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Voorwoord

Voor u ligt een bundel met Sterke Verhalen over Boerakker en Lucaswolde. ‘Sterk’ omdat ze laten
zien hoe een klein dorp vitaal kan zijn. Inwoners zetten samen de schouders onder hun
dorpsverenigingen, zorgen voor activiteiten en helpen elkaar waar nodig. Dat lukt heel goed, zoals
blijkt uit dit tiental verhalen en impressies. Ze vormen een mooie illustratie bij de cijfers van het
Waarderingsonderzoek Boerakker & Lucaswolde – 2012, dat Eric-Jan in dezelfde periode uitvoerde.
Elke generatie verwerkt zijn ervaringen in verhalen. Verhalen vertellen vaak wat bijzonder is tegen de
achtergrond van het algemene. De winter van 1979 was in heel Nederland streng, maar mensen
herinneren zich behalve de kou en de sneeuw de verbondenheid die ontstond. Overal verloren kleine
dorpen hun middenstand, maar dorpsbewoners bedenken op een eigen wijze nieuwe voorzieningen
en delen hun succes!
Eric-Jan Bijker heeft vol inzet verhalen in Boerakker en Lucaswolde opgespoord en vastgelegd. In
verhalen gaat het om een beleefde werkelijkheid, niet om wetenschap. Vertellers en luisteraars
scheppen elk hun eigen beeld. Behalve verhalen van bewoners vindt u hier observaties van een jonge
student die het dorp vanaf de zomer 2012 een half jaar lang heeft doorkruist en beleefd.
Het initiatief voor het project Sterke verhalen van Groninger dorpen is genomen door Jannie
Rozema, onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.
Haar onderzoeksthema is de kwaliteit van de leefomgeving. Dit tweejarig project werd mogelijk
gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen uit de reserve Leefbaarheid Krimpgebieden
(onderdeel Innovatieve Projecten en Experimenten). Hopelijk dragen deze verhalen op hun eigen
bescheiden wijze bij aan het voortbestaan van Boerakker en Lucaswolde als kleine, maar sterke
woon- en leefgemeenschap. We zijn de inwoners die hun verhalen met ons wilden delen daar
erkentelijk voor.
Drs. Joost Eskes
Projectleider Sterke Verhalen van Groninger Dorpen, Instituut voor Communicatie en Media,
Hanzehogeschool Groningen.
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1.

Mijn ontmoeting met Boerakker & Lucaswolde

Bij de halte ‘Boerakker A7’ stap ik uit. Ik heb geen idee welke kant ik op moet en wat ik me bij beide
dorpen voor moet stellen. Mijn gevoel zegt me dat ik links af moet en na vijf minuten lopen kom ik er
achter dat mijn intuïtie me niet in de steek heeft gelaten. Er is een afslag te zien naar Boerakker, ik ga
de bocht om en zie daar het welbekende blauwe plaatsnaambordje zoals wij die in Nederland
kennen. Het eerste wat ik me bedenk is dat de tien minuten die ik uiteindelijk heb moeten lopen
helemaal niet vervelend waren. Even geen last van heipalen, dronken studenten, stoplichten en
andere ergernissen, zoals in de stad, waar ik al heel lang woon.
Er staan veel vrijstaande huizen langs de weg, ergens werken mensen nog aan een uitbouw. Aan mijn
linkerkant zie ik een huis met een wat rare schuur. Het staat te koop. Ik vraag me af wat deze schuur
mag betekenen. Het blijkt een oude doorrit te zijn waar koetsiers vroeger even konden rusten. Ze
reden aan de ene kant naar binnen, dronken wat en reden er aan de andere kant weer uit. Het
gemak dient de mens. Even verderop is een winkeltje waar vrolijke jongemannen mij uitbundig
begroeten. De jongens lijken zich erg thuis te voelen en veel plezier te hebben in hun werk.
Ondertussen moet ik oppassen dat ik niet omver word geskeelerd door kinderen die op straat voor
hun school aan het spelen zijn. Ik ga zitten op een bankje tussen de basisschool en de kerk die er pal
naast staat. Hoog boven me op de toren geeft een windvaan in de vorm van een banier de
windrichting aan. Heel veel bewoners zullen onder het dak van deze kerk hebben gezongen,
gebeden, gevierd en gerouwd. Verderop, van achter het godshuis vandaan, klinkt geschreeuw, het
klinkt me bekend in de oren. Er ligt achter de kerk een voetbalveld van VV Boerakker. Een trainer
spoort zijn spelers luidkeels aan. Ze hebben lol want ik hoor hen lachen. Dit moet haast wel een
hechte groep zijn.
Ik haast me want ik wil niet alleen Boerakker zien maar ook het streekdorp Lucaswolde. Naar welke
Lucas zou dit dorp ooit zijn vernoemd? Lucaswolde blijkt voornamelijk een lange straat te zijn
waaraan vele boerderijen zijn gebouwd. Voor een deel erven die nog een agrarische functie hebben,
maar ook veel woonboerderijen. Langs de kant van de weg kom ik metalen silhouetten tegen, een
boertje op een varken, een klompenmaker met een hitje. Een informatiebord even verderop vertelt
de verhalen van deze bijzondere dorpelingen. Elk silhouet staat voor een eigen mysterieus verhaal
over wat zich in de omgeving van Lucaswolde heeft afgespeeld.
7

Teruglopend door Boerakker richting de bushalte concludeer ik dat de tijd niet is stil blijven staan,
ook al kennen deze dorpen al een lange geschiedenis. Integendeel, er vindt volop vernieuwing plaats.
Een typisch dorp: rust, ruimte, veiligheid en behulpzaamheid. De mensen klussen wat in hun tuin en
het is net of ze mij al vele malen hebben gezien en gesproken, althans zo begroeten ze mij.
Ik ben benieuwd naar mijn volgende bezoek aan Boerakker en Lucaswolde. Hoe kijken de bewoners
naar hun dorp? Hoe was het vroeger, hoe is het nu? Zouden hier inderdaad vroeger paarden hebben
gelopen? Wat zullen fietsers doen die even uit willen rusten? Wat zal er in de winkel te koop zijn?
Wonen er “bijzondere” mensen in de dorpen? Welke ‘sterke’ verhalen hebben zij te vertellen?
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2.

