hun kinderen. 
Opa en oma kwamen natuurlijk ook net als mijn tante uit Haren, andere tantes en de 
buurvrouw. Het was altijd heel leuk, met alles erop en eraan: taart eten en cadeautjes krijgen. 
In mijn lagere schooltijd had ik een kinderfeestje en later op de mavo werden het ouders-niet-
thuis-feestjes.
Paasfeest was bij ons heel bijzonder, want dan kregen we altijd kniekousen. Witte kousen aan 
mijn blote benen. Het maakte niet uit of  het vroor: met Pasen kregen we lakschoenen aan met 
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kniekousen en een rokje. Met Kerst was de hele familie in ons huis bij elkaar, de zussen met hun 
jongens en later namen ze hun kinderen mee naar opa en oma. Mijn vader mocht graag eten 
koken, dus die maakte dan altijd een konijn klaar of  iets anders bijzonders. Het lag er namelijk 
wel aan, welke zwager en zus kwamen. Ze hielden niet allemaal van konijn en daar hield mijn 
vader rekening mee. 
In het begin gingen we met vakantie naar Arnhem. We logeerden met mijn ouders bij een neef  
en een nicht van mij. Daar keken we zo op de rivier de Rijn en dat was heel bijzonder.
Mijn fijnste jeugdherinnering is, dat we met alle buurtkinderen één dag in het jaar op reis gingen 
naar een pretpark. Of  naar Zeegse om spelletjes te doen op de zandvlakte.  
Als ik aan vroeger denk, dan denk ik vooral aan de gezelligheid thuis met mijn ouders en mijn 
zussen. Dat is nog steeds belangrijk, alleen leven mijn ouders niet meer. Gewoon kind zijn, dat 
is heerlijk: ik had een superveilig gevoel bij mijn ouders en dat kan nu nooit meer, omdat ze er 
niet meer zijn. Als ik problemen had of  ergens over wilde praten, kon ik altijd bij ze terecht. 
De levensles van thuis was en is: als je maar gelukkig bent. Dat was het allerbelangrijkste, als je 
goed in je vel zat, dan zaten mijn ouders dat ook. Dat heb ik zelf  nu ook met mijn kinderen. 

Kattenkwaad
Gretia Boelens was en is nog steeds mijn vriendin en daar ging ik mee buiten spelen en samen 
haalden we kattenkwaad uit.  Zoals deurtje bellen, maar dan stond er vaak al iemand boven bij 
het raam met een emmer water klaar. Drijfnat kwam ik thuis en kreeg ook nog op mijn kop van 
mijn moeder. Of  we gingen puzzelen, van die legpuzzels maken, of  gewoon een puzzelboekje. 
Later ging ik ook veel met mijn vriendinnen klaverjassen of  jokeren. Ook ging ik vaak bij mijn 
zussen op bezoek. Toen zij kleine kinderen hadden, was ik daar ook altijd, want ze woonden en 
wonen nog steeds allemaal hier in het dorp.
In de zomer ging ik op vrije dagen graag naar het zwembad en in de winter schaatsten we 
zoveel we konden. Heel lang heb ik op gymnastiek gezeten in het turngebouwtje aan de Bähler- 
Boermalaan.
Ook heb ik nog een blauwe maandag bij muziekvereniging Nieuw Leven gezeten, maar ik was 
er niet geschikt voor. 
 
Verder leren of toch maar niet…
Ik zat op de lagere school in Eelde aan de Esweg. Dat was een fijne school, want het was jouw 
school. Alle andere scholen in Eelde en Paterswolde waren natuurlijk niks, want wij zaten op de 
beste school! Meester Scholtens gaf  aardrijkskunde en geschiedenis. Vooral geschiedenis vond 
ik fantastisch. De meester kon zo mooi vertellen en dan haalde hij er de schoolplaten van Jetses 
bij. Daar weet ik nog heel veel van. Meester Rienks gaf  kennis der natuur, ook een lievelingsvak 
van mij. Hij nam ons mee naar het bos in de Vosbergen om uilenballen en andere dingen te 
zoeken.
Taal was niet mijn sterkste vak en daarom vond ik het niet leuk. Mijn ouders hielpen me niet, 
want ik liep als vijfde kind gewoon met de meute mee. Pas toen ik naar de mavo ging, hielp 
mijn moeder me wel met overhoren van Duitse en Engelse woordjes en met aardrijkskunde. 
De lagere school vond ik nog fijn, maar ik had een vreselijke hekel aan de mavo. Na het 
halen van mijn diploma wilde ik helemaal niets worden. De kortste vervolgopleiding was 
bejaardenverzorgster en dat moest het dan maar worden. De decaan vond, dat ik daar niet 
gemotiveerd voor was en heeft mij verder niet geholpen. Dus ben ik toen op mijn zeventiende 
gaan werken. Gewoon vijf  dagen in de week in de huishouding bij tandarts Hilbrandie en dat 
heb ik een jaartje gedaan. 
Mijn oudste zus wilde kinderarts worden, maar mijn ouders hadden daar geen geld voor. Nu 
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zegt ze wel eens: ‘Jij kreeg de kans en je pakte 
hem niet. Ik wou graag en dat kon niet, want 
er was geen geld.’  Zij vond en vindt het erg 
jammer, dat ik toen niet verder geleerd heb, 
maar ik vond school stom! Het is gewoon zo 
gegaan als het ging en daar heb ik geen spijt 
van.
Het eerste baantje waar ik geld mee verdiende, 
was bij bakkerij Centrum op de hoek van 
de Vennerstraat en de Hoofdweg. Op de 
plek, waar nu de groenteboer zit, ging ik op 
zaterdag werken bij bakker Rosien. Van zeven 
uur ’s morgens tot vijf  uur ’s avonds voor 
veertig gulden en dat vond ik toen heel veel, 
hoor. Het was een leuke baan en als er gebak 
over was, dan kregen we dat mee naar huis.  
Ik heb dus altijd kansen van thuis gehad, want 
als ik iets anders had gewild hadden mijn 
ouders wel achter mij gestaan. Maar ik heb 
dus niet alle kansen gepakt die ik gekregen 
heb…
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Hilde Margriet Barendse-Arends

Dochter van Pieter Arends en Janke Leijstra
Geboren op 14 juni 1970 aan de Onlandseweg 6 in Paterswolde

