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Grönnens laid 
 
1.   Van Laauwerszee tot Dollart tou, 

Van Drente tot aan 't Wad. 
Doar gruit, doar bluit ain wonderlaand 
Rondom ain wond're stad. 

 
Ain pronkjewail in gòlden raand 
Is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
Ain pronkjewail in gòlden raand 
Is Stad en Ommelaand! 
 

2.  Doar broest de zee, doar hoelt de wind, 
Doar zoest 't aan diek en wad, 
Moar rusteg waarkt en wuilt 't volk, 
't Volk van loug en stad. 

 
3.  Doar woont de "dege degelkhaaid", 

De wille vaast as stoal; 
Doar vuilt 't haart wat tonge sprekt 
In richt-en slichte toal. 

 
 
 

Geert Teis Pzn 
(muziek G.R.Jager) 
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Jan Pol 
 
Jan Pol, onze voorouder in rechte lijn, werd 
zoals in het eerste deel van dit boek is be-
schreven op 15 november 1836 geboren in 
Niekerk. Hij was de jongste zoon van Douwe 
Klasens Pol en Hendrikje Jobs Ouwinga. 
 
Zijn geboorteakte is in datzelfde deel reeds op-
genomen. Zijn moeder overleed zeven dagen 
nadat Jan Pol zijn tweede verjaardag had ge-
vierd. 
 
Als Jan Pol drieënhalf jaar oud is hertrouwt 
zijn vader met Trientje Egberts Switters, een 
weduwe uit Oldekerk. Haar overleden man 
was bakker in Ekeburen. Zijn vader vertrekt 
ook naar dat gehucht en neemt zijn vier kinde-
ren mee. 
 
Jan Pol groeide dus op in Ekeburen, later 
steeds genoemd als Oldekerk. Volgens Ligte-
rink had het dorp Oldekerk van nu beter Eke-
buren kunnen heten. Ekeburen lag tussen 
Oosterzand en Kuzemer, een gehucht dat naar 
de eiken kan zijn genoemd of afgeleid is van de 
naam Yke. Hier moest sinds 1623 een molen 
hebben gestaan want in dat jaar verkocht een 
zekere Marten Jansen, molenaar op Cuismer 
aan Lubbe Iwema van Niebert een windmolen 
met herberg en behuizing voor ƒ 850,-. Deze 
molen stond op grond van de Provincie Gro-
ningen. 
 
In de jeugdjaren van Jan Pol is deze molen 
reeds lang verdwenen. Misschien heeft dit 
stukje geschiedenis er zijn vader wel toe aan-
gespoord daar een nieuwe korenmolen te laten 
bouwen. 
 
Kleine Jan Pol gaat naar de openbare lagere 
school in Niekerk. Andries Gerrits Olthoff was 
er toen onderwijzer en zijn zoon Geert Olthoff 
was ondermeester. Van beide onderwijzers, 
respectievelijk een zoon en een kleinzoon van 
Doetje Douwes Pol, heeft hij les gehad. Vooral 
aan het schrijven is te zien dat hij een goede 
leerschool heeft gehad. Het schrijven leerden 
de kinderen op het schoolbord. Zij moesten let-

ter voor letter opschrijven en zodoende kon 
Geert Andries Olthoff hen meteen op de 
schrijffouten wijzen. Nadien werden deze let-
ters gevormd tot woorden en zinnen. 
 
Daarbij moesten zij veel opstellen maken om 
zo het geleerde te kunnen oefenen. Jan Pol 
heeft ook mooi leren schrijven, vind ik, daar 
getuigen zijn handtekeningen van. Één van 
deze handtekeningen hebben wij al gezien in 
deel 1. Dat is de handtekening van zijn vol-
macht die hij op vierenvijftig-jarige leeftijd 
geeft aan zijn zwager Pieter Nauta. Deze 
handtekening swingt een beetje, vind ik, en 
ziet er goed uit. Voor die tijd een keurige 
handtekening. Verderop in het verhaal zien 
wij nog meerdere handtekeningen van hem. Ik 
verbeeld me dat ik in die handtekeningen zijn 
gemoedstoestand kan aflezen, soms zelfverze-
kerd dan nederig en klein en dan weer krach-
tig. 
 
Na zijn lagere schooljaren zal hij wel wat ge-
klust hebben bij zijn vader, maar als hij acht-
tien jaar is geworden moet hij gekeurd worden 
voor de militaire dienst. Hij wordt daarvoor 
goedgekeurd en op 27 april 1855 opgeroepen 
voor de Nationale Militie. Dit blijkt ook uit de 
bijlagen van zijn huwelijk. Hij vervult zijn 
dienstplicht tot 25 mei 1860. Op de volgende 
bladzijde het bewijs hiervan. 
 
Ik heb veel moeite gedaan om erachter te ko-
men bij welk onderdeel van het leger Jan Pol 
heeft gediend. Daarvoor reisde ik naar het 
Rijksarchief in Den Haag om de militaire 
stamboeken na te zien. Mijn poging heb ik 
moeten staken nadat men mij daar liet weten 
dat, wanneer het legeronderdeel niet bekend 
is, het raadplegen van de militaire stamboeken 
gelijk staat aan het zoeken naar een speld in 
een hooiberg. Zelf dacht ik dat ik wel eens iets 
had horen verluiden over de Huzaren, maar 
daarover bestond geen enkele zekerheid. Het 
zoeken, zo vertelde men mij, had alleen zin als 
ik dit nog aan de weet zou kunnen komen door 
overlevering.  
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Het zou ook gevonden kunnen als hij geduren-
de zijn diensttijd was getrouwd en daarvoor 
toestemming had gekregen van zijn comman-
dant. In dat laatste geval werd zijn legeron-
derdeel op de verklaring vermeld. In mijn ge-
val waren beide mogelijkheden niet van toe-
passing en daarom niet te achterhalen. Jam-
mer! 
 
Dat ik deze moeite deed kwam natuurlijk voort 
uit mijn drang om zoveel mogelijk van deze 
Jan Pol te weten willen komen. Hij was im-
mers mijn grootvader en in de familie deden 
verhalen de ronde dat hij voor niets en nie-
mendal deugde. In mijn beleving moest er iets 
bijzonders met deze man aan de orde zijn ge-
weest. Iets waarvan wij in ieder geval niet op 
de hoogte werden gesteld. 
 
Bij ons thuis deed vaak het verhaal de ronde 
dat wij eigenlijk de naam Poll hadden moeten 
hebben. Dus geschreven met een dubbele "l". 
Die tweede "l" waren wij strafrechtelijk kwijt-
geraakt omdat onze grootvader Jan Pol een 
schaap had gestolen. Nou, in deel 1 is reeds 
duidelijk geworden dat wij daarop geen aan-
spraak kunnen maken. 
 
Nadat in het jaar 1960 mijn vader Douwe Pol 
was overleden reed ik op een gegeven moment 
met mijn moeder over de Paterswoldseweg in 
Groningen. Links voor de overgang van de 
spoorlijn Groningen-Roodeschool wees zij mij 
het huis aan waar mijn vader was geboren. Ik 
vroeg haar of zij ook iets wist van zijn vader 
Jan Pol. Zij haalde haar schouders op en ver-
telde mij het verhaal dat oom Jacobus Pol 
moeite had gedaan om er achter te komen. Tot 
hij bij een zekere meneer Nauta in Nunspeet 
terecht kwam en deze man hem adviseerde 
zijn pogingen daartoe te staken omdat "alles te 
weten niet gelukkig maakt". Oom Jacobus Pol 
heeft dat advies opgevolgd en daarna niets 
meer ondernomen. 
 
Nadat Jan Pol zijn diensttijd er op zat in mei 
1860 ging hij terug naar Oldekerk. Daar ver-
bleef hij, naar ik aanneem een jaar. Hoewel 
zijn binnenkomen in het bevolkingsregister 
van Oldekerk niet wordt vermeld, wordt zijn 

vertrekdatum wel aangegeven. Op 30 juli 1861 
is hij vertrokken naar Metslawier. 
 
Een laatste poging om Jan Pol daar te vinden 
waagde ik op 26 februari 1998 in het Rijksar-
chief te Leeuwarden. Na uren lang zoeken ver-
telde ik de dienstdoende ambtenaar dat ik hem 
in het bevolkingsregister niet kon vinden. Hij 
adviseerde mij het zoeken te staken om de 
eenvoudige reden dat hij er waarschijnlijk niet 
is ingeschreven geweest. 
 
Hoe waren in de jonge jaren van Jan Pol ei-
genlijk de maatschappelijke, sociale en econo-
mische omstandigheden in Nederland? Het-
geen ik daarover las verdient niet de schoon-
heidsprijs. Volgens Potgieter was Nederland 
een land van mest en wind en vieze regen. Ook 
dominee Busken Huet geeft uit die periode zijn 
indrukken weer: "Het is een land gelegen aan 
de kust waar vogels niet overheen kunnen 
vliegen zonder te sterven. Dijken breken door 
en duizenden mensen sterven aan de cholera." 
 
In tegenstelling tot onze tijd heerste er op zon-
dag een doodse stilte. De gelovigen gingen drie 
keer naar de kerk en de predikanten hadden 
een zeer lange adem. Er kwam geen eind aan 
hun preken. 
 
Het was de tijd van fraaie bakkebaarden voor 
de mannen en luifelhoeden voor de dames. 's 
Nachts was het de tijd van slaapmutsen en 
nachthemden. Meisjes kregen de schrik van 
hun leven in de eerste huwelijksnacht. Het 
was een zeer preutse maatschappij. Men 
praatte en schreef niet over sex, maar men 
deed het gewoon. 
 
Kinderen werkten in de textielbranche voor 
één cent per uur. Ze waren soms nog geen ze-
ven jaar en werkten zestig tot zeventig uur per 
week. Daarom kregen de meeste kinderen ook 
geen onderwijs. Door het harde werken kwam 
de ontwikkeling van hun kleine lichamen niet 
tot zijn recht en werden hun krachten totaal 
uitgeput. Een goed betaalde arbeider beschikte 
in die tijd over 22 cent per week. Voor een wo-
ning, voor brandstof, voor kleding, voor schoei-
sel, meubilair en voeding. 
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Geen wonder dat er roversbenden ontstonden. 
Zijn wij nu niet veilig meer op straat door tas-
jesdieven, in die periode waren deze benden 's 
nachts actief. Vooral als er over de grote stille 
heides, zoals over de Veluwe en in Drenthe een 
koets passeerde. Een diligence heette dat des-
tijds en de "rijken" waren meestal slachtoffer 
van de roversbenden.  
 
In de meeste dorpen was slechts één veldwach-
ter. Ook de politiekorpsen in de grote steden 
waren klein. Zij hadden hun handen vol aan 
de vele bedelaars, die zij uit de straten moes-
ten verwijderen. Hoewel veel agenten een oog-
je dicht knepen waren er ook de echte "dienst-
kloppers". Zij hadden geen clementie met deze 
mensen en brachten ze op naar het politiebu-
reau. Vaak werden ze zonder vorm van proces 
naar de veenkoloniën in Drenthe gebracht. De 
bedelaressen mochten later als een soort "ver-
pleegster" in ziekenhuizen gaan werken. 
 
Maar met deze sociale misstanden hield de po-
litiek zich niet bezig. Zij maakten jarenlang 
herrie over de Openbare en Bijzondere Scho-
len. De liberalen wilden de Openbare Scholen 
ontdoen van godsdienstonderwijs. Daar waren 
de Anti-Revolutionairen fel op tegen. Naar hun 
mening hoorde op iedere school godsdienston-
derwijs te worden gegeven. Zo gebeurde dat 
immers al jaren. En dat moest zo blijven om-
dat de kinderen dan werden opgevoed met de 
deugden die maatschappelijk en christelijk 
aanvaardbaar waren. Hierover zijn jarenlang 
felle en hevige discussies in het parlement ge-
weest. Uiteindelijk kregen de liberalen hun 
zin. De Openbare Scholen werden neutraal en 
wilde men godsdienstonderwijs dan kon men 
daarvoor Bijzondere Scholen oprichten. De ou-
ders, die hun kinderen naar de Bijzondere 
Scholen stuurden, draaiden zelf voor de kosten 
op. Zo ontstond de "School met de Bijbel". 
"Biebelschoul", zeiden wij vroeger. Het was de 
school voor kinderen die bij de Nederlands 
Hervormde Kerk behoorden. 
 
Nadat ik in het Rijksarchief te Leeuwarden 
tevergeefs had gezocht naar Jan Pol begon ik 
met het zoeken in het Gemeentearchief Gro-
ningen. 

Daar tref ik hem officieel voor het eerst aan op 
23 januari 1863. Hij staat ingeschreven in het 
gezin van Leendert Nauta aan het Hoendiep 
nummer 108. Zij beroep is pelmolenaars-
knecht. Overigens blijkt uit deze inschrijving 
dat hij zich op 11 juni 1862 reeds in de stad 
Groningen had gevestigd. Bovendien wordt 
Oostdongeradeel als zijn vorige woonplaats 
aangegeven. Ik ga er dus van uit dat hij daar 
inderdaad een jaar lang heeft gewoond. 
 