Lutje Melle, de dichtende analfabeet

Tot ongeveer 1900 was Boerakker meer een gehucht dan een dorp, met rondom eindeloos veel
velden en her en der petgaten als herinnering aan de vervening. Het dorp deed zijn naam eer aan. Er
stonden misschien tien tot vijftien huizen en een kerk. Geleidelijk breidde het dorp zich uit langs de
Hoofdweg, de Hoge Tilweg en de Noorderweg. Een dorpshuis en een basisschool volgden en er
kwam nieuwbouw. Inmiddels is Boerakker een dorp met historie, met verhalen, met mensen die
verhalen vertellen of er naar luisteren. Neem nou Jan Helder of Allardus van der Velde en Jannes
Venema. Als ik met hen aan de praat kom over Boerakker, dan volgt de ene op de andere anekdote.
Ik vertel ze graag door.
Naast veel arbeiders en boeren zijn er ook mensen met heel andere beroepen. Zo is er een
petroleumboer, die een petroleumkar gebruikt, die getrokken wordt door een pony. Hij vent langs de
deuren en wie in deze dagen brandstof nodig heeft voor lampen of kooktoestellen, laat de blikken
door hem vullen. Petroleum is ook te koop aan de Hoge Tilweg. Voor verwarming kun je ook in het
dorp terecht. De brandstoffenhandelaar bezorgt met paard en wagen op bestelling eierkolen,
briketten, cokes en turf om zo de winter door te komen.
Het dorp kent in die dagen een huisschilder met een eigen winkel met verf, kwasten en behang. Dan
is er een bedrijfje dat witte boorden ophaalt. De boderijder (of moet je hem “boordenrijder”
noemen?) brengt ze vanuit het dorp naar een wasserij in de stad Groningen. Daar worden ze
gewassen en gestreken. Zo kunnen de Boerakker burgers op hun zondagsbest in de kerk verschijnen,
met een schone, blinkend witte boord om hun hals. Het overhemd, waar de boord op wordt
bevestigd, kan een wasbeurtje overslaan.
Jaarlijks komt de stoelenmatter langs. Hij repareert of vernieuwt het rieten vlechtwerk van de
zittingen van de stoelen. De matter werkt bij de mensen thuis, in de schuur of buiten en omdat het
een tijdrovende bezigheid is, mag hij mee eten.
In Boerakker bevinden zich vier kruideniers en bij sommige winkels kun je ook klompen,
huishoudelijke artikelen en zelfs jenever kopen. Drie winkels combineren de levenswaren met een
fouragehandel. Ze verkopen vee- en kippenvoer en andere stalbenodigdheden. Met paard en wagen
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brengen ze het voeder bij de boeren rond. Bij één winkel is een eierhandel gevestigd. Deze winkel
kent bovendien een manufacturenzaak, waar je kleding, stoffen, gordijnen en andere artikelen voor
woninginrichting kunt kopen. De kruidenier gaat bij de bewoners langs om de bestellingen op te
halen, die hij noteert in een speciaal boodschappenboekje. In de winkel zoekt hij de bestellingen bij
elkaar en daarna bezorgt de winkelier ze met paard en wagen bij de mensen thuis. De
winkeliervrouw drijft met haar kinderen de winkel en bedient de klanten die even tussendoor hun
waren kopen. Veel is los te krijgen: suiker, bonen, erwten, rijst en meel – de winkelier schept ze in
een zak, weegt ze af en vraagt of het een onsje meer mag zijn.
Lutje Melle gaat niet naar school. Hij kan lezen noch schrijven, maar wel goed dichten. Overal waar
hij komt, slaat hij met vlammende gedichten toe. Op een dag komt hij bij klompenmaker Bolt en
koopt een paar klompen. En hij dicht:
“Nou sta ik weer in ’t holt
van Roelf Bolt”
Niet altijd beperkt Lutje Melle zich tot de feiten. Vaak bevatten zijn gedichten een vingerwijzing, een
aansporing of verzuchting. Onze dichter doet vaak boodschappen bij winkelier Van Houten, de
eigenaar van vier winkels in het dorp. Dichterlijke overmoed brengt Lutje er toe deze
schaalvergroting over de hekel te halen, want van wie is dat geld eigenlijk? Maar Melle is ook geen
dief van zijn eigen portemonnee. Hij mag dan geen boodschappenlijstje kunnen schrijven, hij is heel
goed in staat om zijn wensen kracht bij te zetten met puntige dichtregels.
“Van Houten,
met je kale Bouten
Het is je zeker goed gegaan
Want je hebt er al vier winkels staan
Is het niet van je eigen geld,
je bent er wel voor aangesteld.
Ik sta hier op Hollands grond
met de broek vol stront
En geef me nu maar gauw een stuut
Dan gaat ik de deur weer uut.”
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3.