Thuis aan de Onlandseweg
Afgezien van mijn studietijd en mijn eerste baan in Utrecht en Delft heb ik altijd op de 
Onlandseweg gewoond. In mijn kinderjaren woonden we daar in een huis met een grote 
keuken. We waren een echt meidengezin waarin ik de jongste ben. Mijn oudste zus was pas een 
jaar oud, toen de tweeling geboren werd. Ze zijn dus alle drie bijna even oud. Pas vier jaar na de 
tweeling kwam ik. Mijn zusjes gingen met elkaar dingen doen en daar was ik altijd weer te jong 
voor! Mijn vader zei vaak: ‘Jij hebt niet één moeder, maar je hebt wel vier moeders.’ Want als 
ze vonden dat ik niet vroeg op bed ging, klonk het: ‘Moet Hilde niet eens een keer naar bed?’ 
Toen ik een jaar of  veertien was, was het leeftijdsverschil ineens over en is het helemaal goed 
gekomen. 
Ik heb alleen maar gezellige herinneringen aan thuis, want daar kon altijd alles. Er stond 
een grote tafel voor spelletjes, waar we ook op mochten tafeltennissen. Zó gezellig, altijd 
tafeltennissen na het eten. Bij ons thuis mocht iedereen altijd komen spelen en ook blijven 
logeren en natuurlijk ook mee-eten, dus je wist nooit met hoeveel we aan tafel zaten. Soms was 
je het enige kind thuis, dan weer zaten we met vijf  meer aan tafel….Een goede en gezellige tijd! 
Mijn verjaardag was altijd groot feest. Verjaardagen werden bij ons thuis groots gevierd, in ieder 
geval met een heleboel zelfgemaakte taarten. Nog steeds zal ik nooit een taart kopen. Hoe laat 
het ook wordt, ik moet altijd nog zelf  die taart bakken. De familie van mijn vaders kant woonde 
allemaal hier en aan die kant heb ik alleen maar nichtjes. Met al die meiden deden we elke 
verjaardag eindeloos spelletjes, vooral snoepje-pik was favoriet. We knikkerden en hinkelden 
en hadden veel plezier. Die gezelligheid en de visite zijn me veel meer bij gebleven dan de 
cadeautjes. 
Sinterklaas werd ook uitgebreid gevierd. Met schoenzetten werden altijd de schoenen met de 
cadeautjes verstopt, dus moesten we ‘s ochtends het hele huis door om alles te zoeken. Op de 
avond zelf  was er bij elk cadeautje een gedicht, nooit zonder gedicht…. Toen wij eenmaal oud 
genoeg waren, was het een feest van lootjes trekken, surprises en gedichten. Kerst was de hele 
dag monopolie spelen en in onze pyjama’s blijven. Wanneer onze ouders een wandeling gingen 
maken, dan wilden we niet mee en bleven gewoon monopolie spelen. Heerlijk! 

De kwekerij
Mijn vader had samen met zijn broer een kwekerij bij ons achter het huis. Voor de koffie en 
tussen de middag kon hij gewoon naar huis lopen. Vroeger was er alleen thuis telefoon, nog niet 
op het bedrijf. Mijn vader zat nooit gewoon aan tafel, want er werd dus altijd tussen de middag 
en ’s avonds tijdens het eten gebeld. Tegen de keuken aan was een klein kantoor en voor mijn 
gevoel liep hij altijd heen en weer. 
Wij gingen altijd drie weken op vakantie en dat kon, omdat mijn vader het bedrijf  niet alleen 
had. Eerst jarenlang naar Terschelling en later werd het Frankrijk of  Zweden en dan ging de 
surfplank mee. Mijn moeder was van huis uit gewend om op vakantie te gaan en daar heeft mijn 
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vader zich graag in geschikt. Ik heb hem daar nooit over horen mopperen, maar in het begin 
was het een beetje wennen. Hij kwam uit een sober levend gezin, waar gewerkt moest worden. 
Vakantie was luxe en mijn opa vond het belachelijk. 
We hoefden niet mee te helpen op de kwekerij, maar thuis hadden we wel wat taken zoals de 
afwas en je kamer schoonhouden. Tijdens de kerst- en paasvakantie waren er op de kwekerij 
altijd veel scholieren aan het werk. Daar wilde ik eigenlijk ook aan meedoen, al voordat ik oud 
genoeg was. De scholieren moesten veertien zijn en wij mochten al op twaalfjarige leeftijd aan 
het werk. Mijn zussen werkten natuurlijk jaren eerder, dus toen ik nog geen twaalf  jaar was, 
mocht ik een fiets schoonmaken voor geld. Bovendien paste ik vanaf  een jaar of  twaalf  veel 
op. Vanaf  die leeftijd kreeg ik ook kleedgeld en mocht ik zelf  mijn kleren aanschaffen. Samen 
met mijn vriendinnen ging ik naar de stad, want we winkelden graag. Mijn eigen geld beheren 
lukte me goed en bovendien kregen we voor onze verjaardag wel eens wat extra’s. Later werkte 
ik natuurlijk ook op de kwekerij in de vakanties, dus dat hielp ook. Bovendien bestond bij ons 
thuis een regel: wanneer je zelf  honderd gulden op de zilvervloot deed, dan deden mijn ouders 
er honderd gulden bij. 
Wij werden altijd vrij gelaten in wat we wilden en meewerken op de kwekerij hoefde absoluut 
niet. Het werk was toen nog wel wat zwaarder dan nu en mijn vader vond ons daar niet sterk 
genoeg voor. Hij had ook liever dat we wat leuks deden wanneer we tijd over hadden. Zelf  
moest hij vroeger altijd meewerken. Al op de lagere school moest hij allerlei taken doen voor 
schooltijd, zoals de ruitjes van het platte glas ‘op lucht’ zetten. Toen hij op de tuinbouwschool 
zat, moest hij ’s morgens vroeg eerst anjers oogsten. Dan viel hij op school in slaap en dat heeft 
hij niet leuk gevonden. 

Kiezen 
Ik heb vroeger nooit zo heel erg het dorpsgevoel gehad, maar we woonden natuurlijk ook een 
beetje aan de rand van het dorp. School Noord was hier vlakbij en ik ging er lopend en soms 
op de fiets heen. Mijn niveau voor de middelbare school werd in de zesde klas bepaald door de 
meesters en de juffen en de Cito-toets hielp hier ook bij. Ik ging met een vriendin uit het dorp 
naar het Heymanscollege in de stad, de middelbare school van mijn oudste zus. Halverwege de 
derde klas verhuisde de school naar Ulgersmaborg. Helemaal de verkeerde de kant op en hoe 
je ook fietste, het bleef  altijd een uur. Met de bus deed je er ook lang over, met overstappen 
schoot dat ook niet op. Achteraf  vraag ik me af, waarom wij tweetjes niet naar een andere 
school zijn gegaan.
Vroeger wilde ik altijd naar de ALO, want ik sportte elk vrij moment. Handballen op vaste 
tijden en in de zomerperiode was ik vaak op de tennisbaan van de Marsch te vinden. Een hele 
zondag op de baan of  in de sporthal vond ik heerlijk. Je kon altijd een vriendin bellen om mee 
te gaan tennissen en als er niemand kon, stond ik buiten tegen de muur te slaan. Ik heb ook 
goede herinneringen aan het handbaltoernooi vroeger op de lagere school. Dat was echt een 
evenement, die twee dagen in de herfst. En met plezier denk ik terug aan het schaatsen op 
de ijsbaan en surfen op het Paterswoldse Meer. Mijn aspiraties om naar de ALO te gaan zijn 
verdwenen, omdat ik turnen niet echt leuk vond. Ik ben wel drie keer op gymnastiek geweest, 
omdat ik dat zo graag wilde….
Ik heb altijd geroepen: ‘Ik word nooit tuinder en ik ga nooit in de tuinbouw’. Maar dat is het 
wel geworden! Heel lang wist ik niet goed wat ik wilde. In het eindexamenjaar werd het toch 
menens en moest ik serieus gaan nadenken. Na een uitgebreide beroepentest schreef  ik me in 
voor de studie bedrijfseconomie in Groningen. Halverwege het jaar vloog deze keuze me aan, 
maar wat dan? Er moest gewoon doorgeleerd worden en over een tussenjaar heb ik toen nooit 
nagedacht. Mijn zus deed hbo Tuinbouw in Utrecht en nodigde me uit voor de open dag. Ik 
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vond het zó gezellig op dat kleine schooltje 
en dat is de rare reden, dat ik er voor gekozen 
heb. Natuurlijk fuseerde die school ook en 
verhuisde naar Delft. 