Leendert Nauta wordt zijn baas. De koren- en 
pelmolen van Leendert Nauta staat buiten de 
A-poort. Vermoedelijk is Jan Pol daar op 11 
juni 1862 reeds aan de slag gegaan. Mogelijk 
zelfs door bemiddeling van Annechien Nauta, 
de zuster van zijn baas, want die hebben wij al 
leren kennen als stiefmoeder van de klein-
dochter van Wilhelmina Jans Meinardi, Jantje 
Bolhuis. 
 
Jan Pol woont dus in hetzelfde huis als zijn 
werkgever. Maar dat was vroeger gebruikelijk 
en hij is niet de enige knecht. Hotze Bakker 
uit Leeuwarderadeel is er ook in dienst, 
evenals Harke Bakker uit Haren. Deze drie 
jongemannen hebben ongeveer dezelfde leef-
tijd variërend van vijfentwintig tot achten-
twintig jaar. Jan Pol is op het moment van in-
schrijven zesentwintig jaar. 
 
Zijn baas Leendert Nauta is getrouwd met Els-
ien van Hemmen. Omdat dit echtpaar een be-
langrijke rol in het leven van Jan Pol zal gaan 
vervullen is het mijns inziens noodzakelijk het 
één en ander over deze mensen, hoewel geen 
familie, toch in onze familiegeschiedenis in het 
kort op te nemen. 
 
Leendert Nauta wordt op 6 maart 1823 gebo-
ren als landbouwerszoon in Groningen. Hij is 
het tweede kind van Jannes Nauta en Stientje 
Heiting. Na hem wordt zijn zus Annechien 
Nauta geboren en vrijwel direct na haar ge-
boorte overlijdt zijn en haar moeder. 
 
Zijn vader trouwt weldra met een veertien jaar 
jongere vrouw en samen krijgen zij nog acht 
kinderen. Leendert Nauta trouwt op 22 mei 
1851 met Elsien van Hemmen, een vijfentwin-
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tig jarige landbouwersdochter uit De Hoorn, 
gemeente Haren. Beide woonden gedurende 
hun jeugd op de Hoornschedijk. 
 
Op de hierna afgedrukte kaart van Groningen 
en omgeving zijn voornoemde plaatsen te vin-
den. Ook zien we de streek Hemmen. Het be-
hoeft geen twijfel dat Elsien van Hemmen 
daar haar naam aan ontleent heeft. 
 
Leendert Nauta, die molenaarsknecht is, gaat 
met zijn vrouw wonen op de Hoornschedijk 
nummer 129. Vier maanden na hun huwelijk 
wordt op 19 september 1951 een zoon geboren 
en zij noemen hem Jannes Nauta. Deze zoon 
overlijdt zeventien maanden later op 22 janua-
ri 1853. Het blijft hun enige zoon, want nadien 
baart Elsien van Hemmen uitsluitend doch-
ters. 
 
Hun oudste dochter Jantien Nauta wordt ge-
boren op 1 oktober 1853. Stientje Nauta op 15 
maart 1856, Hinderika Nauta op 14 mei 1858 
en Jansien Nauta, hun jongste dochter op 12 
december 1860. 
 
Deze kinderen variëren in de leeftijd van twee 
tot tien jaar wanneer Jan Pol bij hen intrekt 
en zijn werk als pelmolenaarsknecht aanvangt 
op de achtkantige pel- en korenmolen die 
Leendert Nauta in het jaar 1856 heeft laten 
bouwen. Eigenlijk is die molen vrijwel gelijk-
tijdig gebouwd met de molen van Douwe Kla-
sens Pol. 
 
Jan Pol komt dus vanuit de provincie in de 
provinciestad Groningen, gebouwd op een terp 
aan het "tipke" van de Drentse Hondsrug. De 
stad heeft op dat moment ongeveer 38.000 in-
woners. Groningen ligt nog ingesloten in haar 
vestingwerken maar wil zich daar nadrukke-
lijk van bevrijden.  
 
In deze stad is het gezellig klein-stedelijk. Men 
voelde zich in die dagen zeer ver verwijderd 
van "Holland". De treinverbinding, die in 1866 
tot stand kwam, deed de roep om uitbreiding 
van de stad aanzwellen en de bestuurders van 
de stad wilden de vestingwerken ontmantelen. 
Dat zou de stad Groningen op het gebied van 

handel en economische vooruitgang ten goede 
komen. Een comité van deftige Groningers 
werd opgericht en deze mensen drongen er in 
Den Haag steeds op aan dat de vesting zou 
worden geslecht. Om de bevolking voor dit 
plan te mobiliseren blies men bij herhaling op 
de bazuin. Maar vooralsnog bleven de wallen 
en de muren staan. Zo ook de poorten van de 
stad. En hoeveel poorten waren er wel! De He-
repoort, de Steentilpoort, de Ebbingepoort, de 
A-poort, enzovoort. Op de kaart zijn de ves-
tingwerken nog duidelijk herkenbaar. Maar 
die vestingwerken hadden voor de Stadjers ook 
iets om van te genieten. Het waren voor hen 
fraaie wandelwegen. Vanaf de hoogte van zo'n 
vestingwal keek men tot ver over de landerijen 
rond de stad naar de Ommelanden. Het heeft 
Geert Teis geïnspireerd tot het schrijven van 
het Grönnens Laid. De stad was een "pronkje-
wail", alle gewesten rondom de stad een "gol-
den raand" 
 
Hoe lyrisch men echter ook was, het gevecht 
om de uitbreiding van de stad moest doorgaan. 
Immers de vesting zou ook nooit meer weer-
stand kunnen bieden aan de kanonnen van 
een serieuze vijand. Een herhaling van Gro-
nings ontzet van 28 augustus 1672 zou nim-
mer meer mogelijk zijn. Toen werden de ves-
tingwerken nog met succes verdedigd, maar 
het is nu 1864 en ze worden als knellend erva-
ren. Weg er mee! Ze belemmeren de bloei en de 
welvaart van de stad. Het inwonertal nam toe 
en de woningnood werd alsmaar groter. Men 
snakte nu naar de frisse lucht van buiten. 
Daarom bleef het comité doorvechten en na 
tien jaar had men eindelijk succes. Op 11 
maart 1874 nam de Tweede Kamer de "ves-
tingwet" aan, waardoor ook Groningen kon be-
ginnen om zich van haar keurslijf te ontdoen. 
De redacteur van de Provinciale Groninger 
Courant schreef: "GRONINGEN ONTZET!  
DE VLAGGEN UIT! 
 
Groot was de vreugde voor de inwoners van 
deze stad in dat jaar. Het muziekkorps van de 
schutterij stapte musicerend door de straten 
en de burgemeester met zijn comité kregen een 
serenade. Het was een groot feest in de hele 
stad.  
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De buitenkant van de A-poort zoals Jan Pol deze gezien moet hebben toen hij zich in 

de stad Groningen vestigde. (Bron: Oud Groningen Stad & Lande, C.H.Peters) 

Eindelijk zou de bevolking kunnen genieten 
van "welig groeiende beemden en velden, van 
tuinen en bomen, van kanalen en grachten 
met aan derzelver oevers zich bevindende ge-
duldige hengelaren, van schepen en trekschui-
ten, molens en dorptorens". Kortom van al 
hetgeen waarop zij steeds op hun wandelingen 
slechts het uitzicht hadden gehad.  
 
Wij gaan nu echter even weer terug naar het 
jaar 1863. Bij zijn baas Leendert Nauta ont-
moet Jan Pol een zuster van diens vrouw Els-
ien van Hemmen. Zij komt er geregeld over de 
vloer en tussen Jan Pol en Janna van Hem-
men gaat er iets moois groeien. De romance 
tussen Jan Pol en Janna van Hemmen groeit 
uit tot een huwelijk. Zij trouwen op 12 mei 
1864. 
 
De ontdekking van dit huwelijk was voor mij 
een complete verrassing. Nooit van gehoord! Ik 
moet bekennen dat het mij volko-
men verraste. De ambtenaar die 
mij voor de eerste keer op het 
Rijksarchief in Groningen begeleid-
de was degene die deze vondst deed. 
Hij keek mij aan en zei: "O, maar 
dat is een zeer bekende naam in 
Haren." Stoïcijns blikte ik in zijn 
ogen en haalde mijn schouders op. 
Ik was zo perplex dat ik van de uit-
leg van de man, hoe ik de huwe-
lijksakte van de microfilm moest 
afdrukken, niets heb onthouden.  
Ik herinner mij alleen nog dat ik 
voor iedere film die hij in een ma-
chine duwde twee kwartjes in een 
gleuf moest gooien om alle aktes te 
vinden, en wilde ik die dan afdruk-
ken dan kostte in een andere ma-
chine iedere afdruk een gulden.  
 
Voor al mijn volgende bezoeken 
nam ik dan ook een handvol kwart-
jes en losse guldens mee. En zo ver-
ging het Douwe Conrad Pol even-
eens. "De kwaliteit van deze film is 
niet best, mevrouw Pol, maar dit is 
de beste die ik voor u heb kunnen 
maken. 't Is echt niet zo moeilijk om 

uw grootvader te vinden. Alstublieft!", zei de 
beste man. Ik vond het hartstikke moeilijk en 
door het verrassende resultaat wist ik niets 
meer van de werking van de machines. Maar 
daar had ik later geen moeite meer mee. Toen 
echter op het verjaardagspartijtje Douwe Con-
rad Pol geïnteresseerd bleek te zijn in genea-
logie heeft hij met veel meer gemak dan ik de 
stamboom opgezocht en samengesteld. 
 
Ik spoedde mij die eerste keer met de akte 
naar huis. Daar moest ik immers meer van 
weten. Diezelfde avond heb ik met een loupe 
de akte gelezen en herlezen en tenslotte getikt 
om het geheel weer eens normaal te lezen en 
te constateren dat het echt waar was.  
 
Om te voorkomen dat anderen ook met een 
loupe moeten gaan werken hebben wij de tekst 
hierbij in eigentijds schrift opgenomen. 
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Nommer 7 
Op heden den twaalfden Mei 
des jaars duizend achthonderd vier en 
zestig zijn voor ons Wethouder en 
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 
der gemeente Haren, in het huis der gemeente 
verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan, 
Jan PolJan PolJan PolJan Pol, oud zevenentwintig jaren, 
van beroep bakker, geboren te Oldekerk 
en wonende te Groningen, meerderjarige 
zoon van Douwe Klasens Pol, van beroep 
bakker en molenaar, wonende te Oldekerk 
en van wijlen Hendrikje Jobs Ouwinga, in leven zonder 
beroep, overleden te Oldekerk, ter eenen en 
Janna van HemmenJanna van HemmenJanna van HemmenJanna van Hemmen, oud drie en 
dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende aan de 
Hoornschedijk, gemeente Haren, meerderjarige 
dochter van Hindrik Hindriks van 
Hemmen, van beroep landbouwer, en van 
Jantje Kornelis Eleveld, zonder beroep, 
wonende aan de Hoornschedijk voornoemd, ter anderen 
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegt, 
vooreerst, de geboorteacte des bruidegoms, 
ten tweede de geboorteacte der bruid, 
ten derde overlijdensacte van de moeder des 
bruidegoms, ten vierde twee certificaten 
waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen, 
zoo op de woonplaats des bruidegoms 
als die der bruid, zonder stuiting zijn afge 
loopen, en ten vijfde, certificaat, dat de brui 
degom heeft voldaan aan zijne verpligtingen 
aangaande de Nationale Militie. De vader 
des bruidegoms, hierbij tegenwoordig, heeft des 
gevraagt zijnde, verklaard zijne toestemming 
tot de voltrekking van dit huwelijk te geven. 
Waarna wij hun in 't openbaar hebben afge 
vraagd, of zij elkander aannemen tot echtge 
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nooten en getrouwelijk zullen vervullen 
alle pligten, welke door de wet aan den hu 
welijken staat zijn verbonden, hetwelk door 
hen uitdrukkelijk met ja beantwoord 
zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak 
gedaan dat: Jan Pol en Janna van Hemmen 
door den echt aan elkander zijn verbonden 
in tegenwoordigheid van Jacobus Pol, oud 
een en dertig jaren, van beroep bakker, wo 
nende te Oldekerk, broeder des bruidegoms, 
Kornelis Bakker, oud acht en twintig 
jaren, zonder beroep, wonende in de gemeente 
Eelde, provincie Drenthe, zwager der bruid, 
Leendert Nauta, oud een en veertig jaren, 
van beroep pelmolenaar, wonende te Groningen, 
zwager der bruid, en Klaas Gerber, 
oud zes en dertig jaren, van beroep land 
bouwer, wonende te Hoogkerk, zwager 
der bruid. Waarvan deze akte is opge 
maakt, die, na voorlezing door de compa 
ranten, de vader des bruidegoms, de getuigen 
en ons is onderteekend. 
 

De Wethouder, 
Ambtenaar voornoemd, 
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Het eerste bezoek aan het Rijksarchief Gro-
ningen staat en blijft in mijn geheugen gegrift. 
Dat komt natuurlijk door het feit dat deze akte 
de meeste indruk op mij heeft gemaakt. 
 