Rustpunt in Lucaswolde

Het Westerkwartier leent zich voortreffelijk om te fietsen. Wat ooit een moerassig landschap was
met laagveenweiden waar je natte voeten kreeg, daar ligt nu een welvarende streek. Het Oude Diep,
Dwarsdiep of Matsloot – of is het toch het Oude Riet? - slingert er al eeuwen door het landschap, ook
al heeft een vorige generatie vanwege landbouwbelangen de liniaal er op sommige plekken langs
gelegd. Over de Boerakkertil rijd je naar de Hooiweg, hoe zou de Kattenhage ooit aan zijn naam
gekomen zijn? In de namen ‘Jammer, Jouwer en Bakkerom’ klinkt muziek, maar wie waren eigenlijk
Roorda en Idsingh en waarom zijn wegen naar hen vernoemd? En valt in de straatnaam Lietsweg nog
het Fries te beluisteren zoals dat in Vredewold ooit voertaal was? Namen als Beldam, Leidijk en
Dijkweg hebben een eigen ritme, maar ze zijn makkelijker thuis te brengen. Ooit viel het niet mee het
land droog en vruchtbaar te houden tussen de zuidelijke zandrug van Tolbert, Nuis en Marum en de
noordelijker zandrug van Niekerk, Oldekerk en Sebaldeburen. Maar de buren kwamen en zaaiden er
hun akkers in en de streek kwam onder hun ploeg tot bloei. Ook aan de Hooiweg.
Een buurtschap, dorp, gemeenschap heeft voor de ontwikkeling en groei het inspirerende voorbeeld
nodig van mensen met visie en daadkracht. Mensen met passie, met de aanstekelijke drang om die
met anderen te delen, om anderen op sleeptouw te nemen. Mensen kortom die de handen uit de
mouwen willen steken. Dat hoeft helemaal niet om grootse, omvangrijke en dure plannen te gaan.
Het kan gaan om kleine stappen, die door het ontbreken van hoge kosten geen weerstand oproepen.
En die stappen krijgen steun dankzij het enthousiasme waarmee ze zijn ontwikkeld en worden
uitgevoerd en de voordelen die ze hebben voor anderen.
Maaike Bergsma is zo’n geestdriftig iemand. Deze docente aan het HBO in Leeuwarden woont aan de
Hooiweg. Ze kwam er vijf jaar geleden wonen, aangetrokken door de rust en de ruimte. Samen met
haar vriend runt ze sinds mei 2012 een theetuin. Fietsers en wandelaars kunnen er even uitrusten.
Bezoekers mogen genieten van de omgeving. Aan de oorspronkelijke boerderij heeft ze nogal wat
verbouwd. Niet de koeien, maar de gasten staan centraal. Een bank en een tafeltje, koffie en thee
behoren tot de eerste vereisten. Er kwam een bord in de tuin in de vorm van een ouderwetse
theekan. Maaike vertelt me haar verhaal bij een heerlijk kopje thee.
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De vorige bewoners hadden een gierkar in de schuur achter gelaten. ‘Die kon ik wel gebruiken, ik heb
hem schoon gemaakt en nu staan de koffie- en theespullen in de oude gierkar’, zo vertelt de
gastvrouw. Van de bezoekers wordt verwacht, dat ze het geld in een gleuf in de gierkar doen. Koffie
of thee kosten een euro, scharreleieren kosten anderhalve euro voor tien stuks. Soms verkoopt
Maaike voor vijftig eurocent zelf gebakken cake of muffins. Voor twee euro is jam te koop, gemaakt
van eigen aardbeien en rode en zwarte bessen, die haar man en zij in de vroege zomer plukken.
De theetuin voorziet in een behoefte. Afhankelijk van het weer komen er wekelijks gemiddeld twintig
bezoekers. Zij komen voornamelijk uit de omliggende dorpen, maar ook toeristen uit bijvoorbeeld
Lisse, Voorschoten en Emmen weten de paradijselijke tuin te vinden. Meer dan eens ontstaan er
unieke contacten. Een Russisch-Nederlands paar raakte onder de indruk van de omgeving en de
theetuin, omdat deze plekken herinneringen opriepen aan moedertje Rusland. De bezoekers legden
hun ervaringen vast op film en via YouTube konden familie en vrienden meekijken.
Of een ander verhaal: vijftien dames van de fietsclub uit Peize wilden graag komen lunchen. Dankzij
een tip over de vindplaats van de sleutel konden zij naar binnen, ook al waren de bewoners niet
thuis. Sommige bezoekers schrijven in het gastenboek niet alleen hun ervaringen en oordeel, maar
komen ook met nuttige tips, waar Maaike haar voordeel kan doen.
Mijn gastvrouw bruist van de ideeën. Ze wil graag munt verbouwen en bezoekers in staat stellen om
de bladeren zelf te plukken. In de verre toekomst zou ze graag een Bed & Breakfast willen beginnen
en op korte termijn wil ze de theetuin laten opnemen in de lijst van Rustpunten, als de provincie die
vaststelt. Boeren in Gelderland en Overijssel namen daarvoor het initiatief. Een Rustpunt creëer je al
door bijvoorbeeld fietsers en wandelaars in een schuur de mogelijkheid te bieden om koffie te zetten
en het toilet te gebruiken. Soms is zo’n rustpunt te vinden in een zorgboerderij, maar er zijn ook
combinaties met een galerie, een rozenkwekerij, een theepottenmuseum. Ook is er een rustpunt op
een locatie waar op ambachtelijke wijze glas in lood wordt gemaakt. Bij een Rustpunt kun je niet eten
of alcohol nuttigen. Niet zelden trekken fietsers van Rustpunt naar Rustpunt. Maaike wil de theetuin
graag ontwikkelen tot Rustpunt in Lucaswolde. Haar inspirerende houding komt ook de contacten in
de buurt ten goede. Samen met de buren organiseert ze drie keer per jaar iets, onder meer (onder
het motto: wij zijn “the city of Lucaswolde”) een midzomernachtfeest.
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4.

De knop van de bedstee

De bevolking van Boerakker bestond een paar generaties geleden voor een groot deel uit arbeiders
en kleine boeren, van wie sommigen ook nog een bijbaantje hadden. Een aantal van hen werkte
tijdens het bietenseizoen in de suikerfabriek in Hoogkerk of “Stad”. De boeren deden in die tijd voor
de mechanisatie nog alles met de hand, bijvoorbeeld het maaien en hooien. Het hooi werd met
paard en wagen naar de schuur gebracht. Had je die niet, dan leende je er één bij je buurman of
kennis. Zo hielpen de mensen elkaar. Die hulpvaardigheid was juist in dorpen geen onbekend
verschijnsel. Mensen hadden elkaar hard nodig om het hoofd boven water te kunnen houden.
Bovendien zag de kerk er op toe dat mensen zich niet onttrokken aan deze praktische vorm van
naastenliefde.
Neem nu Jan Vonk. Jan woont aan de Diekweg en krijgt altijd veel visite. En altijd heeft hij sterke
verhalen. Bijvoorbeeld die keer dat een bezoeker vertelde dat hij zo’n last van ratten had. Jan zou dat
klusje wel es klaren. Doordat de petrolielamp het al snel begaf, moest Jan het ongedierte in het
donker te lijf. Geen probleem voor Jan, binnen de kortste keren is het klusje gepiept. Jan kon
wonderbaarlijke dingen. Zo vertelde hij eens, dat hij bezig was om zijn jachtgeweer aan te stampen
met een laadstok. Hij had namelijk een zwerm ganzen over zien vliegen. Terwijl hij het kruit stevig
aanstampt, haalt hij per ongeluk de trekker over. De laadstok schiet de lucht in en landt even later
weer op de grond. Als Jan de stok terug vindt, zitten er vijf ganzen aangeprikt.
De meeste bewoners hebben in die tijd een moestuin, waarop zij groente verbouwen voor het eigen
levensonderhoud. De vrouwen wekken bonen, rabarber en peertjes. Alles wat hun tuinen maar
opbrengen verdwijnt in grote wekflessen in de kelder. De boeren melken hun koeien met de hand en
zware melkbussen wachten in groepjes aan de kant van de weg op de melkrijder, die ze meetorst
naar de melkfabriek. Voor liefhebbers neemt de melkrijder op de terugweg karnemelkse pap mee.
Het dorp kent ook een melkboer die dagelijks langs de deuren gaat en halve of hele liters melk
uitschenkt.
Op twee plekken in het dorp kun je terecht voor brood, koek en banket. Dagelijks bakt een tweetal
bakkers brood en bezorgt dat op een bakkersfiets met een grote mand voorop, huis aan huis.
’s Zaterdags rekenen zij af met hun klanten, de bakkersvrouw regelt de verkoop in de winkel.
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In het leven van de boeren speelt het weer een belangrijke rol. Ook daarover doen verhalen de
ronde, zoals Allardus van der Velde en Jannes Venema mij vertellen. Rond 1900 is een stel mannen
aan het werk op het land. Het is rustig weer. Hun vrouwen komen zo koffie brengen. Plotsklaps slaat
het weer om en een vrouw wordt door de bliksem getroffen. Sinds dit tragisch ongeluk blijven de
mannen op de akkers altijd staan, als stil protest tegen het onweer.
Onweer heeft vaker dramatische gevolgen en ook daaraan bestaan herinneringen en verhalen.
Bijvoorbeeld over de visser aan de Hoge Tilweg die, als het weer omslaat, een schuilplek zoekt. Hij
ziet in de verte een boerderij, gaat naar binnen en ziet een vrouw in haar bedstee liggen. Hij probeert
haar te wekken, maar dat lukt niet. Sterker nog, de knop, waarmee je de bedstee opent, valt er af,
maar de vrouw slaapt door. De man kiest het hazenpad en verlaat het huis. Onmiddellijk hierna
breekt een vreselijk onweer los. Er ontstaat brand op de boerderij, die volledig in vlammen opgaat.
Het enige dat overblijft is de knop van de bedstee.
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5.