De wijde wereld in
Van mijn ouders mochten mijn zussen en 
ik erg veel en we hebben daar later weleens 
naar gevraagd. Het antwoord was, dat ze 
geen reden zagen om ons kort te houden, 
omdat we geen misbruik van deze vrijheid 
maakten. Dus we mochten al snel heel laat 
thuiskomen, mits we maar samen naar huis 
fietsten. Mijn moeder was wel bezorgd en 
op haar begrafenis hebben we daar het 
mooiste verhaal over verteld. Ik was pas 
zestien of  zeventien jaar en we hadden een 
feestje boven de stad Groningen, een heel 
eind fietsen. Maar de volgende dag gingen 
we met vriendinnen op vakantie. Dus ik 
kon niet blijven slapen en moest terug naar 
Paterswolde. Mijn ouders waren niet van 
plan om ons op te halen. ‘Wacht maar tot het 
licht wordt’, zei mijn moeder, ‘dan fietsen 
jullie maar met zijn tweeën terug, het feestje 
zal toch wel zo lang duren.’ Zo gezegd, zo 
gedaan. Het was in de zomer, dus om half  
zes ongeveer fietsten we samen met de 
krantenbezorgers in het licht naar huis.….
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Monique Kok

Dochter van Annechienus Auke Kok en Greetje Winsingh
Geboren op 30 april 1975 aan de Korenbloemweg 35 in Eelde.

De zagerij
Ik ben in Eelde geboren aan de Korenbloemweg. Ik ben enig kind. Toen ik vier jaar was, zijn 
wij in het huis van mijn opa en oma getrokken naast de zagerij aan de Zevenhuizerweg. Toen is 
het huis waar we nu wonen gebouwd voor mijn opa en oma. Mijn opa was toen eigenaar van de 
zagerij, waar mijn vader later mee door is gegaan. 
Het werk in de houtzagerij is heel verschillend, maar eigenlijk is het steeds een boom omtoveren 
tot iets moois, van een schutting tot een tafel. Mijn opa is destijds begonnen met het maken van 
houten draaihekken, de zogenaamde wringen. Dit ambachtelijke en echte landelijke hek wordt 
nog steeds gemaakt voor de boeren, maar ook voor het Groninger Landschap en het Drentse 
Landschap. 
Door de jaren heen hebben we personeel in dienst gehad. Nu is er nog één personeelslid voor 
vast op zaterdag en voor twee avonden in de week. Mijn vriend André helpt mee en zelf  help ik 
ook mee in mijn vrije tijd. Ik zaag en schil de planken. Ik ben daar mee opgegroeid, toen mijn 
opa vroeger haardblokken maakte, hielp ik al mee. De risico’s zijn mij toen gelijk al uitgelegd: 
oppassen bij de machines, niet aan de knoppen komen en alles is scherp, denk om de tien 
vingers die je hebt! Dat is er met de paplepel ingegoten. Ik weet hoe ik een wring moet maken, 
maar er komt wel wat meer bij kijken dan het te weten. Het doen is een ander verhaal. Zagen 
planeren kan alleen mijn vader. Dat is de tanden op een bepaalde manier zo zetten, dat de zaag 
goed door het hout heen kan zagen. Er zijn maar heel weinig mensen, die dat kunnen. Het is 
dus niet een kwestie van eventjes de zaag klaar zetten en er een paar planken uithalen. We had-
den laatst een boom, die we alle kanten op konden leggen, maar die wilde niet de goede kant 
op. Dat is heel apart. Er zit zoveel spanning in een boom. Soms knapt een paal gewoon dwars 
doormidden omdat er een complete harslijn doorheen loopt. 

Drukte
Mijn moeder ging overal mee naar toe, want mijn vader had weinig tijd. In principe zagen we 
elkaar altijd bij het eten. De zondag was voor ons heilig, dat was de vrije dag. Dan gingen we 
lekker met elkaar wandelen in Zeegse of  we gingen ’s ochtends sjoelen of  klaverjassen, gewoon 
lekker thuis. Die uurtjes koester je en dat hebben we nu nog op zondag. 
Vader was altijd bezig, ook vaak ’s avonds. Opdrachten die klaar gemaakt moesten worden en 
bovendien gaat er veel tijd zitten in het plannen van het zaagwerk voor door de week. Voor mijn 
geboorte heeft mijn moeder in het textielzaakje van Veenhuis in Paterswolde gewerkt. Maar na 
mijn komst is ze gestopt met werken en heeft ze naderhand altijd de boekhouding gedaan voor 
de zagerij. Ook ik moest rond mijn twaalfde al meehelpen met haardblokken maken, zaagsel in 
de zakken doen of  de krullen opruimen. Soms kreeg ik daar een zakcentje voor. Het was bij ons 
zo: als je er voor werkt, dan krijg je ook iets. En als je iets leuks wilt, dan werk je er maar voor. 
Zo ben ik groot gebracht.
In huis had ik als taak mijn kamer een beetje fatsoenlijk houden en mijn bed opmaken. Maar 
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afwassen en afdrogen deden we altijd met zijn drieën, want dan was het sneller klaar. Ik had een 
eigen kamer en was een echte dromer en een erge slaapwandelaar. Ik werd ’s nachts wel eens 
wakker en dan merkte ik dat ik alle kastdeuren had opengedaan of  mijn raam of  ik lag met mijn 
kleren aan in bed. 

School
Ik heb op de Centrumschool gezeten. De vervolgschool werd in eerste instantie natuurlijk 
door de Cito-toets bepaald. Ik ben iemand die graag met mensen omgaat, dus mijn keuze was 
om ooit een winkel te beginnen. Je staat aan het begin van je verdere leven en het is heel erg     
moeilijk om dan te beslissen. Van huis uit ben je een zaak gewend, dus die kant ga je dan 
misschien sneller op. Ik zat in de klas bij meester Eising en in het adviesgesprek werd toen 
gezegd: ‘Havo-atheneum kun je wel halen.’ Maar we zijn eerst naar het Zernike gegaan in Haren 
en toen heb ik toch maar voorzichtig de keuze voor de mavo gemaakt. Een deel van de klas 
ging naar de Klokkamp in Haren en anderen gingen hier naar de mavo. Dus we gingen maar 
met drie, vier personen naar Haren, elke ochtend op de fiets in weer en wind, ik op een mooie 
opoefiets. 
Van één kant had ik ook wel hier naar de tuinbouwschool kunnen gaan, tegenwoordig het 
Terracollege, maar mavo klonk toch iets beter in de oren van de leraren destijds. Zij zeiden: ‘Als 
je dat kunt doen, dan kun je beter in plaats van naar de tuinbouwschool naar de mavo gaan, 
want dat is toch een betere basis voor later.’
Ik kan me eigenlijk niet herinneren, dat ik iets niet leuk heb gevonden op de lagere school. Ik 
ben altijd met plezier naar school gegaan. Alleen gym was niet altijd mijn sterkste punt, meer 
tekenen of  biologie. Nog steeds wel trouwens: als mijn dochtertje aan het tekenen of  aan het 
kleuren is, pak ik het kleurboek er ook wel even bij. Gezellig. En ik kan me nog herinneren dat 
ik dat vroeger ook altijd met mijn moeder deed. Een stukje rust als je uit school kwam, met een 
kopje thee even het verhaaltje kwijt kunnen van wat we gedaan hadden de hele dag. 