Laten we er maar even naar kijken. Jan Pol is 
zevenentwintig jaar en bakker van beroep, 
waarna zijn ouders worden vermeld. Janna 
van Hemmen is een landbouwersdochter van 
Hindrik Hindriks van Hemmen en Jantje Kor-
nelis Eleveld, zonder beroep, wonende aan de 
Hoornschedijk in Haren. Jan Pol zijn vader 
Douwe Klasens Pol is aanwezig om voor het 
huwelijk zijn toestemming te geven. Janna 
van Hemmen's ouders worden niet als getuige 
genoemd maar dat wil nog niet zeggen dat zij 
er niet bij zijn geweest. Hun toestemming was 
niet meer nodig want Janna van Hemmen was 
drieëndertig jaar. In die tijd had men van de 
ouders toestemming voor een huwelijk nodig 
tot de leeftijd van dertig jaar. 
 
Jan Pol's broer Jacobus Pol treedt op als ge-
tuige, evenals drie zwagers van Janna van 
Hemmen waaronder Jan Pol's werkgever 
Leendert Nauta (éénenveertig jaar op dat mo-
ment). De handtekeningen van deze mensen 
staan op de akte. Ze hebben allemaal behoor-
lijk leren schrijven. 
 
Het gezin waaruit Jan Pol komt is in het eer-
ste deel reeds beschreven en daarom groeit de 
nieuwsgierigheid naar het gezin waaruit Jan-
na van Hemmen komt. 
 
Uit de genealogie van de heer N.J. van Vel-
thuizen te Groningen, aanwezig in het Rijks-
archief Groningen, haalde ik de volgende ge-
gevens: 
 
Janna van Hemmen haar vader was Hendrik 
Hendriks van Hemmen en geboren op 10 okto-
ber 1802. Hij was landbouwer te den Hoorn, 
gemeente Haren. Hij trouwde op 8 mei 1825 
met Jantje Kornelis Eleveld die in het jaar 
1805 was geboren. Haar vader had vier broers, 
Antonie van Hemmen, Jan van Hemmen, 
Jannes van Hemmen en Lucas van Hemmen. 
De jongste broer van haar vader was eveneens 
landbouwer. 

Janna van Hemmen's ouders krijgen elf kinde-
ren. We noemen ze hier even: 
 
12-10-1826  Elsien van Hemmen 
12-11-1827-21-12-1827  Cornelis van Hemmen 
18-12-1829-02-01-1830  Kornelis van Hemmen 
03-12-1830  Janna van Hemmen 
10-03-1833  Geesje van Hemmen 
12-05-1836  Hinderkien van Hemmen 
10-08-1837  Hindrik van Hemmen 
30-04-1839  Cornelia van Hemmen 
09-04-1841  Lucktien van Hemmen 
30-05-1844  Kornelis van Hemmen 
30-05-1844  Jantien van Hemmen 
 
Ik heb alleen de gegevens van Elsien van 
Hemmen en Janna van Hemmen gecontro-
leerd omdat zij van belang zijn voor onze fami-
liegeschiedenis, en dan merk je hoe belangrijk 
het is gegevens van anderen niet klakkeloos 
over te nemen, maar altijd te controleren op 
betrouwbaarheid. 
 
Het is namelijk opvallend dat in de genealogie 
van de heer van Velthuizen nou net weer de 
naam van Janna van Hemmen ontbreekt. Als 
we het uit haar trouwakte niet hadden kunnen 
opmaken zouden we niet beter geweten heb-
ben dan dat haar ouders slechts tien kinderen 
hadden gehad. 
 
Desalniettemin is het een gegeven en Jan Pol 
trouwde een meisje uit hetzelfde milieu. In 
vroegere tijden was dat ook zeer gewenst, 
want vele familievetes ontstonden uit het feit 
dat iemand uit de boerenstand trouwde met 
iemand uit de arbeidersklasse. De streekro-
mans staan er bol van. Jan Pol en Janna van 
Hemmen pasten qua afkomst uitstekend bij 
elkaar. 
 
Volgens van Velthuizen had haar vaders jong-
ste broer Lucas van Hemmen een zoon Mense 
van Hemmen, die op 4 november 1840 was ge-
boren en op 6 april 1871 trouwde met Grietje 
Hoenderken. Deze neef van Janna van Hem-
men en zijn vrouw krijgen een zoon Lucas van 
Hemmen op 21 januari 1876.  
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Van deze Lucas van Hemmen wordt verhaald 
dat hij de roemruchte "Ome Loeks" zou zijn 
geweest. Zijn vader Mense van Hemmen was 
kastelein van "De Slingerij" aan de A-weg en 
zijn zoon Lucas van Hemmen volgde hem op. 
 
Deze Lucas van Hemmen was een bekend pi-
keur. Zijn paarden werden alom geroemd. Het 
beste paard van hem werd op een gegeven 
moment ziek en stierf. De jongens van de 
straat begonnen op een bekend wijsje het  vol-
gende liedje te zingen: 
 

't Peerd van Ome Loeks is dood 
Loeks is dood, Loeks is dood 
't Peerd van Ome Loeks is dood, 
Hailemoal dood 

 
Guster nog goud gezond 
Slaig 'ie mit steert ien 't rond 

 
't Peerd van Ome Loeks is dood 
Loeks is dood, Loeks is dood 
't Peerd van Ome Loeks is dood 
Hailemoal dood 
 
Haar ie moar nait zoveul  
eerappelschil vreten 
Den was ie nog wel 
ien 't leven bleven 

 
't Peerd van Ome Loeks is dood 
Loeks is dood, Loeks is dood 
't Peerd van Ome Loeks is dood, 
Hailemoal dood 

 
Tot zover de genealogie van de heer van Vel-
thuizen. Ook in het boek "Kijk op Groningen" 
wordt er iets over geschreven. Ik citeer: 
 

"Het lijkt typerend voor de Groninger volks-

aard, quasi-nuchter, vlam-onder-de-ijsberg, vol 

humor - dat men het stoere "Grönnens laid" 

soms verdonkeremaand en "'t Peerd van Ome 

Loeks", dat naar men beweert schielijk overle-

den "peerd" van een Stad-Groninger pikeur, een 

zeker Lucas van Hemmen memoreert. In het 

nogal merkwaardige beeld voor het Groninger 

Hoofdstation, is dit "peerd" te aanschouwen tot 

ergernis van zeer velen, die er actie tegen voer-

den en er aan herinnerden dat er geen provincie 

is waar het edele paard zo hoog in ere staat als 

in Groningen, juist in deze tijd van "trekkers", 

"kombains" en autoverkeer, nu de stal een ma-

chinepark is geworden".  
 
In het maandblad "Toal en Taiken, tiedschrift 
voor Grunneger Kultuur, joargang 10, num-
mer 6, trof ik daarover nog onderstaande ant-
woorden aan op vragen over die zogenaamde 
"Ome Loeks", en wie dat wel mocht zijn ge-
weest. 

Van veureg moVan veureg moVan veureg moVan veureg moalalalal 
 
59. Op de vroag van mevr. Mik-Scheltens uut 
Stad, over Ome Loeks, kwammen n poar ant-
woorden binnen, dij vrijwel geliek binnen. Mevr. 
van der Wal uut Enschede belde op en zee, dat 
Ome Loeks vrouger in de buurt van de Hoen-
diepskade woonde en boas was van Café De Slin-
gerij. Hai was slim gezaain bie de jeugd en hai 
haar n mooie staal met  peerden. Dou zien laifste 
peerd dood ging was de jeugd slim met hom be-
goan en zong doarom t laid. Mevr. Mik ging des-
tieds noar d'huusholdschoule, dij was der dicht-
bie en zodounde gingen ze voak even wat drin-
ken in De Slingerij. 
Mevr. Jantien Bouma-Nanninga uut Heiloo 
schreef: "Enkele maanden geleden vond ik in het 
Rijksarchief van Groningen een werkstuk, geda-
teerd 4 september 1962, van de hand van de 
heer N.J. Velthuysen, J.C. Kapteynlaan 20 te 
Groningen (geb. 1-7-1891) over de familie Van 
Hemmen"De heer Velthuizen haar zien infor-
moatsie van Cornelia van Hemme, dij traauwd 
was met A. Wichers van de bontzoak Hereweg 57 
in Stad. Heur pa, de roemruchte Lucas van 
Hemmen, zol "Ome Loeks" west hebben. Hai 
volgde zien voader op als kastelaain in De Slin-
gerij aan de Aweg. Hai was doar n bekend pikeur 
en haar n renpeerd. Dou t peerd n koliek kreeg 
ging e dood. Noa dij tied zongen de jongens t be-
kende laid. Mevr. Bouma dut ter ook nog n uut-
treksel uut t stamboom van "Ome Loeks" bie. 
Ook mw. J. Dankert-Groenveld uut Mont-foort 
reageerde op t laid van "Ome Loeks". Zai stuurde 
n fotocopie uut t femiliebouk "De nakomelingen 
van Aries Ebels Groeneveld". t Verhoal is te 
laank om t haildal op te nemen. Ook zai schrift, 
dat "Ome Loeks" Lucas Menses van Hemmen 
was. Op 25-joarege leeftied nuimden ze hom al 
"Ome Loeks".  
Hai haar n bult succes, mor ook tegensloagen. In 
1910 ging ain van zien leste peerden, n Franse 
hengst Appelon dood. t Peerd haar n staalknecht 
aanvalen en om hom te ontzetten greep van 
Hemmen n grode heuvörke en stak t daaier in 
neusvleugel. t Peerd kreeg krampkoliek en ging 
drij doagen loater dood. Jonges dij hom treurend 
bie t peerd aantrovven ploagden hom deur te zin-
gen "t Peerd van Ome Loeks is dood". 
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Opvallend is dat de dames Dankert-Groenveld 
en Bouma-Nanninga die daarop antwoord ge-
ven respectievelijk voorkomen in het ge-
slachtsregister van de van Hemmens en in het 
vervolg van mijn eigen verhaal. Mocht het 
verhaal echt waar zijn dan kom ik ook nog te-
rug op de grootvader van Ome Loeks. Dit in 
verband met mijn grootvader Jan Pol. 
 
De verrassende vondst van zijn huwelijk ver-
telde ik aan Douwe Conrad Pol op die bewuste 
avond van zijn vaders verjaardag. Wij vroegen 
ons tegelijkertijd af of Jan Pol en Janna van 
Hemmen ook kinderen gekregen hadden. 
 
Na onze afspraak over zijn bijdrage is Douwe 
Conrad Pol voortvarendheid aan de slag ge-
gaan met het stamboomonderzoek. Werkelijk 
alle microfilms van geboorte en sterfte in de 
dorpen van het Westerkwartier heeft hij door-
lopen, evenals de DTB-boeken. 
 
Een aantal weken daarna belde hij mij op een 
avond op en riep: "Ik heb een kindje gevonden 
van Jan Pol en Janna van Hemmen in Tolbert. 
Het is een meisje en ze heet Hendriktje Pol". 
De volgende dag stapte ik meteen op de bus 
om te proberen hun vertrek datum uit Gronin-
gen te vinden in het Gemeentearchief. Het 
klopte! Jan Pol en Janna van Hemmen waren 
na hun huwelijk op 24 mei 1864 vertrokken 
naar Leek, zo staat er geschreven.  
 
Terwijl ik nog bezig was andere zaken betref-
fende Jan Pol op te zoeken, stapte Douwe Con-
rad Pol het Gemeentearchief binnen en meldde 
trots: "Ik heb een tweede kindje gevonden van 
Jan Pol en Janna van Hemmen, het is ook een 
meisje en zij heet Jantien Pol". Ik keek hem 
stomverbaasd aan en wij grijnsden samen om 
deze onbekende kinderen.  

Beide geboorteaktes hebben wij in dit boek op-
genomen. 
 
Jan Pol en Janna van Hemmen vertrokken di-
rect na hun huwelijk naar Tolbert, gemeente 
Leek. Hij werd daar bakker en winkelier. Hun 
oudste dochter Hendriktje Pol wordt er gebo-
ren op 14 april 1865. 
 
Maar zoals later zal blijken gaat het hem daar 
niet voor de wind. Hij komt in financiële pro-
blemen en dat noopt hem er toe weer snel te 
vertrekken. Daarom vestigt hij zich met zijn 
vrouw en kind in Hoogkerk en wordt er land-
gebruiker. 
 
Volgens het kadaster in Hoogkerk koopt "Jan 
Douwes Pol, bakker in Tolbert in de nieuwe 
polder nabij Hoogkerk een huis met erf, klas-
sering 2, sectie D, perceel nummer 420." 
 
Nadat daar op 24 juli 1867 hun tweede doch-
tertje Jantien Pol wordt geboren komt zijn 
vrouw niet meer uit het kraambed. Zij over-
lijdt acht dagen later op 1 augustus 1867 's 
avonds om tien uur op de leeftijd van zesen-
dertig jaar. 
 
Jan Pol is op dat moment zelf dertig jaar en 
een drama voor Jan Pol, die de kluts volledig 
kwijt raakt, begint zich in zijn leven af te te-
kenen. Hij verliest zijn vrouw en naar alle 
waarschijnlijkheid werkt hij niet omdat hij 
zijn twee kleine kinderen moet verzorgen. In 
ieder geval blijkt dat hij een jaar later ƒ 85,- 
heeft geleend van H.M.Juursema uit Leek en 
dat hij deze lening niet tijdig terug betaalt. 
(Toegang 158, inventarisnummer 169). Jan Pol 
zit in geldnood en ziet het niet meer zitten. 
 