Mist rond “vrouw Snakenborg”

Ik nader Lucaswolde vanuit Boerakker. De zon is spoorloos verdwenen, er hangt een zware mist over
het land. Bij de verkeersdrempels stuit ik op het silhouet van “vrouw Snakenborg”. Tal van verhalen
doen de ronde over haar. Ze zou geboren zijn rond 1860 maar toen ze opgroeide en een man
gevonden had bleek het ondanks hard werken moeilijk om rond te komen. Haar man was altijd aan
het werk en verdiende de kost, terwijl zij het huishouden deed.
Maar wie was zij eigenlijk? Mensen noemden haar “vrouw Snakenborg”, soms Snakenburg, maar
haar meisjesnaam was Lutmers en haar voornaam Gesiena, of Gezina. Ze wordt in het voorjaar van
1866 geboren in Middelstum en trouwt eind juni 1884 met de 5 jaar oudere Hendrik Snakenborg; ze
is dan 18 jaar. In april 1885 bevalt ze van een zoontje, Christiaan. Ze krijgen nog drie kinderen,
waarvan één levenloos geboren wordt en een ander niet ouder wordt dan acht maanden. Er gaat iets
niet goed in het huwelijk, Gesiena pleegt volgens de bronnen overspel. Het paar heeft problemen en
heel veel ruzies. Haar man zet haar het huis uit en zij kan nergens terecht. Begin december 1897
ontbindt de Groningse rechtbank het huwelijk.
Gesiena kan weinig anders doen dan gaan zwerven en proberen in haar levensbehoeften te voorzien.
Elke dag staat ze weer voor de noodzaak om een slaapplaats en voedsel te zoeken. Als het ’s nachts
erg koud wordt, zoekt ze warmte in de hooibergen. Helaas voor haar stellen niet alle boeren dat op
prijs en soms wekken ze haar ruw zodat ze op zoek moet naar een nieuwe slaapplek. Nogal wat
volwassenen bespotten haar, kinderen zijn bang voor haar. Ze zwerft door het halve Westerkwartier,
trekt van Niebert naar Nuis of Lucaswolde en Boerakker, van schuur naar hooiberg of varkenshok,
meestal stilletjes om maar geen aanstoot te geven. Het piepen en kraken van een schuurdeur, dat is
vaak het enige geluid dat ’s nachts hoorbaar is. Vrouw Snakenborg?, fluisteren de mensen bij zo’n
gerucht. Soms verstoort ze de rust van verliefde paartjes.
Op een avond komt zij terecht bij Lieuwe van der Teun. Lieuwe heeft een grote boerderij met
daarachter een enorme hooiberg. Vaak schept hij ’s morgens het hooi om want hooi mag niet gaan
broeien. U voelt ‘m al aankomen, Lieuwe zet zijn vork vol in ’t lijf van de arme vrouw. Ze rent
vervolgens weg, op zoek naar een nieuwe slaapgelegenheid, maar haar leven verandert niet.

17
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Vrouw Snakenborg blijft zoeken naar plekken waar ze warm is en veilig. Sommige boeren hebben
medelijden met haar en ze mag bij hen bij de kachel komen zitten als het koud is buiten. Ze dommelt
dan zomaar weg, van vermoeidheid en slaapgebrek, maar misschien ook wel, omdat ze niet meer
gewend is aan de warmte.
Maar ze kan niet blijven zwerven, want landloperij en bedelarij worden pas in 2000 uit het Wetboek
van Strafrecht geschrapt. Uiteindelijk, zo gaat het verhaal, nemen veldwachters vrouw Snakenborg in
hechtenis vanwege landloperij en brengen haar naar Veenhuizen. Ze is een van de vele vrouwen en
mannen die dat lot is beschoren vanwege onmaatschappelijk gedrag. En wie weet, misschien zijn de
bedden van de rijkswerkinrichtingen wel wat warmer dan de kale boerenschuren van het
Westerkwartier. Er dreigt in elk geval geen riek.
Haar voormalige echtgenoot hertrouwt een jaar na de scheiding. Haar kinderen heeft ze
waarschijnlijk nooit meer teruggezien. Als haar oudste zoon Christiaan in 1914 in het huwelijk treedt
ontbreekt zijn moeder. Sterker nog, de akte vermeldt uitdrukkelijk “dat zijne moeder sedert vele
jaren een zwervend leven leidt en hij niet weet waar zij zich bevindt, of dat zij in leven dan wel
overleden is”. Ze sterft tien jaar later, niet in Veenhuizen, maar in Deventer, in oktober 1924.
Zo ontstaat er zicht op het leven van “vrouw Snakenborg”. Er is sprake van overspel, ze krijgt
“levenslang”. Ze sterft volgens de overlijdensakte “zonder bekende woonplaats”. Tot aan haar dood
op achtenvijftigjarige leeftijd zal ze een zwervend bestaan hebben gehad. De wereld kent geen vaste
plek voor haar. Blijft over de vraag, of het silhouet vooral een eerbetoon is aan een zwerfster, of een
alarmsignaal voor ons. Zijn we echt in staat om mensen levenslang aan hun lot over te laten?
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6.