Feesten
Verjaardagen vierden we met slingers als je ’s morgens beneden kwam. Alles erop en eraan: 
stoel versierd, leuke taart erbij, familie erbij. Dat was altijd heel belangrijk, net als het kinder-
feestje. De ene keer gingen mijn vriendinnen en ik bowlen, de andere keer gingen we naar de 
Vluchtheuvel in Norg of  naar de Sprookjeshof  in Zuidlaren. Ik heb nu nog vriendinnen uit die 
tijd. Op je verjaardag mocht je ook kiezen wat je ging eten. Vanwege het feest lag patat voor de 
hand, maar ik ben toch wel van de aardappels en de groente, dus ik denk dat ik bloemkool koos 
en zeker geen prei of  spruitjes. In de tijd, waarin ik nog naar de lagere school in Eelde ging, 
aten we tussen de middag warm en ’s avonds een broodje. Dat was heel gewoon, omdat mijn 
vader thuis werkte. 
Chips kregen we in principe alleen in het weekend. Cola kreeg ik vroeger nooit, maar wel een 
glaasje prik op vrijdag en zaterdag. Als ik bij mijn oma in Eelderwolde kwam, kreeg ik daar altijd 
een klein bakje met van die lekkere Nibbit-chipjes.
Sinterklaas en Kerst vierden wij met de familie en nog steeds is de familie belangrijk op zulke 
dagen. Cadeautjes kregen we altijd met Sinterklaas en met Kerst alleen een kerstboom. Maar 
gezellig bij elkaar, dat was het belangrijkste. 

Spelen
Hier in de straat woonden geen kinderen van mijn leeftijd. Ik had wel een nichtje van mijn 
leeftijd, waar ik veel mee omging en zij kwam veel bij mij thuis. Ook speelde ik met mijn neefje 
Erik Snijder.
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’s Avonds kwam ik nooit op straat, want dat 
was niet gebruikelijk. Meiden van mijn leeftijd 
zwierven niet op straat zoals dat nu gaat. 
Voor jongens was het misschien anders. Ik 
was ’s avonds ook het liefste thuis. Buiten-
spelen deden wij overdag, na schooltijd, met 
een hele groep meiden. Met buitenspelen had-
den we wel bepaalde tijden wanneer je weer 
thuis moest zijn. We gingen het bos in. Daar 
lagen zakken vol met kogels, dus dan namen 
we scheppen mee. Nu zouden ze zeggen: ‘Ho, 
lintjes er om en afgraven de hele boel’, maar 
toen niet. Dan kwamen we met tassen vol met 
kogels thuis. 
Ik heb een hele tijd op volleybal gezeten en 
ook wel op hoog niveau gespeeld. Zwemmen 
deed ik altijd gewoon hier in het zwembad. 
Daar waren we altijd te vinden. We waren net 
kleine buitenlandertjes als we weer ’s avonds 
thuis kwamen, helemaal bruin gebakken. Dan 
was je niet uit het zwembad te krijgen. Gauw 
naar huis om te eten, dan weer snel nog even 
een uurtje, vaak met een groepje uit de klas.
In het instructiebad, waar nu Ol Eel zit, 
heb ik mijn eerste zwemlessen gehad, later 
gingen we naar Lemferdinge in het buitenbad. 
Ongeacht wat voor weer het was. 

Vakantie
Ik kan mij herinneren dat ik met een vriendin, 
Annet Tjassens, een week of  anderhalf  naar 
Schiermonnikoog ben geweest. Dat was mijn 
eerste vakantie, dat vond ik fantastisch én ik 
vond het doodeng. Mijn ouders zetten mij op 
de boot aan deze kant. En dat was dus ‘Dag 
Monique’ en aan de andere kant stond mijn 
vriendin me op te wachten. Voor de eerste 
keer! Ik denk dat ik een jaar of  elf  was. 
Maar met mijn ouders ging ik nooit weg. De 
zaak ging voor en dat is altijd zo geweest. Dat 
heb ik nooit als erg ervaren. Gewoon tweeën-
vijftig weken per jaar doorgaan. We gingen 
wel af  en toe een dagje iets leuks doen, naar 
Slagharen of  naar Hellendoorn, een feest 
voor ons. Of  een leuke route rijden in de auto 
en dan even ergens lekker wandelen. 
Ik heb een onbezorgd leven gehad. 

Koesteren dat je bij elkaar bent, dat was het 
belangrijkste. Het was zo knus en gezellig 
en voor mij is dat het grootste geluk van de 
wereld. En gezondheid. 
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Frank van Driel

Zoon van Mels van Driel en Netty Verschoor
Geboren op 1 januari 1985 in Groningen, woont vanaf zijn vierde jaar aan de Duinerlaan 6 
in Eelde

Thuis
Mijn beide ouders komen uit Zuid-Holland en zijn vanwege mijn vaders werk hier naar- 
toe verhuisd. Vader is uroloog, seksuoloog, in het UMCG en werkt nog steeds met veel 
plezier. Mijn moeder werkte als verpleegkundige in de Duinstee en is nu werkzaam bij een 
kinderdagverblijf  in Zuidlaren. Ik ben in  Groningen geboren en vanaf  mijn vierde jaar 
opgegroeid in Eelde, aan de Duinerlaan.
Toen wij, mijn drie jongere broers, mijn zusje en ik, klein waren, bleef  onze moeder thuis. Pas 
toen we op de basisschool zaten, had ze weer tijd om aan het werk te gaan. Als oudste van het 
gezin heb ik vaak mijn handen uit de mouwen moeten steken uit natuurlijk plichtsbesef  en 
geholpen met in de tuin werken, afwassen en de vaat inruimen. Het werd niet echt opgelegd 
maar je deed het. Toen we wat ouder werden, moesten we allemaal helpen, al was de zin er 
niet altijd. Ook heb ik vaak opgepast op mijn zes jaar jongere zusje wanneer mijn ouders weg 
moesten.  