Een aantal maanden later ontdek ik de beide 
dochtertjes van Jan Pol en Janna van Hem-
men bij haar oudste zus Elsien van Hemmen 
in de molenaarswoning van Leendert Nauta 
aan het Hoendiep. 
 
Hendriktje Pol is drieënhalf jaar oud en Jan-
tien Pol is vijftien maanden als zij daar op 16 
november 1868 worden ingeschreven. 
 

Tot aan zien dood tou, op 79 joarige leeftied 
(1955) bleven ze hom der met achtervolgen. Mor 
in 1951 was t laid al zo beroemd dat ter n beeld 
onthuld wer tegenover de St. Jozefkerke aan de 
Radesingel. Dou Loeks t zag zee e: "t Is ook n 
hengst, mor mien Appelon was mooier en beter." 
Joaren loater kreeg Stad nog n Peerd, moakt 
deur beeldhaauwer Jan de Baat uut Amsterdam. 
t Beeld het hail wat kritiek deurstoan mouten 
veurdat d'inwoonders van Stad hom echt zagen 
as "t Peerd van Ome Loeks". 
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En dan rijst onmiddellijk de vraag: "Wat is er 
met deze man aan de hand?" Hij is nu alles 
kwijt, verkoopt zijn huis en laat zich op 18 
maart 1869 uitschrijven met bestemming Ten 
Boer. Doch in het bevolkingsregister van Ten 
Boer, die ik helemaal doorlopen heb, komt Jan 
Pol in die periode niet voor. Ook niet in het 
knechten- en dienstbodenregister. 
 
Ik zoek hem dus in de stad Groningen, want 
hij zal zijn kinderen toch wel eens hebben op-
gezocht.  
 
En inderdaad, op 12 oktober 1869 staat hij in-
geschreven bij de familie Hillebrands, Klein 
Haddinge 148. Het echtpaar Hillebrands, 
waarvan de man postbode is, had zeven kinde-
ren. De oudste zoon is een paar jaar geleden 
het huis uit gegaan als timmermansknecht en 
een meisje van vijftien jaar is inmiddels over-
leden.  
 
Jan Pol laat zich inschrijven als pelmolenaars-
knecht en zijn vorige woonplaats was Ten 
Boer, zo staat er geschreven. Eigenlijk kunnen 
wij hem dus een half jaar niet volgen. Of hij 
inderdaad werk heeft gehad blijft toch een 
vraag.  
 
De onrust en het geldgebrek nemen bij Jan Pol 
toe en hij zoekt contact met zijn familie in Ol-
dekerk. Als hij dat contact gehad heeft is hij er 
waarschijnlijk stevig onder handen genomen 
en er bekaaid af gekomen.  
 
Als hij op de terugweg naar Groningen de tol-
wachter Tonnis Koning te De Bril passeert is 
hij zo balsturig om daar en passant een zilve-
ren horloge mee te nemen van diens zoon 
Abraham Koning en verkoopt deze in de stad 
Groningen. Zo kan hij tenminste even financi-
eel vooruit. Maar dat pikt de tolwachter uit De 
Bril, een klein gehucht in de buurt van Zuid-
horn, natuurlijk niet. Hij geeft hem aan bij de 
politie en Jan Pol wordt in de stad Groningen 
gearresteerd en op 17 november 1869 door het 
Provinciaal Geregtshof te Groningen veroor-
deeld tot zes maanden eenzame opsluiting 
voor het ontvreemden van een horloge. 
 

Dit stelsel was in 1851 ingevoerd nadat er een 
hevige strijd tussen voor- en tegenstanders 
aan vooraf was gegaan. Aan dit cellulaire sys-
teem lag ten grondslag dat celstraf criminele 
besmetting en onzedelijkheid zou beperken.  
 
Mensen die nog voor verbetering vatbaar wa-
ren en veroordeeld tot maximaal een jaar, 
konden halvering krijgen door deze eenzame 
opsluiting te ondergaan. 
 
Jan Pol kiest er voor en wordt overgebracht 
naar de gevangenis in Utrecht. Hij komt daar 
aan op 17 december 1869 en verblijft er tot 2 
juni 1870. Hoe hij dat heeft ervaren zal 
niemand van ons ooit weten.  
 
Eenmaal op vrije voeten gaat hij onmiddellijk 
weer naar het Noorden des Lands. Daar wonen 
zijn kinderen, zijn vader, broers en zussen. 
Maar een verblijfadres is voorlopig niet in 
Groningen en evenmin in Oldekerk te vinden. 
 
Intussen heeft zijn zwager Leendert Nauta 
zijn molen per 1 mei 1870 overgedragen aan 
Pieter Switters uit Leek en zijn vrouw Trijntje 
Terpstra uit Oostdongeradeel. Als Jan Pol het 
al gewild zou hebben kan hij zijn beroep als 
molenaarsknecht in ieder geval niet bij hem 
meer uitoefenen. Leendert Nauta is wel op 
hetzelfde adres aan het Hoendiep blijven wo-
nen en oefent daar nu het beroep uit van 
commissionair en kastelein. De kinderen van 
Jan Pol wonen nog bij hem en zijn vrouw Els-
ien van Hemmen. Maar zoals gezegd is hij bij 
ons op dat moment uit beeld. 
 
Op een stille dag zat Douwe Conrad Pol in het 
Rijksarchief over onze zoektocht te praten met 
een dienstdoende ambtenaar. Hij adviseerde 
hem maar weer eens te zoeken in de bak met 
gedetineerden en toen hij dat deed bleek Jan 
Pol daar meerdere keren in voor te komen. Op 
deze microfiches stonden alleen de gegevens 
van de veroordeelden.De eerste is heel moeilijk 
leesbaar, maar verderop zullen wij er een 
tweetal tonen die wel leesbaar zijn. De gege-
vens van de eerste geven wij nu door: 
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Allereerst het SIGNALEMENT. 
 
Geslacht: mannelijk 
Vader: Douwe 
Moeder: Hendriktje Ouwinga 
Geboorteplaats: Niekerk 
Woonplaats: Groningen 
Ouderdom: 34 jaar 
Echtelijke staat: weduwnaar 
Gewone taal: Nederlands 
Beroep of betrekking: molenaar 
Gezindte: Gereformeerd 
Lengte: 1.71 meter 
Aangezicht: rond 
Kleur: gezond 
Voorhoofd: breed 
Neus: gewipt 
Mond: gewoon 
Kin: breed 
Wenkbrauwen: donkerbruin 
Oogen: grijs 
Haar: donkerbruin 
Baard: donkerbruin 
Bijzond. kentekenen: een kliergezwel aan de  
 linkerzijde van de hals. 
 
Misdaad waarvan de gevangene is beschul-
digd: DIEFSTAL. 
 
Dagtekening van het arrest tot teregtstelling 
en door wie uitgevaardigd: Den 21 November 
1870 door het Provinciaal Geregtshof van Gro-
ningen. 
 
De volgende dag reisde ik meteen naar het 
Rijksarchief en op mijn vraag of ik deze 
rechtszitting mocht lezen vertelde de ambte-
naar mij dat de registers van strafvonnissen 
vanaf 1871 niet in Groningen aanwezig waren, 
maar in het Rijksarchief te Leeuwarden. Van-
af 1 januari 1871 viel Groningen namelijk on-
der het Arrondissement Leeuwarden. 
 
Met lood in de schoenen stapte ik enige dagen 
later in mijn auto op weg naar het Rijksarchief 
Friesland. Daar zat ik een lange dag het von-
nis te lezen en verkort over te schrijven. Er 
mochten geen fotokopieën van de "Rolboeken 
van strafvonnissen" worden gemaakt. Er rest-
te mij niets anders dan het te doen op deze 

manier. Van deze rechtszaak over Jan Pol wa-
ren tien bladzijden vol geschreven. Wat was er 
namelijk gebeurd? 
 
Als ik het vonnis lees blijkt dat Jan Pol op 21 
november 1870 weer in Groningen is gearres-
teerd. Hij wordt op 13 december 1870 voorge-
leid voor het Hof van Justitie in Groningen. 
Het gaat over Jan Pol uit Menaldumadeel. 
 
Uit de rechtszitting blijkt dat hij heeft inge-
broken bij de familie Houtman, de overburen 
van zijn vader, in de nacht van 28 juli 1870. Er 
zijn maar liefst éénentwintig getuigen opge-
roepen. Er zijn drie gebroeders Houtman. Zij 
verklaren dat "beschuldigde Jan Pol" vroeger 
jarenlang tegenover hen had gewoond en dat 
hij toen "dagelijks ten hunnen huize" kwam. 
Hij was daarom volledig bekend met de inrich-
ting van hun huis. 
 
Één van de gebroeders Houtman had de vol-
gende morgen een bretel in de onmiddellijke 
nabijheid van hun woning gevonden. Enige 
dagen later vond men in een sloot een engelse 
leren broek en een paar laarzen. Die laarzen 
worden herkend door getuige en schoenmaker 
Jan Venekamp uit Oldekerk. Ruim een jaar 
geleden had hij deze gemaakt en aan Jan Pol 
verkocht. Ook nam Jan Pol die nacht twee 
bruine zogenaamde constitutiekoorden broe-
ken mee, drie vijfschaften hemdrokken, een 
paar leren schoenen of pantoffels en een blauw 
zwarte zakdoek, alsmede nog vier blauwe 
hemdrokken en een rood Simootsen hemdrok. 
Al deze attributen zijn ter rechtszitting aan-
wezig als bewijsmateriaal, verzameld door 
meerdere veldwachters. 
 
Twee gevangenbewaarders van de cellulaire 
gevangenis in Utrecht, als getuigen optredend, 
verklaren dat toen hij daar eind december 
1869 werd binnengebracht Jan Pol "het vol-
komen uiterlijk had van een molenaar of grut-
ter." Één van de hen getoonde broeken her-
kennen zij direct, evenals de bretel. De leren 
schoenen of pantoffels worden door de 
schoenmaker J.Ploeg uit Sebaldeburen her-
kend, gemaakt en verkocht aan één van de ge-
broeders Houtman. 
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Jan Pol ontkent dat hij op dat moment in "Ike-
buren" is geweest en zegt dat hij een zwarte 
broek droeg bij binnenkomst in de gevangenis 
van Utrecht. Hij bekent wel dat hij de woning 
van de gebroeders Houtman goed kent en ook 
dat hij soortgelijke laarzen bij Venekamp heeft 
gekocht. Deze laarzen heeft hij echter onder-
weg van Bedum naar Groningen weggewor-
pen. Wiebe Oudman, die toen met hem optrok 
en als getuige aanwezig is zegt van niets te 
weten. 
 
Een volgende getuige is J.Kraaima uit Adorp 
Hij vertelt dat Jan Pol op 26 juli 1870 bij hem 
is gekomen om zich te besteden als knecht. Hij 
is op den 29e juli in dienst getreden, is er tot 6 
september in dienst gebleven en daarna voor-
goed vertrokken. Zijn vroegere baas Kraaima 
en drie collega's herkennen de kledingstukken. 
Collega Dinkla verklaart dat Jan Pol hem 
twee hemdrokken heeft gegeven, waaronder 
een vijfschaften hemdrok. Bij collega Theune 
laat hij ook een hemdrok achter en zegt tegen 
hem dat hij deze later wel komt ophalen. Hij 
doet dat echter niet en daarom heeft de veld-
wachter deze in beslag genomen. Ook verkla-
ren zijn collega's hem in het bezit te hebben 
gezien van de getoonde rood gestreepte Si-
mootsen hemdrok. 
 
Getuige Ubbelina Schuur, dienstmeid bij 
C.Wolters in Niekerk beschuldigt Jan Pol er 
van dat hij deze op 27 juli 1870 bij hun heeft 
gestolen. De heer Wolters bevestigt deze be-
schuldiging. Ook zijn zwager Leendert Nauta 
is op de rechtszitting aanwezig. Hij moet onder 
ede verklaren dat Jan Pol in de stad Gronin-
gen is geweest. "Dat klopt", zegt Nauta, "hij is 
een hele dag bij ons geweest." 
 
Daarna mag Jan Pol zich tegen alle beschuldi-
gingen verdedigen. Hij bekend dat hij alle ge-
toonde voorwerpen in zijn bezit heeft gehad. 
Maar hij heeft ze niet gestolen. De engelse 
broek heeft hij in Amsterdam laten maken. De 
hemdrokken heeft hij gekocht bij een Jood op 
de markt in Groningen voor een daalder en de 
schoenen zijn gekocht bij Blankvoort aan de 
Carolieweg, eveneens in Groningen. 
 

Als de rechter hem vraagt waarom hij niet is 
ingegaan op het aanbod voor nachtlogies bij 
Leendert Nauta verklaart Jan Pol dat hij dat 
niet wilde doen omdat hij er geen geld voor 
had. Daarom is hij toen maar buiten de A-
poort in een stroobult gaan slapen. 
 