Een sinaasappelbakje voor de bakfiets

Midden in Boerakker, schuin tegenover de kerk, staat Kringloopwinkel “De Cirkel”. Eersteklas
tweedehandse artikelen te koop! De winkel krijgt onder meer meubels, servies, kleding en
gereedschap aangeboden, maar ook boeken en postzegels. Kleding wordt het meest verkocht en
tafels en kasten van Mexicaans grenen zijn zo geliefd, dat ze meestal binnen een week weg zijn. Maar
mensen zoeken heel verschillende producten: de bestedingen zijn trendgevoelig. Ineens wordt een
sinaasappelbakje voor de (bak)fiets populair. De spullen zijn bijna nooit duurder dan honderd euro,
tenzij het iets heel speciaals is. Veel producten kosten minder dan een tientje. Mensen komen vanuit
de wijde omgeving naar de kringloopwinkel toe. Gemiddeld komen er 60 bezoekers per dag. De
buurt reageert heel positief op de winkel. Er zijn inwoners van Boerakker die elke week binnen
komen om even rond te kijken maar vooral ook om gezellig een bakje koffie te drinken. De winkel
heeft, misschien meer dan andere kringloopwinkels, een sociale functie, vertelt Siep Douwsma mij.
Zijn dochter Monique en hij hechten veel waarde aan betrokkenheid en gezelligheid, ook al gaat dit
misschien ten koste van het zakelijke aspect.
In 2005 begon Ronald Hoeksema de kringloopwinkel in wat vroeger een kruidenierswinkel van zijn
familie was. Al in de jaren dertig was hier een ‘Goedkoope Winkel’ gevestigd, in de jaren vijftig ging
de winkel verder onder het merk VeGé, Verkoop Gemeenschap. Een prachtige kast achter de
toonbank herinnert aan die tijd. Monique en Siep Douwsma namen de winkel over. Ronald runde de
winkel met een vast team van stichting “De Zijlen”, een organisatie voor opvang en tewerkstelling
van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij sorteren de producten die
binnenkomen. Soms zijn ze met hun zevenen soms met minder, het verschilt per dag.
Vrienden helpen Monique en Siep vaak en zij gaan stad en land af om spullen op te halen, maar de
nadruk ligt toch op de provincie Groningen. Zo halen zij bijvoorbeeld huizen leeg van overledenen en
zij kunnen dan oude spullen tegenkomen, zoals televisies uit de jaren vijftig of oude bankbiljetten.
Het meest opmerkelijke artikel, dat ze ooit bemachtigden was een krant uit 1929. Niet alles, wat
binnenkomt, kan automatisch de winkel in. Alles wordt nagekeken en niet-bruikbare onderdelen
verdwijnen in de container en komen terecht bij het recyclebedrijf. Monique en Siep proberen zo
flexibel mogelijk te zijn en hoe dan ook dankbaar voor alles dat hen aangeboden wordt.
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Monique en Siep doen hun werk met veel enthousiasme en dit dragen ze over op hun medewerkers
en vrijwilligers. Ze willen de winkel nieuw leven inblazen en besloten om allerlei activiteiten op te
zetten om dit tegen te gaan. Kort geleden organiseerden ze een markt met oude ambachten,
waarvan de opbrengst voor een deel naar de Voedselbank ging. Ze zijn van plan om vaker dergelijke
initiatieven te gaan nemen. Na mijn gesprek ga ik terug naar de stad met nogal wat indrukken. Er is in
Boerakker een Kringloopwinkel, met een eigen website, gebruik makend van Marktplaats.nl. Dankzij
de winkel krijgen mensen de kans om artikelen te kopen die op een andere manier moeilijker
verkrijgbaar zijn. Producten krijgen een tweede leven zodat er minder afval verbrand hoeft te
worden en het milieu ontzien wordt. Mensen met een smalle beurs – en daar komen er met de crisis
steeds meer van – vinden hier voor weinig geld iets van hun gading. Bovendien biedt de winkel
werkgelegenheid aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. En tenslotte heeft
de winkel een sociale functie voor de omwonenden. Voor het dorp betekent de winkel leven in de
brouwerij.
Opmerkelijk: ik bezoek een kringloopwinkel in Boerakker en binnen tien minuten maakt het indruk
op me en overvalt me de vraag: hoe kom ik af van het vooroordeel dat leven in een dorp saai is en
geen mogelijkheden biedt om te voldoen aan eigentijdse eisen van zorg voor de omgeving en zorg
voor mensen die kwetsbaar zijn? Toch leerzaam, zo’n studieopdracht over dorpen op het Groningse
platteland.
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7.