School
Mijn eerste school was de Menso Altingschool. Ik was een ster in rekenen en heb daarvoor 
bijna ieder jaar een tien gehaald op mijn rapport. En topografie, het was een sport voor mij 
om die plaatsen te onthouden. Maar als je mij nu vraagt naar sommige plaatsen dan weet ik 
ongeveer in welke provincie ze liggen, maar niet exact waar. Daarnaast vond ik geschiedenis 
leuk, maar daar werd op de basisschool minder aandacht aan besteed. 
Mijn beste maatje op de lagere school was Maarten de Jonge van het dierenpension Eelde 
aan de Lugtenbergerweg. Daar heb ik heel wat uren doorgebracht in mijn jeugd. Er was 
enorm veel ruimte om te spelen zo naast de baan van het vliegveld. We vonden het natuurlijk 
reuze interessant, die vliegtuigen die daar overgingen. Na schooltijd waren we vaak aan het 
voetballen. Ik speelde veel met vriendjes en beleefde mooie avontuurlijke dingen. Met Emiel 
Engelsman bijvoorbeeld, die had een mooie grote tuin. Of  met Jesse en Sven, die woonden 
aan de Vosbergerlaan en Weeakkerweg vlak bij het bos, dus daar gingen we dan heen. En 
Kasper Caspers uit Bunne had een zwembad bij huis, allemaal reuze-interessant op die leeftijd 
natuurlijk.
Na een groots afscheid van de basisschool bij de familie Caspers thuis, ging ik naar het 
Maartenscollege. Eerst heb ik samen met mijn ouders meerdere scholen bezocht, onder 
andere het Zernikecollege, maar ook nog het Augustinus. Het Maartenscollege had toen nog 
een dependance in de Wijert-Zuid. In het tweede jaar is dat overgegaan naar het grote lelijke 
gebouw in Haren. Naar het Maartenscollege was een interessante stap natuurlijk en dat kon 
ik zelf  helemaal beslissen. Ik heb het gekozen omdat er ook wat vrienden naar toe gingen. 
Daarnaast was er de Cito-toets, daar scoorde ik wel aardig op en ik kreeg een vwo-advies, maar 
ik had geen idee welke kant ik op wilde.  Ik wist in ieder geval wel wat ik niet wilde worden 
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en dat was arts. Dat was mijn pa, ik vond en vind het heel interessant wat hij doet, maar ik 
heb er zelf  geen klik mee. Ik was ook nog niet erg bezig met wat ik later wel wilde. Wel al met 
computers.

Hobbies
Noem me maar een fanatieke voetballer want ik denk, dat ik vanaf  mijn zesde, al 20 jaar dus, bij 
de V.V. Actief  voetbal. Toentertijd zat ik bij Actief  D1, dat was een hartstikke goed team, onder 
andere met Bart Ensing en Rogier Krohne. Die jongens zijn later beiden naar FC Groningen 
gegaan. Daarnaast zat ik ook nog op ‘club’, zo heette dat, vanuit de kerk. Met scholieren van 
verschillende scholen kwamen we één avond in de twee weken of  in de week samen en als 
afsluiting van ieder jaar een clubkamp. Dat was altijd een groot spektakel, lang opblijven en veel 
leuke activiteiten ondernemen. Ik heb me nooit verveeld als ik zo terugblik.
De vrienden van de basisschool zijn naar alle kanten uitgewaaierd, zodat er weinig of  geen 
contact meer is. Alleen met jongens uit dat voetbalteam is het contact gebleven.
Op mijn twaalfde had ik een baantje. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik zelf  wat 
ondernam en zelf  mijn centjes verdiende. Rond mijn twaalfde heb ik wat klusjes gedaan voor 
artsen in het AZG, die moesten toen allemaal leren omgaan met computers. Dat vonden die 
artsen allemaal niet zo leuk en ze wilden daar ook geen tijd aan besteden. Dus ik knutselde  
presentaties voor ze in elkaar. Vanaf  het begin had ik al affiniteit met computers en dat is later 
ook mijn vak geworden 

Feesten
Mooie herinneringen aan thuis zijn er genoeg. Aan verjaardagen bijvoorbeeld, dan kwam de 
familie van overal naar Eelde toe en dat was een spektakel. Spelen met vrienden of  gezamenlijk 
eten aan de tafel en nooit apart en nooit vluchtig in ieder geval. Aan de Duinerlaan wordt al 
heel lang een buurtbarbecue gehouden en die bestaat nog steeds. Als kind van twaalf  vond ik 
dat geweldig. En thuis voelde het altijd veilig en warm. Sinterklaas was ook altijd groot feest, 
ook al geloofde je op je twaalfde niet meer. Zeker met zo’n jonger zusje erbij. 
Kerst vierden we in mindere mate. We hadden wel een kerstboom. Met Pasen was er altijd een 
uitgebreid paasontbijt of  paasbrunch. Mijn moeder pakte op dat soort dagen altijd groots uit en 
vindt dat nog steeds leuk om allerlei lekkere dingetjes te maken als we samen die dagen ervaren.
Mijn lievelingseten was en is nog steeds rauwe andijviestamppot. Met spekjes! Ik lust verder 
alles. Alleen wat ik echt niet lustte, was meloen. De rillingen liepen destijds over mijn rug, maar 
dat is ook inmiddels helemaal verdwenen.

Fietsen
Toen we jong waren, gingen we veelal in Nederland op vakantie. Met zo’n groot gezin is dat 
wel erg praktisch. Op mijn twaalfde heb ik de Elfstedentocht gefietst. Dat was volgens mij mijn 
eerste fietsvakantie met mijn moeder en Tom. En dat hebben we toen in vier dagen gedaan. 
Nou, als twaalfjarige is dat best een prestatie op je fietsje, helemaal bepakt hebben we door 
Friesland gereden. Maar we gingen ook veel naar Schiermonnikoog of  naar Texel. En zeker op 
Schiermonnikoog ben ik kind aan huis. Nog steeds ga ik er soms een weekendje naar toe. 

En nu
Na mijn vwo ben ik direct naar de universiteit gegaan om bedrijfskunde te studeren. Daarna 
heb ik nog een master gedaan: small business and entrepreneurship, wat vrij vertaald eigenlijk 
gewoon MKB is, midden- en kleinbedrijf. Het advies daar was om óf  als adviseur voor het 
MKB aan de slag te gaan óf  voor jezelf  te beginnen. Ik ben inderdaad voor mezelf  begonnen 
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en doe bijvoorbeeld webdesign, daar is vrij 
veel concurrentie, maar  natuurlijk doe ik het 
beter dan de rest… vind ik.
Voor mij bood en biedt Eelde veiligheid, 
diversiteit, er gebeurt enorm veel in zo’n 
dorp, ondanks dat het maar een dorpje is. Het 
is een fijn dorp om in te leven en het heeft 
mij enorm veel contacten opgeleverd al vanaf  
mijn twaalfde tot aan nu. Heel veel mensen 
kennen elkaar en dat geeft je ook een beetje 
een warm gevoel eigenlijk. 
Een hele belangrijke levensles die ik 
meegekregen heb: als je een beetje hard en 
vlijtig werkt, dan kun je al je doelen bereiken. 
En dat je om elkaar moet geven, dat je 
interesse in de ander toont en dat je normaal 
met elkaar omgaat en zeker ook met beide 
benen op de grond staat en niet een te hoge 
eigendunk hebt van jezelf.
Als ik nog eens een dag twaalf  mocht zijn, 
zou ik lekker een opstopping maken op de 
glijbaan bij Lemferdinge en … ik zou weer 
gewoon een dagje willen voetballen met 
hetzelfde team van toen.
En ik zou zeker weer een keer in een boom 
klimmen, in een hoge boom, een mooi plekje 
en dan uitzicht over een bepaald mooi stukkie 
hier in het dorp, dat lijkt me wel geweldig. 
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Zhen Hao Zhou