Voor wat betreft die rood gestreepte Simootsen 
hemdrok bekend hij dat hij wel in de buurt 
van Wolters in Niekerk is geweest maar dat er 
geen sprake is van diefstal. Dit hemd heeft hij 
ook bij een Jood op de markt gekocht. 
 
Daarna volgt dan de uitspraak: 
 
Het Hof overwegende dat Jan Pol: 
 
-  de ontvreemde goederen in zijn bezit heeft 

gehad 
-  in dienst van Kraaima een dag in Gronin-

gen is geweest bij Leendert Nauta en buiten 
de poort in een stroobult sliep. 

- de zeer bruikbare kledingstukken die Din-
kla werden geschonken wordt gezien als 
wilde hij zich daarvan ontdoen in zijn be-
lang. 

- in de onmiddellijke nabijheid van Wolters is 
geweest 

- het onderling verband van de verklaringen 
 
Dus wordt Jan Pol schuldig bevonden en "ver-
oordeelt te dier zaken tot vijf jaar tuchthuis-

straf". Proceskosten ƒ 166,95½ cent, desnoods 
invorderbaar bij lijfsdwang. 
 
De dag waarover in het vonnis wordt gespro-
ken, daarvan kunnen wij bijna met zekerheid 
vaststellen dat het de dag geweest is van de 
verjaardag van zijn dochter Jantien Pol. Zij  
was op 24 juli 1870 net drie jaar geworden.  
 
Ongetwijfeld heeft hij daaraan aandacht ge-
schonken en is hij die dag bij Leendert Nauta 
geweest. Dat hij zelf niet in staat is om voor 
zijn kinderen te zorgen is misschien wel mede 
de aanleiding om opnieuw het verkeerde pad 
te kiezen. Het pleit hem overigens niet vrij van 
zijn wandaden. 
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Wat er nu met hem gebeurd is ook helemaal 
niet zo leuk, want Jan Pol wordt op 2 februari 
1871 overgebracht naar de gevangenis van 
Leeuwarden. Met aftrek van voorarrest in 
Groningen zal hij daar tot eind 1875 moeten 
verblijven. 
 
Toen ik in het Gemeentearchief Groningen op 
een gegeven moment ging kijken of er mogelijk 
iets van deze veroordeling in de krant zou 
staan vond ik de hiernaast afgebeelde berich-
ten onder RECHTSZAKEN. 
 

 
Uit: de Provinciale Groninger Courant 

d.d. 12 januari 1871 
 
Intussen was het in Oldekerk natuurlijk al 
lang bekend dat Jan Pol, de vroegere plaats-
genoot, de dader was van de inbraak bij de bu-
ren uit zijn jeugd. 
 
Het vonnis in de krant zal de bevolking en zijn 
vader dan ook niet zijn ontgaan. Het zal zijn 
vader een doorn in het oog zijn geweest. Hij 
heeft hem zeker niet als een verloren zoon in 
de armen gesloten en voor hem is er geen 
feestmaal bereid. Eenmaal een dief was altijd 
een dief. 
 
 

 
Uit: de Provinciale Groninger Courant 

d.d. 19 januari 1871 
 
Deze tuchtstraffen waren in die periode niet 
mis. Het was een strafinrichting voor mannen 
waar men een totale vrijheidsberoving toepas-
te. 
 
Ik heb mij ook nog verdiept in wat er zich bin-
nen de muren van zo'n gevangenis afspeelde. 
Op welke wijze Jan Pol zijn straf heeft onder-
gaan heb ik natuurlijk niet kunnen ontdekken, 
maar er waren twee mogelijkheden: cellulair 
en gemeenschappelijk. Ook werd er onder-
scheid gemaakt tussen kort- en langgestraften. 
 
De zware criminelen en daarom vaak heel 
langgestraften zaten in de cel. Zij mochten 
zelfs de godsdienstoefeningen die er werden 
gehouden niet bijwonen. Af en toe kwam een 
predikant, een pastoor of een godsdienston-
derwijzer hen opzoeken. Zij mochten elke dag 
helemaal alleen een half uur wandelen op de 
binnenplaats van de gevangenis. Zij genoten er 
met volle teugen van. 
 
De gevangenisinspecteur, die voor het Minis-
terie van Justitie de gevangenissen inspec-
teerde, verhaalt dat zij de eenzame opsluiting 
liever ondergingen dan het verblijf op een zaal. 
In de cel had men geen last van anderen en op 
de zaal zaten altijd overheersende personen en 
was er onder elkaar steeds gekonkel en ach-
terklap. Bovendien had men meer frisse lucht 
dan op de gemeenschappelijke zalen. Zij brach-
ten hun tijd door met spinnen, en, als zij dat al 
konden, met lezen. 
 
De kortgestraften, zoals Jan Pol, verbleven op 
de gemeenschappelijke zalen. Het was daar 
minder prettig toeven. De gevangenen hadden 
op elkaar een slechte invloed door "godslaster-
lijke en zondige gesprekken".  

!Bij een heden door het prov.geregtshof uitgesproken 
arrest is J.P, (zie onze courant van l.l donderdag) 
schuldig verklaard aan 1°, diefstal bij nacht in een 
bewoond huis; 2°. eenvoudigen diefstal, en ter dien 
zake veroordeeld tot tuchthuisstraf van vijf jaren en 
de kosten ! 

Daarna stond teregt J.P, geboren te Oldekerk wonende 
te Menaldum (Friesland), thans gedetineerd, be-
schuldigd van 1°. in het laatst van de maand Julij des 
vorigen jaars in de behuizing van de gebr. Houtman, 
onder Oldekerk, een zilveren horologie met dito ketting, 
eenig geld, kleedingstukken, enz. te hebben ontvreemd 
en zich toegeëigend, ten nadeele van gemelde gebr. 
Houtman, na eerst zich den toegang tot die woning te 
hebben verschaft door eene tralie uit een venstertje weg 
te nemen, door de daardoor verkregen opening zijn arm 
naar binnen te steken, den grendel van de buitenkant af 
te schuiven en zoo die deur te openen, en 2°. in de 
maand Julij bevorens van de bleek van den verwer Wol-

ters, te Niekerk, een hemd en hemdrok,aan dezen toe-
behoorende, te hebben weggenomen en zich toegeëi-
gend. Een en twintig getuigen werden in dezen gehoord. 
De beschuldigde ontkende zijne schuld. Hem O.M. re-
quireerde de schuldigverklaring van den be- schuldigde 
aan: 1°. diefstal bij nacht in een bewoond huis, door 
middel van buitenbraak; en 2° eenvoudigen diefstal, en 
zijne veroordeling deswege tot tuchthuisstraf van zes 
jaren en de kosten. De uitspraak is bepaald op woens-
dag den 18 dezer 
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Overdag werkte men met tachtig mensen in 
een ruimte van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat. In de overvolle slaapzalen hadden deze 
mensen niet meer dan drie m2 ruimte voor 
zichzelf. 's Winters was het in de gevangenis-
sen vaak zo koud dat de mannen de gehele dag 
in bed moesten blijven om zich warm te hou-
den. 
 
Er ontstond vaak ruzie onder de mannen, ein-
digend in geweld en soms met een dodelijke af-
loop. Ook onzedelijke handelingen kwamen 
veelvuldig voor. Als men aan deze misdragin-
gen meedeed leidde het tot een disciplinaire 
straf van opsluiting in een cel. Deze cellen 
konden dan helemaal niet worden verwarmd 
en werden daarom "kelders" genoemd. De be-
woner van zo'n cel werd ook helemaal niet ge-
lucht. Hij leefde op water en brood en werd, zo 
nodig, afgeranseld met de bullepees. 
 
Maar hoe men in die periode zijn verblijf ook 
doorbracht, de koude en de hitte, de overbe-
volking en de eenzaamheid, het geweld en de 
zedeloosheid, het was een bittere ellende. 
Daarbij kwamen dan ook nog eens de stank en 
het ongedierte, waardoor het in beide gevallen 
eigenlijk ondragelijk was om er te verblijven. 
Van de betergezinde gevangenen kwamen er 
vaak verzoeken binnen om hun tijd te mogen 
doorbrengen in een cel. De gevangenisdirec-
teur rapporteerde op een gegeven moment over 
een gesprek met een negenenvijftig jarige ge-
vangene, die negentien jaar in een cel had 
doorgebracht, het volgende. Ik citeer: 
"Hij kende lezen en schrijven bij zijn binnen-

komen, en zijn arbeid bestond in wol pluizen, 

spinnen en kleedermaken. Gedurende de eerste 

negen jaar was hij zijn cel niet uitgekomen en 

stond hij twee zware ziekten door in zijne cel, 

de eene in cel no. 3, de ander in cel no. 10. Ge-

durende die beide ziekten had hij gezelschap 

aan twee andere gevangenen maar was overi-

gens in de cel altijd alleen en wel 12 achtereen-

volgende jaren. Hij was nu 17 maanden uit de 

cel en deed, bij mijn bezoek, het werk van zie-

kenoppasser; hij was echter niet ziek of ziekelijk 

en klaagde slechts over rheumatiek. Gedurende 

zijne zoo lange celstraf zonder wandelen, was 

lezen zijn eenige ontspanning.  

Des zondags kwam de catichiseermeester, maar 

verder kreeg hij geen bezoek, dan van tijd tot 

tijd van een lid der commissie of van den kom-

mandant. Nader naar een en ander onder-

vraagd, antwoorde hij, dat eene zoo langdurige 

afzonderlijke opsluiting verdoovend is; dat hij 

na verloop van 17 maanden er de gevolgen van 

ondervindt, daar hij nog niet zijn oude spraak 

terug heeft, zijnde hij van oordeel, dat, indien 

men het al uithoudt, men tenlaatste het spraak- 

en denkvermogen zou verliezen. Voorts was hij 

van oordeel, dat bij ligte straffen eene cel beter 

is, omdat men dan vrij is van de gewone verlei-

ding op de zaal, maar dat voor eene lange tucht 

de cel ongeschikt is. Gevraagd hoe lang hij dan 

wel dacht, dat men het in eene goede cel zonder 

nadeel zou kunnen uithouden, antwoordde hij: 

'8 à 10 jaren, en dan met wandelen'. Hij had in 

het geheel nu 24 jaren in de gevangenis doorge-

bragt." 

 
Hier klinkt toch wel iets van de ellende door 
die deze man heeft doorgemaakt. Waarvoor hij 
daar in die cel zat wordt niet gemeld. Maar 
Jan Pol krijgt al vijf jaar voor het rebels pik-
ken van kledingstukken en een horloge. Te-
genwoordig mag je voor een dergelijke straf 
een persoon doodtrappen of vermoorden. Op 
water en brood, eenzame opsluiting, deze 
machtsmiddelen mochten tot ver in de jaren 
vijftig van deze eeuw worden gebruikt tegen 
daadwerkelijk verzet van gevangenen. 
 
Daarna begon men te denken over resocialisa-
tie. Niet meer zedelijk verbeteren en opvoeden, 
maar een mens brengen tot andere gedachten 
en een betere levenswijze, zodat terugkeer in 
de maatschappij mogelijk is. Dat werd het de-
vies en zo is het goed. 
 
Met aftrek van zijn voorarrest in Groningen 
wordt Jan Pol op 6 november 1875 op vrije 
voeten gesteld. Onmiddellijk na zijn vrijlating 
gaat Jan Pol weer terug naar de stad Gronin-
gen. Misschien heeft hij daar zijn beide doch-
ters bezocht. Hendriktje Pol is inmiddels tien 
jaar en Jantien Pol heeft de leeftijd van acht 
jaar bereikt. Zij wonen nog steeds bij hun oom 
en tante aan het Hoendiep nummer 108. 



 164 



 165 

Als hij er geweest is zou ik mij kunnen voor-
stellen dat deze kinderen hun vader niet her-
kennen en er geen betrekking op hebben. 
Mocht dat zo zijn dan moet dat voor Jan Pol 
een pijnlijke ervaring zijn geweest. 
 
Inmiddels is er in die vijf jaar wel het één en 
ander veranderd in de stad. Eind maart 1875 
was men begonnen met het afbreken van de 
vestingwerken. Allereerst was de Steentilpoort 
aan de beurt met het oog op het graven van 
het Eemskanaal. Zo kon Jan Pol dus onge-
stoord de stad binnen wandelen En de stad 
Groningen kon beginnen aan haar toekomst-
plannen. 
 
Volgens de burgerlijke stand laat hij zich in-
schrijven bij een zekere Jacob Heijn, negenen-
vijftig jaar en arbeider van beroep. De echtge-
note van deze man is éénenzestig jaar en heet 
Harmanna Hut. Zij wonen in de Davidsteeg Z 
228. 
 
Jan Pol laat zich daar inschrijven als zijnde 
ongehuwd en als molenaarsknecht. Hij noemt 
zijn vorige woonplaats Oldekerk en de dag van 
vestiging is 6 november 1875. 
 
Jan Pol houdt het in de Davidsteeg niet lang 
vol. Steegjes waren over het algemeen niet be-
paald de fraaiste buurtjes van de stad. Heel 
dicht op elkaar staande eenkamerwoningen 
waarin grote gezinnen woonden. 
 