Hutspot en rollade na een overlevingstocht

Sporten en bewegen in de natuur komt voor in vele varianten. Sommige mensen zweren bij
fierljeppen, anderen geven de voorkeur aan een flinke bosloop. In Boerakker gaan de vlaggen
letterlijk uit voor de jaarlijkse survivaltocht. Honderden deelnemers uit het hele land, honderden
vrijwilligers en duizenden toeschouwers bevolken dan het Groningse dorp en omgeving: een
topevenement dus, dat het waard is om nog meer aandacht te krijgen.
De survivalvereniging die de tocht organiseert en inmiddels negentig leden kent, bestaat al bijna
twintig jaar. Rense de Wind werkte in die tijd bij Justitie in Eindhoven waar hij in contact kwam met
de survivalsport en kort hierna nam hij zelf deel aan een survivalrun in Doetinchem. Het survivalvirus
zou hem niet meer met rust laten. Hij verhuisde naar Boerakker, sloot zich aan bij de Omnivereniging
in het dorp en ontving tweehonderdvijftig gulden om een survivaltocht te kunnen organiseren. Het
concept sloeg aan: er kwamen vijfenzeventig deelnemers op af en Rense kreeg steun om het initiatief
meer handen en voeten te geven. Cordial, producent van lijmen voor de papier- en kartonindustrie,
wordt en blijft sponsor, aanvankelijk met een bijdrage van tweehonderd euro. Binnen de kortste tijd
nemen vijfhonderd liefhebbers deel aan de survivaltocht in Boerakker. Inmiddels doen er soms – het
maximum - zeshonderd deelnemers mee. Dertig tot veertig procent van hen haalt de finish.
Inmiddels is de tocht achttien keer gehouden. Dit toont het succes van het evenement wel aan.
In de loop van de jaren worden de organisatoren steeds slimmer in het benutten van kansen om zo
min mogelijk kosten te maken. Medewerkers van de organisatie halen soms van heinde en verre
spullen om de kosten te drukken. Zo halen ze touw uit Zoutkamp en Defensie biedt de kans om
spullen te lenen. Hulp komt soms uit onverwachte hoek. Een kippenboer levert hout en andere
spullen, Als het in 2000 flink stormt, biedt Staatsbosbeheer hulp. De organisatie van de survivaltocht
mag omgevallen bomen komen ophalen. Ook dan leveren vrijwilligers een indrukwekkende bijdrage.
Met behulp van tractoren verwijderen ze de bomen en zorgen ze voor transport naar een zagerij in
Veenhuizen. Bouwvakkers en timmerlieden verzagen het hout om een schuur van 8,5 bij 22,5 meter
te bouwen. De schuur staat op grond van de gemeente, die geen kosten in rekening brengt.
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Een goed georganiseerde survivalrun, zoals in Boerakker, vergt veel voorbereiding. Een uitgewerkt
draaiboek is onmisbaar. Een cursus touwknopen moet garanderen dat de hindernissen veilig zijn. Op
de dag van de tocht is Boerakker voor alle verkeer afgesloten. De deelnemers aan de survivaltocht
lopen door bos, over weiland, over hekken en door sloten. Een deel van de hindernissen is
“natuurlijk”, maar andere, zoals klimrekken, zijn zorgvuldig opgebouwd. Er zijn meerdere tochten,
die verschillen in lengte en aantal hindernissen. Voor de jeugd is een tocht maximaal
zeveneneenhalve kilometer en het “Run up” circuit heeft een lengte van dertien kilometer met
veertig hindernissen. Ook de hoogte van de hindernissen verschilt. Volwassenen mogen zes meter
hoog klimmen, kinderen tweeënhalve meter. Een jurylid controleert bij elke hindernis of de
deelnemer de hindernissen op een correcte manier neemt. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, of
er eentje mist, krijgt straftijd.
Hoe meer je te weten komt over de survivalrun in Boerakker, hoe meer je onder de indruk komt van
de rol van vrijwilligers. Rond de vijftien vrijwilligers zijn elk jaar weer zeven dagen bezig om de tocht
op te bouwen. De Groningse reddingsbrigade beveiligt de activiteiten boven water. De Hoogeveense
boogschietvereniging neemt mensen en materiaal mee voor het boogschieten tijdens de run. Dertien
mensen ruimen op één dag ook weer alle hindernissen op. Na afloop kunnen ze kiezen uit drie
verschillende soorten hutspot. De gezamenlijke maaltijd met een lekker biertje sluit de lange en
vermoeiende dag af. De organisatoren zijn zich er van bewust dat naast de steun van de vrijwilligers
ook de bereidwilligheid van de omgeving van belang is. De run gaat langs vijfentwintig huisadressen
en de bewoners kunnen enige overlast ondervinden. Elk jaar krijgen ze de vraag of ze problemen
hebben met de survivalrun. Met Kerst krijgen de mensen vaak een rollade.
De betekenis van vrijwilligers bij dit jaarlijkse sportieve evenement in Boerakker is enorm. Ook de
deelnemers doen vrijwillig mee. Of lijden ze ook aan datzelfde onbedwingbare virus?
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8.

Het conservatorium van Lucaswolde: de gebroeders Terpstra

Er zijn muzikanten die vereenzelvigd worden met hun instrument. En er zijn instrumenten die
worden vereenzelvigd met een muzikant. Stevie Wonder kan mondharmonica spelen zo goed als hij
wil en kan maar tot in lengte van jaren is de mondharmonica het instrument van Toots Thielemans.
En wat naast het vakmanschap opvalt, is de passie voor de muziek, met als gevolg dat deze Belgische
jazzmuzikant optreedt op het North Sea Jazz Festival, maar ook bij Sesamstraat. Thielemans heeft
inmiddels zijn negentigste verjaardag gevierd maar staat nog volop in de spotlights: hij speelt
virtuoos en het is muziek met emotie.
In het Westerkwartier zijn “trekharmonica” en “gebroeders Terpstra” voor velen synoniem. En ook
hier zijn vakmanschap en passie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tijd voor een afspraak. Voor
een gesprek over vakmanschap. En over passie.

Tijdens het gesprek blijkt al meteen dat Siemen en Albert Terpstra een begrip zijn in de regio. Kort
voor mijn binnenkomst is er een onderhoud geweest tussen de beide muzikanten en een journalist
van het “Dagblad van het Noorden”. Een paar jaar geleden ontvingen ze een Koninklijke
onderscheiding, mede voor hun betrokkenheid en inspanningen voor de omgeving. Bij de viering van
Koninginnedag in 2009 hesen zij de vlag bij het gemeentehuis van Marum.
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Beide mannen spelen al van jongs af aan trekharmonica (niet te verwarren met een accordeon, dat
echt een ander instrument is). Zij maakten ooit kennis met dit instrument omdat hun achterbuurman
een trekharmonica had. Zij waren er als kinderen niet bij weg te slaan. Vier avonden in de week
geven zij cursussen aan belangstellenden. De cursisten komen vanuit het gehele Westerkwartier. Op
dinsdagavond is de groep circa 8 personen groot. De cursisten krijgen vooraf koffie/thee en koek. Na
afloop is er een biertje en dat willen er ook wel eens twee worden. De gebroeders Terpstra treden
ook nog een paar keer per jaar op bij bruiloften, op festivals en in kerkdiensten.
Hun bijnaam: het conservatorium van Lucaswolde. Een mooie erenaam.
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9.