Zoon van Tommy Zhou en Wen-Jing Zhou
Geboren op 22 november 1985 in Groningen

Boven de zaak
Tijdens mijn kinderjaren heb ik altijd boven het restaurant van mijn ouders gewoond. Ze 
hebben een eigen zaak, het Chinese restaurant van Paterswolde. Rond mijn negende jaar zijn we 
van een appartement in Groningen-Zuid daar naar toe verhuisd, omdat voor mijn ouders boven 
de zaak wonen veel makkelijker is. Als ze moeten werken, lopen ze naar beneden en als mijn 
zusje en ik honger hebben, gaan we ook naar beneden. We hebben zeker geen tekort aan eten. 
Boven hebben we een heel klein elektrisch keukentje. Maar daar maken we niet zo veel gebruik 
van, want we hebben beneden een grote keuken.
Mijn vader heeft het restaurant overgenomen van zijn oude baas, samen met nog twee andere 
broers. Dus eerst geld bij elkaar gespaard en er een eigen familiezaak van gemaakt.
Mijn zusje is twee jaar jonger dan ik. We hadden geen andere familie bij ons inwonen. Mijn 
ooms hadden een huis in het centrum van Groningen. Later hebben ze een eigen restaurant 
geopend in het zuiden van Nederland en mijn vader bleef  hier. Mijn opa en oma van mijn 
moeders kant woonden in Italië en mijn opa kwam soms wel twee keer in het jaar op en neer 
met de auto van Italië naar Nederland. Helaas is opa er niet meer. De opa en oma van mijn 
vaders kant woonden in China en die zag ik niet heel vaak. 
Ik moest thuis wel een beetje meehelpen. Al kon ik op mijn twaalfde nog niet heel veel dingen 
doen, toch hielp ik af  en toe met glazen wassen en daarna ging ik weer naar boven. Van 
jongs af  aan heb ik altijd meegewerkt in het restaurant en ik heb nooit een baantje buiten de 
deur gehad. Nooit in een supermarkt gewerkt of  kranten bezorgd, maar altijd mijn ouders 
geholpen, net als mijn zusje. Het huishoudelijke werk boven hoefden wij niet te doen. Het huis 
schoonmaken deden mijn ouders, maar wij moesten wel opruimen. Dus we waren wel een klein 
beetje verwend. 
Ze stonden me niet op te wachten als ik uit school kwam. Gelukkig niet. Vrienden van mij 
kenden dat wel, maar als wij thuis kwamen van school vroeg mijn moeder altijd: ‘Wat wil je 
eten?’ Dus dat was toch het belangrijkst. Alsof  ik uitgehongerd was…. Mijn lievelingseten was 
boerenkool. Dat vind ik heel erg lekker, boerenkool met appelmoes en worst. Dan nam ik extra 
veel appelmoes, zodat je eigenlijk alleen maar appelmoes proefde en dan genoot ik. Dat at ik 
altijd bij iemand anders, nooit thuis. Soms probeerde mijn vader dat ook te maken, maar hij 
stopte er toch een beetje maggi in en een beetje azijn en dan wordt het toch weer wat anders, 
hè? Op zijn Chinees! Wel lief  bedoeld, maar het was toch niet zo lekker als oer-Hollandse 
boerenkool. 

Verwachtingen
Ik heb op de basisschool Noord gezeten, die er nu helaas niet meer is vanwege de verhuizing 
naar Ter Borch. De school was maar een paar honderd meter verderop en dat was ideaal. Ik 
ging niet lopend, maar nam voor het gemak altijd de fiets. Ik vond het op de basisschool altijd 
fijn en Engels vond ik het leukste vak, want daar ben ik mee opgegroeid. Ik keek vroeger vaak 
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naar de tv, vooral naar Cartoon Network met Engelstalige cartoons. Daar pik je toch heel veel 
van op en daarom was Engels makkelijk voor mij. Thuis spraken we een Chinees dialect, dus 
niet echt Mandarijns. Als ik naar China ga, verstaan ze mij niet goed en dat is jammer. Want 
ons dialect is een beetje een mix van Chinees en Japans en bovendien, naarmate je ouder wordt, 
vergeet je het een klein beetje. Met mijn zusje praat ik meestal Nederlands en ook met mijn 
vrienden, dus dan spreek je thuis niet zo heel vaak Chinees. 
Rekenen vond ik wel lastig. Je moest altijd zingend de tafels opzeggen, maar dat stampen van 
‘1x1=1’ helpt wel. Nu zijn het tegenwoordig allemaal rekenmachines, maar volgens mij zeggen 
ze ook nog steeds tafels op. Mijn moeder hielp me niet veel met huiswerk en ook niet met 
kiezen. Mijn vader wel en hij vond, dat ik later bij een groot bedrijf  moest gaan werken. Dat zag 
ik niet zo zitten, maar ik had zelf  ook nog geen idee wat ik later wilde worden en naar welke 
vervolgschool ik moest gaan. Ik vroeg aan mijn vrienden: ‘Naar welke middelbare school ga jij?’ 
Ik ben uiteindelijk naar het Zernike College aan de Helperbrink gegaan en dat heb ik af  kunnen 
maken. 
De dromen, die ik op mijn twaalfde jaar had, zijn niet echt uitgekomen. Misschien ben ik niet 
achter mijn grote droom aangegaan. Het klinkt misschien een beetje raar, maar mijn ouders 
wilden elke school wel voor mij betalen en het maakte hen niet uit wat ik wilde worden. Maar 
aan de andere kant wilden ze toch ook wel een beetje, dat ik later het restaurant over zou 
nemen, want het is en blijft een familiezaak. Het maakte mij ook een beetje in de war, wat ik 
later wou worden. Nu weet ik het wel, want ik heb stages gelopen in een aantal bedrijven. Dat 
is niet echt wat ik wil doen, in een klein kamertje achter een computer en elke ochtend vroeg 
opstaan. Ik ben bepaald geen ochtendmens en horeca past beter bij mij, omdat ik er mee 
opgegroeid ben. Een horecaopleiding heb ik na het Zernike niet gedaan, wel International 
Business. Ik ben er mee gestopt, omdat het me onvoldoende aansprak. De motivatie was weg en 
ik ging toch liever de horecakant op.