Ik heb niet kunnen achterhalen hoe hij in zijn 
eigen onderhoud heeft voorzien. Wel is duide-
lijk dat hij een half jaar na zijn vrijlating ver-
trekt naar Ten Boer. Het is dan 12 juni 1876. 
Hij staat er ook ingeschreven in het knechten- 
en dienstbodenregister. Onder "huizing", waar-
mee bedoeld wordt waar hij heeft gewoond, is 
niets ingevuld. 
 
Hoe lang hij er heeft gewerkt weet ik ook niet 
omdat een vertrekdatum niet staat aangege-
ven. Ik neem aan dat het tot ongeveer eind fe-
bruari 1878 is geweest. Hij zal toen ongetwij-
feld naar Groningen geroepen zijn omdat zijn 
jongste dochtertje Jantien Pol op 28 februari 
1878 overleed. Zij werd tien jaar en begraven 

op 4 maart 1878 op de Zuiderbegraafplaats 
aan de Hereweg in Groningen, zoals uit bij-
gaand bewijsstuk blijkt. Hoe ik aan dit bewijs-
stuk ben gekomen zal verderop duidelijk wor-
den. 
 
Dat zijn nichtje Hinderika Nauta op 16 maart 
1877 was overleden op de leeftijd van achttien 
jaar was nog om overheen te komen, maar het 
overlijden van zijn eigen dochter is een ander 
verhaal. Hij laat zich in Ten Boer dan ook niet 
meer zien. Als zijn schoonzuster Elsien van 
Hemmen, de vrouw van Leendert Nauta, vier 
maanden na zijn dochter Jantien Pol overlijdt 
kan hij het normale leven niet meer oppakken. 
 
Het is daarom goed dat zijn dochter Hendriktje 
Pol bij haar oom Leendert Nauta blijft. Hij 
houdt het hoofd koel ondanks het verlies van 
drie gezinsleden in anderhalf jaar. Een dochter 
van achttien, een pleegdochter en nichtje van 
tien jaar en zijn vrouw op 20 juni 1878. Zij 
werd tweeënvijftig jaar. 
 
Na deze dramatische periode in het leven van 
Leendert Nauta verhuist hij met zijn drie 
dochters en pleegdochter naar een pand aan 
het Nieuwe Kerkhof, met het nummer 213. 
Het is een zijstraat van de Nieuwe Boteringe-
straat en ligt even ten noorden van de Osse-
markt. Daar begint hij een koffiehuis, annex 
tapperij. 
 
Jan Pol doet, weliswaar aangeslagen, toch een 
poging om de gebroken draad van zijn leven 
weer op te pakken. Hij vindt een nieuwe baas. 
Op 15 september 1878 treedt hij in dienst bij 
Tjark Willems Bleeker, een molenaar in Oos-
terwijtwerd. Het is een piepklein dorpje op het 
Groningse platteland. Overigens is dat heden 
ten dage nog zo.  
 
Ik ben zo vrij geweest uit het boekje "oude an-
sichten" het plaatje op de volgende bladzijde te 
halen. Op de achtergrond staat de molen van 
Bleeker waarop Jan Pol heeft gewerkt. De foto 
is genomen in het begin van deze eeuw, maar 
daar liggen wel zijn voetstappen.  
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Jan Pol laat zich echter niet van zijn beste 
kant zien. Een half jaar na zijn in diensttre-
ding wordt hij door Bleeker ontslagen op 12 
februari 1879. 
 
En weer staat hij zonder een cent te verdienen 
op straat. Hij wordt recidivist. Hij probeert 
aan geld te komen op een manier die weer niet 
de schoonheidsprijs verdient. 
 
Hij gaat naar Appingedam en vervoegt zich op 
14 februari 1879 bij twee klanten van zijn eer-
dere werkgever Bleeker uit Oosterwijtwerd. 
Het zijn de heren Polman en van den Broek. 
 
Hij zegt tegen beide heren dat hij in opdracht 
van zijn baas komt om geld te innen voor aan 
hen geleverde gort en dat zijn baas hem ge-
machtigd heeft hun schuld aan hem te betalen. 
De heer Polman moet ƒ 18,- betalen en van 
den Broek ƒ 28,50. Omdat Jan Pol geen kwi-
tantie bij zich heeft legt Polman hem zelf een 
kwitantie voor en Jan Pol ondertekent deze 
met: J.Pol, p/o Bleeker.  
 
Hij ontvangt het verschuldigde bedrag en ver-
dwijnt. Als hij met hetzelfde verhaal bij van 
den Broek aankomt vraagt deze hem naar de 
rekening van Bleeker. "Mijn baas zegt dat u 
dat zelf wel weet", zegt Jan Pol, waarop van 
den Broek zegt: " 't Is acht en twintig gulden". 
Jan knikt en zegt daarop: "Dat komt juist uit." 
Zodoende krijgt hij van van den Broek ƒ 28,- 
en vertrekt er mee. Maar dan gebeurt het vol-
gende: 
 

Bleeker gaat acht dagen na het ont-
slag van zijn knecht zelf op stap om 
zijn rekeningen te innen. Op 22 fe-
bruari 1879 komt hij dus ook bij zijn 
afnemers in Appingedam om het geld 
te innen voor de door hem geleverde 
gort. Hij legt Polman een kwitantie 
voor van ƒ 17,62 en van den Broek 
een kwitantie van ƒ 28,50. Van beide 
klanten hoort hij dat het geld reeds is 
afgedragen aan zijn knecht Jan Pol. 
Polman toont hem de quitantie. 
Bleeker zegt echter tegen Polman dat 
hij Jan Pol nooit heeft gemachtigd om 

dit geld te innen. 
 
Intussen is Jan Pol al weer op weg naar de 
stad Groningen met andermans geld in zijn 
broekzak. En hij heeft de smaak te pakken. Op 
dezelfde dag dat Bleeker naar zijn afnemers 
gaat in Appingedam is Jan Pol op weg naar de 
winkel van Boon. Daar haalt hij twee overjas-
sen op keur. Als de heer Boon vraagt voor wie 
het is, zegt Jan Pol dat hij deze jassen aan zijn 
vader van Hemmen wil laten zien. Deze woont 
immers buiten de A-poort. En bekend als de 
van Hemmens zijn krijgt hij de jassen mee. 
Twee dagen later haalt hij op keur bij de hoe-
denzaak Nilsjou twee hoeden op de naam van 
Plenter. Hetzelfde geintje haalt hij een dag la-
ter uit bij Hennigs. En alsof het nog niet ge-
noeg is gaat hij die dag erop naar Suurmeijer 
en vraagt er drie hoeden op naam van van 
Hemmen. En... hij ontvreemdt arglistig een 
zilveren horloge bij Oosterhagen. 
 
Hij krijgt nog een week de tijd om een paar 
hoeden te verkopen voor ƒ 1,50 per stuk aan 
een zekere Muller en het horloge aan een ze-
kere meneer de Vries. Want op 6 maart 1879 
pakken zij hem op en wordt er procesverbaal 
opgemaakt, waarop hij bij vonnis met het 
nummer 639 wordt veroordeeld tot één jaar 
celstraf door de rechtbank in Groningen voor 
deze oplichterij. Tijdens het verhoor komt ook 
de valsheid in geschrifte bij zijn baas Bleeker 
boven water. Daarvoor zal hij een maand later 
veroordeeld worden. 
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Om de rechtszittingen over deze kwesties te 
kunnen lezen moest ik dus weer naar Leeu-
warden. Maar ik begon te twijfelen of ik dat 
wel zou doen. Eigenlijk begon ik er een beetje 
genoeg van te krijgen en ging ik mij meer en 
meer generen voor mijn grootvader. Het zijn 
immers niet de leukste verhalen om door te 
geven. Daarover sprak ik op een avond met 
mijn neef Douwe Conrad Pol en hij zei: "Waar 
maakt u zich eigenlijk druk over? Hij heeft 
toch niemand vermoord!" En toen bemerkte ik 
dat er een grote kloof zat tussen mijn bele-
vingswereld en zijn kijk er op. "Dit maakt onze 
familiegeschiedenis pas echt interessant", zei 
hij, en lachte al zijn tanden bloot. 
 
Iets dergelijks had ik ook al gelezen in het 
boek Genealogie waarin geschreven stond dat 
een familiegeschiedenis echt kleur kreeg als 
"opa" iets op zijn kerfstok had. Maar ik dacht 
op dat moment aan mijn vader, oom Hendrik 
Pol en oom Jacobus Pol. Ik kreeg meer begrip 
voor de heer Nauta uit Nunspeet die oom Ja-
cobus Pol had gezegd dat het beter was niet al-
les te weten. Ik moet wel bekennen dat het een 
grote wissel trok op mijn incasseringsvermo-
gen. Het duurde lang voordat ik er toe kon 
komen om dit alles op schrift te stellen. Naar 
mijn gevoel zit er toch een grote tragedie ach-
ter. Temeer omdat ik er intussen achter kwam 
dat hij steeds "aan de rol" ging, na een pijnlijk 
verlies van mensen die hem zeer dierbaar wa-
ren. En hoewel ik de man niet gekend heb 
kreeg ik toch medelijden met hem. Het deed 
mij pijn voor hemzelf en voor zijn kinderen 
Douwe Pol, Hendrik Pol en Jacobus Pol.  
Evenals voor zijn dochter Hendriktje Pol die 
dit alles aan den lijve meemaakte. Maar ik 
was willens en wetens aan dit karwei begon-
nen en wie A zegt moet ook B zeggen. Dat be-
nadrukte Douwe Conrad Pol ook. 
 
Dus maar weer eens op naar Leeuwarden. Ik 
vroeg in het Rijksarchief Friesland de Rolboe-
ken voor criminele rechtzaken 1871-1893 op-
nieuw aan. En weer zat ik daar een hele dag te 
schrijven nadat ik zijn zaak gevonden had on-
der volgnummer 278. 
 
 

De rechtszitting tegen beschuldigde Jan Pol, 
oud tweeënveertig jaren, pelmolenaarsknecht, 
geboren te Niekerk, laatst wonende te Ooster-
wijtwerd, gemeente 't Zandt is gehouden op 29 
mei 1879 te Leeuwarden. Jan Pol is daar op 
dat moment al gedetineerd in het huis van 
Justitie, nadat hij vanaf 24 april 1879 in voor-
arrest had gezeten in Groningen. Op die da-
tum had het Provinciaal Gerechtshof te Gro-
ningen hem bij vonnis veroordeeld tot een jaar 
celstraf ter zake van bedrieglijke oplichting en 
diefstal. 
 
Op 5 juni 1879 's morgens om 10 uur komt dan 
de uitspraak. 
 
Jan Pol komt er heel slecht van af. Hij wordt 
schuldig verklaard en voor de tweede keer ver-
oordeeld tot vijf jaar tuchthuisstraf. Hij krijgt 
bovendien drie geldboetes, twee van ƒ 50,- en 
één van ƒ 25,-. Bij wanbetaling kan elke geld-
boete van ƒ 50,- vervangen worden door zeven 
dagen celstraf en die van ƒ 25,- door 3 dagen 
celstraf. 
 
Jan Pol ontkent niets van hetgeen hem ten 
laste wordt gelegd. Zoals jullie zelf in het 
kranteartikel kunnen lezen, denkt de journa-
list dat de getuigen nog grotere dieven waren 
dan de beklaagde. Hij heeft zich waarschijnlijk 
heel naïef door anderen laten gebruiken. En 
dat is stom maar het neemt niet weg dat hij op 
een oneerlijke manier in zijn onderhoud pro-
beerde te voorzien en dat moet bestraft wor-
den. Ik vermoed dat Jan Pol zijn boetes op cel-
lulaire wijze heeft afgerekend want hij was be-
rooid tot op het bot! 
 
Jan Pol moet gelijktijdig met Hendrik Jut in 
de strafgevangenis van Leeuwarden hebben 
gezeten. Was Jan Pol voor zijn vergrijpen tot 
twee keer vijf jaar tuchthuisstraf veroordeeld, 
genoemde Hendrik Jut kreeg voor twee moor-
den levenslang tuchthuisstraf. De slachtoffers 
van Hendrik Jut waren Mevrouw van der 
Kouwen-ten Cate en haar dienstmeisje Helena 
Beelo. 
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Uit: de Provinciale Groninger Courant 

d.d 25 april 1879 
 
Christina Goedvolk, de echtgenote van Hen-
drik Jut was in de jaren 1872-1873 dienstmeis-
je geweest bij mevrouw van der Kouwen. Zij 
wist dat deze mevrouw in het bezit was van 
vele kostbaarheden, mede omdat mevrouw de-
ze kostbaarheden aan een ieder die ze kende 
liet zien. Christina Goedvolk, in het dagelijks 
leven Stientje genoemd, had twee buitenechte-
lijke kinderen. Stientje Goedvolk zelf was ook 
een onwettig kind. Zij kreeg verkering met 

Hendrik Jut, ook al weer een onwettig kind. 
Hun beider leven was in hun jeugd somber en 
naar hun gevoel totaal mislukt. Stientje Goed-
volk raakte zwanger van de éénentwintig jari-
ge kelner Hendrik Jut. Hij wilde haar wel 
trouwen, maar daarvoor was geen rooie cent. 
Daarom probeerden zij in te breken bij me-
vrouw van der Kouwen. Deze inbraak mislukte 
totaal omdat de hondjes van mevrouw van der 
Kouwen keffend alarm sloegen. Helena Beelo 
vergrendelde onmiddellijk alle deuren. Om 
aan de vele kostbaarheden van mevrouw van 
der Kouwen te komen moesten zij dus iets an-
ders bedenken. Ze bedachten het volgende 
plan: 
 
Op zekere avond belden Stientje Goedvolk en 
Hendrik Jut aan bij mevrouw van der Kou-
wen. Het dienstmeisje Helena Beelo liet hen 
keurig binnen, nadat Stientje Goedvolk had 
gezegd: "Er staan hier nog een paar laarsjes 
van mij." De weduwe van der Kouwen hoorde 
de stem van Stientje Goedvolk en riep: "Kom 
toch even boven, de hondjes verlangen zo naar 
jou." Daarom ging Stientje Goedvolk de trap op 
en Hendrik Jut vergezelde Helena Beelo naar 
de keuken. Terwijl zij het fornuis opporde stak 
Hendrik Jut haar met een dolkmes neer. "Me-
vrouw", riep hij naar boven, "Leentje is niet  
goed geworden." Mevrouw kwam haastig naar 
beneden en boog zich over Leentje Beelo heen. 
Van dat moment maakte Hendrik Jut gebruik 
en stak met hetzelfde dolkmes ook mevrouw 
van der Kouwen neer. 
 