Alleskunner Egge Wieringa

Egge Wieringa woont aan het Schilligepad. Zijn huis staat vol met zelfgemaakte attributen. Zo staat er
een grote vitrine waarin de dichter zijn postkoetsen etaleert. Zijn vrouw spaart vingerhoedjes die hier
ook staan te pronken. In de hoek van zijn kamer staat een door Egge geverfde melkbus en op de kast
prijkt de zelf gemaakte kastkroon. Vol trots toont Egge mij zijn werkstukken als ik bij hem op bezoek
kom. Achter alles zit een verhaal en hij neemt de tijd om dit te delen. Je zou kunnen zeggen dat de
woonkamer een soort museum is. De eigenaar leidt je rondt en sleept je mee in zijn levensverhaal. Al
zijn boeken komen op tafel, waardoor ik een goede indruk krijg van wat deze man allemaal heeft
gedaan.
Er is eigenlijk teveel om te vertellen. Laat ik me beperken tot die boeken, zijn werk voor het museum
in Niebert en afsluiten met het gedicht dat Egge Wieringa schreef over de Tweede Wereldoorlog. Dat
geeft al een goede indruk van deze veelzijdige man. In 2008 is hij geridderd. Er kwam een
overzichtstentoonstelling over zijn werk. De samenleving heeft hem zodoende eer betoond.
Egge Wieringa is in april 1933 geboren in Marum en volgde aan de kunstnijverheidsschool
opleidingen tot onder meer grafisch ontwerper en beeldhouwer. Zijn ouders stimuleren hem om
naar school te gaan en betalen de kosten. Om bij te verdienen maakt Egge onderzetters voor f 1,25
per stuk, beschildert zo’n 600 melkbussen en maakt kastkronen. Hij wordt schilder bij de gemeente
Bedum en decorateur bij V&D. Dit dienstverband duurt 28 jaar. In zijn vrije tijd ontwikkelt hij een
groot aantal artistieke activiteiten: hij tekent en schildert landschappen in het Westerkwartier,
ontwerpt omslagen voor boeken, maakt logo’s en schrijft gedichten. Egge vergeet zijn afkomst niet:
geregeld publiceert hij in het Westerkwartiers, de taal van de streek waarin hij opgroeide. Thuis richt
hij een atelier in om koetsen na te bouwen op een schaal van bijvoorbeeld 1:10. Via het reisbureau
bij V&D krijgt hij afbeeldingen van koetsen uit onder meer Portugal, Turkije en Hongarije in handen.
Met sommige modellen is hij twee jaar bezig. Meer dan eens weet hij een koets te verkopen en het
komt voor dat hij een verkocht exemplaar na verloop van tijd weer terug krijgt. Het testament van
een koper bepaalt dat Egge de koets na de dood van de koper weer retour krijgt.
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Aan de Molenweg in Niebert staat Museum Het Steenhuis met permanente exposities over het
bakkersvak en het schildersambacht. Op zolder zijn een huiskamer uit 1900, een grutterswinkel en
een oude kapperswinkel ingericht. Andere ambachten krijgen ook aandacht. Er is bijvoorbeeld een
Open Dag voor oude technieken. De tachtigjarige Egge Wieringa is er al jaren kind aan huis. Ooit was
het museum een oude koeienstal. Op 1 mei 1993 begon de sloop en een jaar later was de klus met
hulp van 45 mensen en na het afvoeren van veel sloopmateriaal geklaard. Egge was er elke avond.
Elk jaar komen er zo’n 3000 bezoekers op Het Steenhuis af. Zij kunnen elke donderdag-, zaterdag- en
zondagmiddag van mei tot en met oktober terecht.
Egge Wieringa is misschien vooral ook een schrijver. Hij heeft 12 boeken op zijn naam staan. De
geschiedenis van het Westerkwartier staat centraal. “Nadde spoanen” is het eerste boek met
streekverhalen over het Zuidelijk Westerkwartier. Ter gelegenheid van het jubileum stelde hij een
boekje samen over de muziekvereniging en de opbrengst van de verkoop kwam terecht in de kas van
de vereniging. Bij de presentatie speelde het muziekkorps. Van het boek “Groeten uit Boerakker” zijn
honderden exemplaren verkocht.
Voor een boek over de kerk las hij de notulen van kerkeraadsvergaderingen van jaren terug. Soms
ontdek je dan curieuze dingen. Egge ontdekte dat de kerkeraad elk jaar weer een bult zand bestelde.
Egge begreep eerst niet waarom, maar bij verder onderzoek kwam hij er achter wat de reden was:
mannen zaten gescheiden van vrouwen in de kerk en aan de kant van de mannen lag er zand onder
de stoel, zodat zij hier hun pruimtabak konden uitspugen. Voor de kerk maakt Egge twee engelen van
grenenhout.
Tot voor kort gebruikte Egge bij het schrijven nog een oude typemachine en wanneer er dan iets fout
was getypt, draaide hij het stuk papier terug, ging met witte kalk over het papier en kon er
vervolgens overheen typen. Tegenwoordig gebruikt de schrijver-dichter-schilder een computer, zij
het alleen een tekstverwerkingsprogramma. Zijn kleinzoon Jeroen helpt hem hierbij. Als dat van
school mag in plaats van strafwerk maken, dan is de keus niet zo moeilijk.
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Er is een indrukwekkend gedicht van Egge, dat vaker dan alleen bij de Dodenherdenking op 4 mei
aandacht verdient.

“De zun kleurt grille takken rood,
die bloedend griepen noar de oavendlucht
vol troosteloze herinneringen.
Een veul te vroege dood
ontnam de beulen, vol van martelzucht,
de uutgeteerde starvelingen.
Misschien nog ofscheidswoorden
die wij nooit verstoan zallen.
De trieste slötakkoorden
blieven deurbetoan, bij ons allen.
’t Enege wat wij deur de troanen hen zien,
bennen de noamen ien t kolles stien”.
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10.