Vrij
Als ik vrij had, zat ik vaak achter een spelcomputer. Vroeger was dat een Super Nintendo en ik 
was daar wel een beetje verslaafd aan. Mijn ouders moesten altijd werken en mijn zusje en ik 
waren altijd boven. Als we niets te doen hadden, konden we tv kijken en meestal zat ik achter de 
Super Nintendo. Ik denk dat de meeste kinderen dat wel deden. Spelletjes spelen achter de tv, 
de jongere generatie.
In mijn jeugd heb ik meerdere hobby’s gehad. Al voordat ik twaalf  was zat ik op voetbal bij 
Actief  en ik heb een tijdje op tennis gezeten en een jaartje op taekwondo. Het was altijd een 
jaartje uitproberen en dan stopte ik er weer mee. Achteraf  gezien is dat wel jammer. Een 
muziekinstrument heb ik helaas nooit bespeeld. Met vrienden ging ik in onze vrije tijd af  en 
toe lasergamen of  een beetje de stad in. Of  bij elkaar thuis spelletjes spelen op de computer. 
Je speelt geen tikkertje meer zoals je dat op de basisschool deed. Ik ging meer met jongens om 
en niet zo veel met meisjes. We gingen ook naar het meer, kanoën of  een bootje huren en soms 
naar het strand. Prachtig!
Mijn verjaardag werd niet speciaal gevierd, want daar doen we hier niet echt aan. Als mijn 
ouders jarig zijn, gaan we uit eten. Als ik jarig was, dan kreeg ik bijvoorbeeld een nieuwe 
spelcomputer of  andere hebbedingetjes. Geen taart of  slingers, maar vriendjes en vriendinnetjes 
kwamen wel en we kregen lekkere kleine hapjes uit de grote keuken, zoals miniloempia’s. 
Feestdagen zijn anders voor ons, omdat we een eigen horecazaak hebben. Dat is alleen maar 
werken. Je moet dan juist open blijven, omdat er extra veel klanten komen. Met Chinees 
Nieuwjaar komt de hele familie uit Nederland wel bij elkaar en we eten dan samen. 
Vroeger toen mijn vader nog voor zijn oude baas werkte, gingen we nog wel eens samen op 
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vakantie, met zijn vieren. Maar nu mijn 
ouders de zaak hebben overgenomen, kunnen 
we nooit meer met zijn allen weg. Meestal 
gaan mijn zusje en ik met zijn tweeën naar 
China of  mijn vader met mijn moeder met 
een van de kinderen. Dus nooit met z’n 
vieren, want eentje moet altijd op de zaak 
passen. Dat was ook al zo, toen ik twaalf  was. 
In de zomervakantie of  herfstvakantie gingen 
we wel naar mijn neven en nichten toe. Een 
weekje logeren in Arnhem of  in Steenwijk, 
hartstikke leuk. Net als het corso, dat vond 
ik altijd geweldig. We gingen er in de middag 
altijd heen met mijn ouders. Terugkijkend heb 
ik een leuke jeugd gehad. 
De belangrijkste levensles, die ik heb 
meegekregen is dat je hard moet werken om 
iets te kunnen bereiken. Mijn ouders werken 
al hun hele leven heel hard, ook voor ons, 
voor mijn zusje en mij. En nu wil ik hetzelfde 
doen met de zaak. Ook mijn tijd erin 
steken en echt hard werken. Ook voor mijn 
toekomstige kinderen, die wil ik een goed 
leven geven. Zakelijk succes is wel belangrijk. 
Dat heb ik thuis geleerd, maar ook dat het 
belangrijk is om gezond te blijven en eerlijk in 
het leven te staan. 
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Esther van Til

Dochter van Thomas van Til en Antje Renkema
Geboren 10 augustus 1986 aan de Paulus Potterweg 7 te Eelde

Thuis 
Ik ben geboren in 1986 aan de Paulus Potterweg in Eelde. Met twee jaar ben ik verhuisd naar de 
Hoofdweg, waar mijn ouders nu nog steeds wonen. Ik ben de oudste, ik heb nog twee broers. 
Mijn vader is dierenarts en heeft een praktijk in Eelde, al 25 jaar. Mijn moeder is leerkracht op 
de Menso Altingschool in Paterswolde, waar ik ook op gezeten heb. En ze werkt ook nog in de 
praktijk als dierenarts-assistent. 
Mijn vader heeft een praktijk aan huis, dus ik woonde feitelijk in de praktijk en hielp vaak mee. 
Soms mocht ik met mijn vader mee naar de boeren of  in de praktijk helpen met schoonmaken 
en bij operaties kijken. Ik was een jaar of  tien toen ik in het weekend mee mocht als hij naar 
een boer moest voor een keizersnee. Ik had niet echt een taak, ik keek gewoon wat er gebeurde 
en daarna bleven we vaak koffiedrinken bij die boeren. Dan kwam altijd de standaardvraag of  
ik ook dierenarts wilde worden. Echt helpen deed ik in de praktijk bij kleine huisdieren. Zoals 
bij een operatie dingen aangeven. Ik had op een gegeven moment geleerd dat die steriel moeten 
blijven en hoe je ze uit de verpakking moet halen om ze aan de dierenarts te geven. Ik vond het 
fijn om de assistentes achter de balie te helpen met het verkopen van voer. Soms gingen we naar 
het Hoornsemeer - daar is ook een praktijk - en hielp ik de assistente met het baliewerk. Mijn 
vader moest weleens naar bijzondere evenementen, een circus hier in de buurt of  een honden- 
en kattenshow, en dan wilden we alle drie mee!
Er zijn hier altijd mensen in huis door de praktijk, maar dat vind ik er juist heel leuk aan, 
iedereen komt gewoon langs. Ik besef  nu pas, dat het niet zo vanzelfsprekend is, dat er altijd 
mensen zijn en dat je nooit echt alleen thuis bent. Ik had overigens wel een eigen kamer in huis 
en hoefde die niet te delen met mijn broertjes. 