IJlings zochten Stientje Goedvolk en Hendrik 
Jut sieraden, bankbiljetten en effecten bij el-
kaar en verdwenen met een buit van ƒ 50.000,- 
Zij trouwden en gingen op huwelijksreis naar 
Amerika met de buit in hun koffers. Daar heb-
ben zij alles te gelde gemaakt. 
 
Veel onschuldige mensen werden nadien door 
agenten opgepakt en zo bleven Stientje Goed-
volk en Hendrik Jut drie jaar lang buiten de 
greep van Justitie. Ook hebben zij nog een 
poosje in Vught gewoond en trokken toen naar 
Kaapstad om daar een hotel te beginnen. Maar 
Stientje Goedvolk kreeg heimwee naar haar 
geboorteland en daarom kwamen ze terug 

RECHTZAKEN 

Groningen 24 April       
     Een man van 42 jaren, die twaalf ambachten en 
de daarbij behoorenden dertien ongelukken had ge-
had - waaronder 5 jaar tuchthuisstraf - had laatste-
lijk getracht aan den kost te komen door overjassen, 
hoeden en dergelijke op naam van Plenter buiten de 
Ebbingepoort en van Hemmen buiten de Apoort bij 
verschillenden te koopen, zonder daartoe last be- 
komen te hebben, en door het stelen van een zilve-
ren horologie Om het bewijs van dit een en ander, 
waarvoor de man heden morgen terechtstond, te le-
veren, had het O.M twaalf getuigen gedagvaard. 
     Beklaagde had een eigenaardig systeem van ver-
dediging Op de verklaringen der getuigen bij wie hij 
goederen was machtig geworden, had hij geene aan-
merkingen, maar als de president hem vroeg waar 
hij jassen, broeken, hoeden, enz. gelaten had, gaf hij 
stereotiep ten antwoord: ik weet er geen spier van - 
het aantal hoeden, dat beklaagde zich op de aange-
duide wijze had aangeschaft, was niet klein, want 
twee groote dozen vol waren ter terechtzitting als 
stukken van overtuiging aanwezig, en daarbij waren 
slechts enkelen die door de getuigen als van hen af-
komstig werden herkend, hoewel beklaagde bij ieder 
hunner meer dan één "op keur" had medegenomen 
     Aan een der getuigen had beklaagde voor 25 cent 
een hoed - van zes gulden - verkocht. Zulke getuigen 
verschijnen meer- malen voor de rechtbank, en be-
loven dan onder aanroeping van "God almachtig" de 
waarheid te zullen zeggen. Wij houden ze voor groo-
ter dieven dan veelal de beklaagden zijn. 
      Beklaagde had de feiten gepleegd omdat hij 
"niets anders te doen had". Die vijf jaar tuchthuis 
had hij "gekregen om eene kleinigheid". Zijn dienst 
had hij verlaten omdat hij "een negenoog op den nek 
had" - Vroeger had hij ƒ 60 à ƒ 70 geïnd op de naam 
van een vroegeren meester. Waarom ? "Als je aan de 
rol bent," zei de beklaagde; "gaat 't er wel eens wat 
raar langs." 
      Het O.M requireerde celstraf van 2 jaren en 4 
boeten van ƒ 25 
      De rechtbank veroordeelde den beklaagde tot 1 
jaar celstraf en twee boeten van ƒ 25. 
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naar Nederland en begonnen een logement in 
Rotterdam. 
 
Maar toen kwamen de geruchten op gang. In 
Amerika werd bekend dat er voorwerpen en 
effecten van de vermoorde weduwe in Neder-
land waren verkocht en verhandeld. Ook werd 
Hendrik Jut in een dronken bui wat loslippig 
en op deze manier werden de echte daders toch 
gevonden. Het duurde maar kort dat Stientje 
Goedvolk en Hendrik Jut werden opgepakt en 
berecht. 
 
Het was de meest opzienbarende moordzaak 
uit die tijd. Het proces werd in het jaar 1876 
afgesloten. Stientje Goedvolk kreeg twaalf jaar 
tuchthuisstraf en Hendrik Jut levenslang. 
Maar daar was het gewone volk niet mee eens. 
Er ontstond op straat een complete volksop-
roer. Ze riepen: "Hendrik Jut moet in de put." 
 
Van deze volkswoede maakte een slimme ker-
misexploitant uit die dagen heel goed gebruik. 
Hij ontwierp een afbeelding van het hoofd van 
de moordenaar en noemde dat: "de kop van 
Jut." Hij nodigde kermisbezoekers uit om 
daarop het hardst te slaan. Uit wraak kon men 
dus symbolisch de dubbele moordenaar en de 
man van deze brute roofmoord Hendrik Jut 
een enorme dreun op zijn hersens geven. 
 
Omdat er heel veel kopieën van zijn gemaakt 
is de slimme kermisexploitant er schatrijk van 
geworden. Tot op de dag van vandaag is in een 
andere vorm de kop van Jut nog op kermissen 
te vinden. Men kan ook nu nog met een grote 
voorhamer op deze kop van Jut slaan, maar 
het vraagt een enorme krachtsexplosie. 
 
Hendrik Jut stierf op zevenentwintig jarige 
leeftijd in de gevangenis van Leeuwarden. En 
Christina Goedvolk overleed in 1926 op de 
leeftijd van negenenzeventig jaar in het Stads 
Armen Ziekenhuis te Haarlem. Het echte 
hoofd van Hendrik Jut heeft men op sterk wa-
ter gezet en dat hoofd bleef bewaard in het 
Anatomisch Museum van de Universiteit van 
Groningen. In 1969 heeft men het dan einde-
lijk gecremeerd. 
 

Hetgeen zich in het gezin van de pleegvader en 
oom van Hendriktje Pol afspeelde dient ook 
nog vermeld te worden. Als het 31 mei 1880 is 
overlijdt de jongste dochter van de weduwnaar 
Leendert Nauta. Twee jaar na haar moeder 
Elsien van Hemmen. Jansien Nauta werd 
slechts negentien jaar. Het laat zich raden wat 
dat voor deze man moet hebben betekent. 
 
Zijn oudste dochter Jantien Nauta trouwt op 
12 mei 1881 met de timmerman/winkelier 
Gerrit Nanninga. Dit echtpaar blijft bij Leen-
dert Nauta wonen op het adres Nieuwe Kerk-
hof 213. Daar worden ook de vier kinderen 
Nanninga geboren. 
 
De naam Nanninga kwam ook in het verhaal 
voor over Lucas van Hemmen. Deze mevrouw 
zou mogelijk een afstammeling kunnen zijn 
van dit echtpaar en dus dezelfde voorouders 
van moeders zijde kunnen hebben als Hen-
driktje Pol. Zij was niet voor niets in het 
Rijksarchief bezig om naar haar voorouders te 
zoeken en duidelijk in de richting van de van 
Hemmens. 
 
Tot het begin van het jaar 1885 heeft Jan Pol 
in de gevangenis van Leeuwarden doorge-
bracht. Hij is negenenveertig jaar als hij vrij 
komt. Zijn doel is om zo snel mogelijk weer in 
de stad Groningen terug te keren. Maar hoe 
doe je dat als je platzak bent en niet meer het 
lef hebt om streken uit te halen die je vele ja-
ren tuchthuisstraf kunnen opleveren? 
 
Zonder geld, zonder huis, zonder werk en zon-
der eten gaat hij op pad van Leeuwarden naar 
Groningen. Hij sjouwt van het ene dorp naar 
het andere. Doortrekken noemde men dat in 
die tijd. Ook wel landloperij. En dat mocht 
niet. 
 
Aangekomen in de stad Groningen gaat hij in 
de stad zitten bedelen om toch in zijn onder-
houd te kunnen voorzien. Maar ook dat mocht 
niet. Uit bijgaande fotokopieën van de microfi-
ches blijkt dat hij hiervoor ook weer wordt ge-
straft. Ik geef de inhoud er van verkort weer. 
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Er volgt een bevel van de Rechter Commissa-
ris bij de Arrondissementsrechtbank te Gro-
ningen tot een aanhouding voor voorlopige 
hechtenis. 
 
Daarom wordt Jan Pol op 28 april 1885 gear-
resteerd op bevel van de heer Officier van Jus-
titie te Groningen. Hij wordt ingebracht we-
gens doortrekken. Op 29 april 1885 is de reden 
van de aanklacht: 
 
"Terzake dat hij de 28e april 1885 zich heeft 
schuldig gemaakt aan bedelarij, aldoor aan 
woningen van A.Luikenga en J.de Haan om 
een aalmoes te vragen, zulks na door het Ge-
rechtshof te Leeuwarden van 5 juni 1879 tot 
tuchthuisstraf van vijf jaar te zijn veroor-
deeld." 
 
Op 21 mei 1885 wordt het vonnis geveld door 
eerder genoemde rechtbank De opgelegde straf 
is drie maanden celstraf en opzending 

naar een bedelaarsgesticht. 
 
Op 19 augustus 1885 wordt hij overgebracht 
naar de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen. 
 
In de periode van de ontdekking van Jan Pol 
zijn "misdaden" was de kwestie van de burge-
meester van Gulpen, de heer Vossen, landelijk 
nieuws. Ik kon niet nalaten even een vergelijk 
te trekken naar de strafbepalingen van toen en 
nu.  
 
De heer Vossen had zich schuldig gemaakt aan 
valsheid in geschrifte, belastingfraude, het 
aannemen van steekpenningen en het schade 
toebrengen aan het burgemeestersambt. 
 
De heer Vossen werd veroordeeld tot een voor-
waardelijke gevangenisstraf van zes maanden 
en een boete van ƒ 6000,-. Bovendien mocht hij 
vijf jaar lang het burgemeestersambt niet ver-
vullen. Met andere woorden komt het hier op 
neer dat deze man nimmer in de gevangenis 
heeft gezeten en de ƒ 6000,- kon hij wel beta-
len van zijn steekpenningen-geld. Hij kon al-
leen zijn "vak" vijf jaar niet uitoefenen. 
 
 

De loco-burgemeester van Gulpen vond het 
"wel een erg zware staf en een menselijke tra-
gedie." Er kwamen vele blijken van medeleven 
met de veroordeelde meneer van Vossen bin-
nen. 
 
Maar blijken van medeleven met Jan Pol zijn 
in die tijd niet te vinden. Zoals is gebleken kon 
hij bij niemand terecht. Het was ook niet het 
keurigste publiek dat naar de Rijkswerkinrich-
ting werd opgezonden. De algemene gedachte 
was ook dat deze lieden onmogelijk weer 
waardige leden van onze samenleving zouden 
kunnen worden. Geen wonder dat er vele reci-
divisten onder deze mannen voorkwamen. 
Verguisd en volledig uitgestoten door hun fa-
milie en de maatschappij. 
 
Tegenwoordig gaat men anders om met derge-
lijke types. Ik kan er een voorbeeld van geven. 
 
Op een gegeven moment zat ik op het Martini-
kerkhof in Groningen tussen de middag een 
boterham te eten. Het was half oktober 1996 
en een prachtige zonnige dag. Na een hele och-
tend in het archief te hebben doorgebracht tus-
sen stoffige boeken kreeg ik de behoefte aan 
frisse lucht. Even een wandeling rond de Mar-
tinikerk leek mij het einde. 
 
Buiten gekomen was het weer zo stralend dat 
ik op een bank in de zon naast een meneer 
ging zitten die er nogal sjofel uitzag. Ik groette 
hem met een welgemeend "goede middag", 
waarop de man onmiddellijk reageerde door te 
antwoorden:  
 
"Dat zou beter kunnen." 
"Hoezo, meneer?" vroeg ik hem. 
"Ik heb geen onderdak voor vannacht en als 
het overdag in oktober zulk stralend weer is, 
dan is het 's nachts hartstikke koud", zei hij. 
"Hebt u dan geen huis?" 
"Neen." 
"Maar in onze tijd hoeft toch niemand zonder 
een huis te zitten?", zei ik. 
 