Een dubbeltje op zijn kant bij Joop Kat

Om rond te kunnen komen hadden veel mensen vroeger niet genoeg aan één baan. Ze verdienden
daar te weinig mee voor hun gezin. Maar ze waren creatief zat om er wat bij te doen, als winkelier,
boer, aanzegger of wat dan ook maar. Ook caféhouder Joop Kat kon dat, hij kon zogezegd creatief zat
worden. Hoe dat zit vertel ik zo, maar eerst wat meer over al die harde werkers van vroeger die er
twee of meer banen op na hielden.
Bij de schoenmaker kon je terecht voor nieuwe schoenen maar hij verzoolt ook je oude sloffen of
plakt een nieuwe hak onder een versleten schoen. Maar de schoenlapper is ook aanzegger, bij een
sterfgeval in het dorp heeft hij andere, ernstiger zaken aan zijn hoofd dan schoenleer. Als aanzegger
gaat hij langs bij familieleden, vrienden en andere bekenden van de overledene om hen het droeve
nieuws te melden. De aanzegger snelt van voordeur naar voordeur om het nieuws aan te zeggen. In
Noordwijk is vandaag de dag nog een wandelroute met de welluidende naam “Het Leed
aanzeggerspad”. Gekleed in zijn netste pak en vaak getooid met een speciale hoed brengt de
aanzegger het nieuws aan de voordeur over en sluit af met een troostende Bijbeltekst of gaat op de
uitnodiging in om mee naar binnen te gaan. Bovendien zorgt de leedaanzegger voor een timmerman
om een kist te maken, voor dragers en voor een dominee of pastoor bij de begrafenis. Zo kan een
aanzegger het heel druk hebben als veel mensen komen te overlijden.
Er zijn meer mensen in het dorp die verschillende beroepen tegelijk uitoefenen. De kapper voorziet ‘s
morgens tal van huizen en boerderijen van rieten daken. ’s Middags knipt hij baarden, snorren en
haren en wie zaterdagsmiddags komt, kan zich laten scheren. Bij de kapper kun je natuurlijk ook
nieuwtjes uitwisselen. Fietsenmakers zijn ook smid. Voor het kopen en repareren van een fiets kun je
terecht op drie plaatsen. Bij twee van de drie rijwielhandelaars is ook een smederij voor al het
voorkomende smidswerk, zoals het beslaan van de paarden en het bewerken van de hoefijzers. Je
kunt er wagens laten repareren en één rijwielhandelaar verkoopt kachels en andere ijzerwaren. Er is
later zelfs een pomp met ESSO-producten.
Een kroegbaas heeft bij voldoende klandizie geen tijd voor andere werkzaamheden. Voor een
borreltje kun je in die dagen in Boerakker terecht bij één van de cafés. Er is keus zat. Ten noorden
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van het dorp, bij de brug over de Matsloot, is een schipperscafé waar veel turfschippers komen. Het
karakteristieke café “De Zon” ligt aan de hoofdweg in zuidelijke richting en heeft een doorrit. Een
koetsier kan terwijl hij op de bok zit, met zijn rijtuig de doorrit binnenrijden. De passagiers doen een
plas of halen in het café een warm drankje (of iets sterkers), de paarden blijven ingespannen en de
koetsier blijft op de bok zitten. Hij krijgt zijn drankje gepresenteerd op een speciaal plankje, dat op
koetsiershoogte aan de balken hangt. Als iedereen weer is ingestapt, ment de voerman zijn paarden
via de doorrit de andere kant weer uit.
Maar neem me niet kwalijk, ik zou een verhaal vertellen over Joop Kat. Joop “woont” in een kroeg in
Boerakker en na het vissen komen mensen daar vaak een borreltje halen. Joop is niet te beroerd om
de gezelligheid te verhogen met een sterk verhaal. Op een dag vertelt hij de aanwezigen dat hij
‘s morgens heeft gevist. Daar zag hij een vis zwemmen, die zo lang was dat het beest in de sloot niet
kon keren. De vis was te lang, de sloot te smal. Er zat voor het geschubde dier niks anders op dan
door te zwemmen richting het Kuzemer klooster, waar de vis weer ruimte heeft om te draaien. Joop
kan het mooi vertellen, net zo mooi waarschijnlijk als ik het te horen kreeg van Allardus van der
Velde en Jannes Venema.
Maar de waard heeft niet altijd even veel klandizie. Dan wil de café-eigenaar annex kroegbaas Joop
Kat nog wel eens een truc uithalen om zijn koopkracht te verhogen. Tegenover zijn kroeg staat nog
een ander café. Joop besluit op een stille dag om aan de overkant twee borreltjes voor een dubbeltje
te halen. Vervolgens komt de eigenaar van het café weer bij Joop langs om met het net verdiende
dubbeltje ook twee borrels achterover te slaan. Dit houden beide kroegbazen een behoorlijk poosje
vol en zo ontdekken ze gaandeweg met groeiende tevredenheid dat je met een dubbeltje veel kunt
bereiken, in elk geval drinken. Hoe zo: “Als je voor een dubbeltje geboren ben, dan word je nooit een
kwartje”? Als je er maar slim mee om gaat.
Een verhaal dus met een moraal. Maar wie verdiende nu uiteindelijk dat dubbeltje?
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De schrijver

Eric-Jan Bijker (1986).
Geboren in Amersfoort. Op mijn 13de ben ik verhuisd naar Groningen (stad), waar ik nog steeds
woon. Na de MAVO heb ik de MBO opleiding Onderwijsassistent gevolgd. Hierna ben ik
Communicatie gaan studeren aan de Hanzehogeschool te Groningen.
Boerakker kende ik alleen als jeugdtrainer van een voetbalteam dat tegen VV Boerakker had
gevoetbald. De omgeving was hierdoor nieuw voor mij maar al snel voelde ik me thuis in beide
dorpen, ook al omdat de bewoners mij overal hartelijk ontvingen.
Naast het opschrijven van de verhalen voor dit boek heb ik een onderzoek gedaan naar de
waardering die de bewoners van Boerakker en Lucaswolde voor hun omgeving hebben. De enquête
ten behoeve van de dorpsvereniging leverde een schat aan gegevens op. Van de gesprekken met
inwoners van zowel Boerakker als Lucaswolde heb ik genoten, ze waren voor mij zeer bijzonder. Elke
inwoner voelde zich erg betrokken bij het dorp en wilde mij alle informatie verschaffen die ik nodig
had. Mijn stageperiode was hierdoor erg leerzaam en ik kijk met een tevreden gevoel terug op deze
periode. Momenteel werk ik aan mijn afstudeeropdracht, daarna hoop ik een baan te krijgen in het
noorden van Nederland want ik houd erg van de rust en ruimte die deze provincie kent.

35

Dankwoord
De oudste vorm van vermaak is misschien wel het vertellen van verhalen. Ook ik heb mogen genieten
van dit vermaak. Zonder de inwoners die zo vriendelijk waren om hun verhalen aan mij te vertellen
was dit boek niet tot stand gekomen. De geïnterviewde waren zeer open en ik ben overal hartelijk
ontvangen.
Ik zou daarom graag de volgende mensen willen bedanken:
Bestuur van de dorpsvereniging Boerakker-Lucaswolde;
Jacques Drenth;
Egge Wieringa;
Rense de Wind;
Monique en Siep Douwsma;
Maaike Bergsma;
Jan Helder;
Jannes Venema;
Allardus van der Velde.
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Colofon
Deze publicatie is verschenen in het kader van het project Sterke Verhalen van Groninger Dorpen en
is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen uit de reserve Leefbaarheid
Krimpgebieden (onderdeel Innovatieve Projecten en Experimenten).
©2013, Hanzehogeschool Groningen, Postbus 3037, 9701 DA Groningen
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opname of op enige andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Tekst:

Eric-Jan Bijker, student Communicatie Hanzehogeschool Groningen.
Met dank aan alle geïnterviewde bewoners van Boerakker & Lucaswolde.
Begeleiding: Joost Eskes, hogeschooldocent Instituut voor Communicatie en Media,
Hanzehogeschool Groningen.
Vormgeving: Eric-Jan Bijker.
Foto’s:
Conny Sportel & Eric-Jan Bijker.
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