De lagere school
Dat mijn moeder op school werkte, vond ik gewoon. Ik heb het niet erg gevonden dat ik les 
had van mijn moeder. Zij kwam altijd als ‘inval’ als er iemand ziek was, bij atv-dagen en altijd 
op vrijdagmiddag. Ik deed nooit overdreven lief  of  super recalcitrant, maar ik dacht wel: ‘Hoe 
moet ik je dan noemen?’ Ik geloof  dat ik altijd gewoon ‘mam’ heb gezegd, ook in de klas. Ze 
behandelde mij voor mijn gevoel als de andere leerlingen.
In het laatste jaar vond ik de eindmusical en de creatieve vakken erg leuk. In leren was ik 
eigenlijk niet zo geïnteresseerd, terwijl dat op de middelbare school helemaal is omgedraaid. 
Op de basisschool schopte ik een beetje tegen alle vakken aan, die vond ik allemaal niet zo 
interessant. Ik kan me het laatste jaar wel goed herinneren: het EHBO-examen maar vooral de 
eindmusical Minoes. We moesten auditie doen en daarna werden de rollen verdeeld. Ik had een 
superkleine rol gekregen daar was ik absoluut niet over te spreken. Mijn vriendin Iris had een 
grotere rol gekregen, maar die wilde dat helemaal niet. Toen hebben wij onderling geruild, dus 
uiteindelijk was ik daar toch wel tevreden over en was het hartstikke leuk. Maar aan de andere 
kant snapte ik wel dat ik eerst een kleine rol kreeg, want ik kan helemaal niet zingen en dat is 
natuurlijk in een musical erg belangrijk.
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Naar een andere school
De keuze voor een vervolgopleiding was mijn eigen keuze. Het maakte niet uit dat mijn moeder 
op mijn lagere school lesgaf. Op een gegeven moment kwam ter sprake naar welke middelbare 
school we zouden gaan kijken. Wel in overleg met mijn ouders, maar het was al snel duidelijk 
dat ik naar het Maartenscollege wilde gaan. Daar zaten al een paar mensen op die ik kende 
en veel vriendinnen gingen daar ook heen. Dus ik heb maar bij één andere school gekeken. 
Misschien speelde mee dat het in Haren was en dus iets minder ver fietsen. Maar dat was meer 
een fijne bijkomstigheid. De sfeer van de school vond ik wel belangrijk in het maken van die 
keuze. 
In mijn herinnering heb ik de Cito-toets niet goed gemaakt, waardoor ik vervolgens een mavo-
advies heb gekregen. Uiteindelijk ben ik havo-vwo gaan doen en na drie jaar ben ik naar de 
havo gegaan. 
Ik wilde destijds kraamverzorgster of  juf  worden, want ik vond het altijd fijn om met kinderen 
dingen te doen. De kinderen van een praktijkassistente kwamen altijd mee en daar paste ik 
dan op. Daardoor dacht ik: ‘Dat is leuk om later mijn werk van te maken’. Maar ik had toen 
niet door, dat werk niet inhoudt dat je de hele tijd met een baby op je schoot zit, integendeel. 
Tegenwoordig zit ik in het theatervak als regisseuse en theaterdocent. Op de basisschool en 
de middelbare school was ik daar helemaal niet mee bezig. Alleen bij de musical merkte ik bij 
mezelf  dat ik er gigantisch veel plezier in had en er meer mee bezig wilde zijn. Pas later heb ik 
er voor gekozen om daar toch in door te gaan. 

Jarig zijn
Op mijn twaalfde vierde ik voor de laatste keer mijn verjaardag met de kinderen van de lagere 
school, samen met Iris. Iedereen mocht dat jaar slaapfeestjes geven en dat wilden wij natuurlijk 
ook. Maar het mocht niet van onze ouders. Uiteindelijk hebben we een survivaltocht gehad en 
s’avonds gebarbecued achter in de tuin bij mijn ouders. Het was een leuk feest, maar wel met 
een beetje een nare ondertoon, omdat we het stom vonden dat wij geen slaapfeestje mochten 
geven.
Ik heb toen veel schoolspullen gekregen voor de middelbare school en ik geloof, dat ik ook 
een fiets met fietstassen gekregen heb. Ik was altijd erg zenuwachtig voor mijn verjaardag. 
Soms stelde ik het naar beneden gaan nog even uit, ‘nog even wachten’, want dan begon de 
dag echt. Er hingen altijd slingers in de kamer en mijn stoel bij de eettafel was versierd. Ik 
kreeg cadeautjes en er werd voor mij gezongen en de hele dag door kwam er bezoek. Voor 
s’avonds mocht ik uitkiezen wat we gingen eten en omdat het meestal mooi weer was, gingen 
we barbecueën. Maar toen ik twaalf  was - dat weet ik nog omdat er foto’s van zijn - was mijn 
lievelingseten bami. Raar, maar dat aten we toen op mijn verjaardag. Aan spruitjes, witlof  en 
andijvie had ik een hekel, net als elk kind. 

Klusjes en kleren
Ik deed thuis wel klussen, waar ik dan geld voor kreeg, zoals auto schoonmaken en grasmaaien. 
Wij hadden weinig huishoudelijke taken, alleen onze eigen kamer schoonhouden en bed 
opmaken. Af  en toe moest ik met de hond Onno wandelen, dat ging niet helemaal van harte. 
Mijn vriendinnen hadden wel allemaal taken. Dus ik ben gewoon een beetje verwend.
Ik mocht zelf  beslissen welke kleren ik aandeed, maar als ik daar nu op terugkijk, was het echt 
verschrikkelijk. Ik had jongenskleren aan, van die wijde truien en van die gekke aardetint-wijde 
broeken. Wat het nog erger maakte, was dat de kapper een keer mijn haar verpest had. Super 
kort, dus daar had wel een soort stylingadvies bij mogen komen van mama. Eens in de zoveel 
tijd kregen wij een zak kleren van een vriendin. Haar dochter was eruit gegroeid en die kleren 
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vond ik soms leuker dan nieuwe kleren. Er 
zaten de prachtigste dingen bij, die ik hier niet 
in de winkel kon vinden. Schoenen kochten 
we in Haren, vaste prik, altijd bij dezelfde 
winkel. 

Sport en spelletjes
Achter het huis hadden we een pony en 
daar reed ik af  en toe op. Maar dat was niet 
echt mijn sport, terwijl ik in basketbal wel 
behoorlijk fanatiek was. Toen ik twaalf  was, 
zat ik samen met mijn vriendin Lyet bij de 
selectie van Noord-Nederland. We trainden in 
Marum, daar besteedde ik veel tijd aan en dat 
ben ik heel lang blijven doen.
Met Lyet maakte ik ook filmpjes. Na 
schooltijd gingen we dingen naspelen en 
dat met een camera opnemen en vervolgens 
terugkijken en er heel hard om lachen. We 
maakten soaps en sportbloopers en elke keer 
bedachten we weer een ander programma. We 
gebruikten een vrij grote camera met van die 
bandjes en met een snoertje naar de tv. 
Ook heb ik zeilcursussen gedaan en leren 
surfen. Op het schoolplein speelden we de 
rages die op dat moment in waren, daar deed 
ik volop aan mee: knikkeren, flippo’s maar 
ook gewoon verstoppertje en tikkertje spelen. 
Wij hadden thuis een Nintendo, dus we 
hadden ook periodes dat Lyet en ik uit school 
direct naar boven gingen om daar de hele 
middag spelletjes op te spelen. 

Vakantie
Wij gingen met vakantie altijd naar een 
waddeneiland, een week in de zomer. Dat was 
het. En we gingen verder in de vakantie één 
keer naar een pretpark of  naar de dierentuin. 
Toen ik twaalf  of  dertien was, hebben we 
een reis naar Canada gemaakt, want daar 
wonen een oom en tante van mij. Het was 
onze eerste langere vakantie. Het was direct 
een hele bijzondere reis, drie weken met de 
camper rondreizen door de Rocky Mountains. 
Een wereld van verschil met de vakanties, die 
we tot dan toe hadden gehad. 
Opa en oma, de vader en moeder van mama, 
kwamen elke woensdagmiddag hier. 

s’Middags kookte oma en opa deed de tuin. 
Bij deze opa en oma ging ik ook veel logeren 
en in de winter schaatste ik met opa. Ik had 
een soort hotel opgezet daar en speelde dat ik 
de hotelmanager was. Opa en oma speelden 
daar heel fanatiek in mee en waren dan de 
klanten van het hotel. 
Alles heeft zo’n bepaalde vanzelfsprekendheid 
als je twaalf  bent, dat vond ik met alles hier in 
dit dorp. Maar ik besef  nu pas hoeveel hier is: 
het is een dorp, een beetje saai, maar wel een 
heerlijke plek om op te groeien.
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