Uit de voortgang van deze dialoog kwam het 
volgende verhaal: 
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De man vertelde mij dat hij tweeënvijftig jaar 
was en zijn leven lang bij zijn moeder had ge-
woond, die het jaar daarvoor in de maand mei 
1994 plotseling was gestorven. Hij was vrijge-
zel en had het altijd heel gezellig met zijn 
moeder. Plotsklaps viel zij weg. Hij wist zich 
geen raad en ging 's avonds de straat op om 
maar niet steeds alleen te hoeven zitten. Na 
een week kwam hij in aanraking met andere 
daklozen. De avonden waren die zomer lang en 
zwoel en hij bleef in hun gezelschap tot vaak 
na middernacht. Als hij dan naar zijn moeders 
huis ging overviel hem telkens de leegte. Hij 
huilde om haar gemis tot hij vroeg in de och-
tend in slaap viel. Daardoor verscheen hij tel-
kens te laat op zijn werk en werd op grond 
hiervan ontslagen. Toen hij niet meer naar 
zijn werk hoefde zocht hij ook overdag zijn 
dakloze kameraden op en bleef die mooie zo-
mernachten in hun gezelschap. Hij vond het 
bij hen gezelliger dan in het kille huis, waar 
zijn moeder niet meer was. Op mijn vraag 
waar de groep dan de nachten doorbracht ver-
telde hij dat zij hun slaapplaatsen meestal in 
en rond het Hoofdstation van Groningen von-
den. 
 
Op een gegeven moment, vertelde hij verder, 
durf je helemaal niet meer naar dat huis. Ook 
de huur betaalde hij niet meer een daarom had 
zijn familie in november 1994 het huis leegge-
haald, de huurschuld voldaan en hem verder 
aan zijn lot overgelaten. Hij kon bij hen niet 
meer terecht. Bij zijn dakloze vrienden vond 
hij echter wel begrip. 
 
Op dat moment kwam een man van ongeveer 
vierenveertig jaar hard aangelopen, regelrecht 
op het bankje af waarop ik met de man zat te 
praten. Hij sloeg met een harde klap de man 
naast mij op de schouder en riep: "Hé, vriend, 
vanaf morgennacht kunnen wij terecht in het 
huis aan de Schoolstraat, hier tussendoor en 
dan oversteken." Hij wees met zijn vinger in de 
richting van het Rijksarchief en doelde op de 
daar tegenover liggende straat. Hij glunderde, 
ging ook op het bankje zitten, gaf zijn vriend 
nog een klap op zijn knieën en zei: "Wij kun-
nen er de hele winter terecht voor ƒ 360,- in de 
maand, 's avonds vanaf zes uur tot de volgende 

morgen negen uur, de warme maaltijd inbe-
grepen. Vanaf 1 april moeten we wegwezen. 
Maar dan zien we wel weer en wij gaan dat 
vanavond met z'n tweeën vieren. Wat vindt je 
er van?" 
 
De man naast mij sprongen de tranen in de 
ogen en hij bedankte zijn kameraad voor de 
moeite die hij had gedaan om onderdak te 
krijgen. Plotseling kreeg die kameraad oog 
voor mij en zei: "Heb jij een aardige vriendin 
gevonden?" Voordat de man kon antwoorden 
vroeg ik hem waarom hij dit bestaan was gaan 
leiden. Hij vertelde mij zijn verhaal over een 
echtscheiding. Van de ene dag op de andere 
mocht hij van zijn vrouw niet meer thuisko-
men, wist niet waar hij naar toe moest en ging, 
evenals zijn vriend, zwerven door de stad. Zo 
hadden zij elkaar leren kennen en waren ze 
beide in hun verdriet vrienden geworden. 
 
"Kom op", zei hij, "ik zal je nu het huis laten 
zien en vanmiddag moeten we naar de Sociale 
Dienst om ons geld op te halen." 
 
En weg waren de beide mannen. Ik bleef een-
zaam achter en volgde hen met mijn ogen tot 
ze uit mijn gezichtsveld waren verdwenen. Ik 
had geen idee welk bedrag zij bij de Sociale 
Dienst konden ophalen. 
 
"Voor dit bestaan kiezen deze mensen niet, het 
heeft altijd een dramatische achtergrond", zei 
ik tegen mijzelf en ik vroeg mij af waar ze de 
eerstkomende nacht zouden doorbrengen. 
 
Van die vijfentwintig minuten op dat bankje 
was ik koud geworden en verorberde bij 
"Bommen Berend" een heerlijke uitsmijter met 
chocolademelk. 
 
Daarna liep ik terug naar het Rijksarchief en 
voordat ik naar binnen ging gluurde ik de 
Schoolstraat in om te kijken of ik die twee 
makkers nog zou zien. In de straat zag ik twee 
fietsers en verder niets. Ik had het gevoel of ik 
iets met hen gemeen had. En ik kwam tot de 
conclusie dat niet ik, maar mijn grootvader 
Jan Pol wel iets met hen gemeen had. 
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Hetgeen Jan Pol met hen gemeen had was uit-
eindelijk dat hij geen dak boven zijn hoofd had 
en de familie geen begrip had voor zijn geeste-
lijke nood. 
 
Hij kon in zijn tijd ook geen beroep doen op de 
Sociale Dienst, niet op de Reclassering en niet 
op het Maatschappelijk Werk. In onze tijd toch 
instellingen waar men probeert dergelijke 
mensen aan een beter bestaan te helpen. 
 
Afijn, grootvader Jan Pol had onderdak. Een 
bedelaar en opgeborgen in Veenhuizen. Daar 
moest ik meer van weten. Dus ging mijn reis 
dit keer naar Veenhuizen. De eerste keer heb 
ik daar de situatie globaal in mij opgenomen. 
Er lag in dat museum een boek waar alle na-
men van zogenaamde verpleegden in voor 
kwamen. Druk bladerend in het boek kon ik de 
naam van J.Pol niet vinden. Ik kon de vrijwil-
ligster, aan wie de bezoekers vragen konden 
stellen, niet overtuigen dat hij daar in die pe-
riode had verbleven. Hij moest er volgens haar 
dan geregistreerd staan. Zij adviseerde mij 
naar het Gemeentearchief van Norg te gaan 
omdat de mensen daar werden ingeschreven in 
het bevolkingsregister. Ik knoopte deze mede-
deling goed in mijn oren. 
 
Een paar weken later maakte ik een afspraak 
om het bevolkingsregister van de gemeente 
Norg na te kijken. Geen Jan Pol te vinden. 
Ik bleef echter bij mijn stelling en riep de hulp 
in van de vrouwelijke ambtenaar die mij weg-
wijs had gemaakt hoe ik met het bevolkingsre-
gister van de gemeente Norg moest omgaan. Ik 
vertelde haar het verhaal en liet haar de af-
druk zien van de microfiche zoals deze ook 
hiervoor is afgedrukt. Zij vertelde meteen dat 
de mogelijkheid bestond dat iemand, die in 
Veenhuizen had gezeten, mogelijk niet voor-
kwam in het bevolkingsregister. Men kon een 
inschrijving in die periode nog afkopen. Zij liep 
met mij voor alle zekerheid de periode van Jan 
Pol door, maar ook zij vond hem niet. "Maar u 
kunt in dit geval beter naar het Rijksarchief in 
Assen gaan, want gezien het bewijsstuk moet 
u hem daar vinden", was tenslotte haar con-
clusie. 
 

Daarom fietste ik op een mooie zomerdag in 
1996 van Zuidlaren naar Assen. Aangekomen 
bij het Rijksarchief Drenthe zocht ik in studie-
zaal 1 allereerst naar de overlijdensdatum van 
Jan Pol's halfzuster Reinje Pol. Zij woonde 
immers in Roden en ik ontdekte dat zij drie 
maanden na haar vader Douwe Klasens Pol 
was overleden op 16 augustus 1893. Toen 
moest ik naar studiezaal 2. Een doodstille zaal 
waar ik helemaal alleen aanwezig was.  
 
De dienstdoende ambtenaar wees mij er op dat 
ik mijn pen niet mee naar binnen mocht ne-
men. Hij had een bakje met potloden beschik-
baar en daarvan kon ik gebruik maken. Ik 
deed zoals mij gezegd was en borg mijn pen op 
in mijn kastje beneden. 
 
Toen kon ik met zijn aanwijzingen aan de slag. 
Ik vroeg na veel gezoek uiteindelijk het toe-
gangsnummer 0137.01 en inventarisnummer 
313 aan. Een kwartier later kwam hij aanlo-
pen met een groot model boek waarin alle ver-
pleegden stonden ingeschreven. 
 
Na enige tijd bladeren om te zoeken naar het 
jaartal zag ik zijn naam. Jawel, Jan Pol, inge-
schreven onder nummer 5324 van 19 augustus 
1885 en vrijgelaten op 8 mei 1886. Hij werkte 
in de landbouw en zijn gedrag was in die peri-
ode goed. Volgens de beoordelaars is hij na zijn 
ontslag ook "tot werken in staat". Nog even 
doorbladerend zag ik verderop weer zijn naam. 
Jan Pol wordt op 1 november 1886 opnieuw 
ingeschreven onder nummer 1186 en dan ver-
blijft hij er volgens de gegevens precies drie 
jaar. Hij wordt op 31 oktober 1889 ontslagen. 
Bij vervoer naar elders en waarheen: Amerika. 
De Rijksveldwachter Hazenberg is zijn "gelei-
der en met het vervoer belast." Het blad papier 
getuigt opnieuw van zijn goed gedrag. 
 
Ik fietste enigszins verheugd terug naar Zuid-
laren. Eindelijk had ik over mijn grootvader 
iets positiefs gelezen en dat deed mij toch goed. 
Ik besloot langs het Balloërveld terug te fiet-
sen. Een prachtig natuurgebied tussen Ballo 
en Taarlo waarlangs een uitstekend fietspad 
ligt. 
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Halverwege ging ik even op een bank zitten 
om de puzzelstukjes van Jan Pol's leven in el-
kaar te leggen. 
 
Hoe toch deze man nu verder te volgen!? Ik be-
sloot dit in een chronologische volgorde van 
jaar tot jaar te doen. 
 
Allereerst maar weer eens naar het Rijksar-
chief Friesland om te kijken op welke manier 
hij een half jaar na zijn vrijlating in Veenhui-
zen terecht is gekomen. Dus spoorde ik op een 
zekere dag weer naar Leeuwarden. Ondanks 
het goede gedrag was hij op dat punt toch on-
verbeterlijk. 
 
Ik vond hem inderdaad weer in de Rolboeken 
voor strafzaken onder nummer 3783. 
 
Op 14 oktober 1886 is er een openbare rechts-
zitting in Heerenveen. Er staan vijf mannen 
terecht variërend in de leeftijd van vierentwin-
tig tot negenenzestig jaar. Één van hen is Jan 
Pol, éénenvijftig jaar oud, geboren in Olde-
kerk, provincie Groningen. In het bevelschrift, 
d.d 13 oktober 1886 van de Rechtbank te He-
erenveen staat: "dat zij die dag zullen worden 
berecht terzake dat zij, allen ouder dan zestien 
jaren zijnde − op de negende Oktober 1886 te-

zamen en in vereeniging op den openbaren weg 

in de gemeente Schoterland te Heerenveen van 

eenen voorbijganger om eene aalmoes (een cent) 

hebben gevraagd. 
 
En dat heeft de onbezoldigde Rijksveldwachter 
H.Faber gezien. Geen van de vijf "heren" 
spreekt de beschuldiging tegen. Niet Johan 
Pieter Rhewald uit Nijmegen, vroeger koper-
slager (negenenzestig jaar), niet Gerlof Eissing 
uit Groningen, vroeger verwer (zesenvijftig 
jaar), niet Jan Pol, niet Jacob Masselink uit 
Arnhem, vroeger veldarbeider (vijfenzestig 
jaar) en de jongste van het stel ontkent het ook 
niet. Het is Christiaan Kuiper uit Winschoten, 
vierentwintig jaar en vroeger schoenmaker. 
 
Met z'n vijven zwierven zij dus rondom He-
erenveen, want zo blijkt uit de rechtszitting, 
zij zijn allen "thans zonder beroep en vaste 
woonplaats en allen gedetineerden." 

De Heer Officier van Justitie concludeert: 
"overwegende dat het als bewezen aangeno-
men feit oplevert de overtreding van bedelarij, 
gepleegd door drie of meer personen boven de 
leeftijd van zestien jaren terwijl zij tot werken 
in staat zijn waartegen is voorzien bij de arti-
kels 432, 433 en 434 van het Wetboek van 
Strafrecht. Rechtdoende in Naam des Ko-
nings!" 
 
Hij verklaart de beklaagden schuldig aan bo-
vengenoemde overtreding en met toepassing 
van de voorgelezen artikelen veroordeelt hij 
alle vijf mannen tot een hechtenis van twaalf 

dagen. Na deze hechtenis gelast hij dat zij in 
een Rijkswerkinrichting moeten worden ge-
plaatst voor de tijd van drie jaren. 
 
Nu hij er zo lange tijd verbleef moest ik toch 
meer weten hoe het er een eeuw geleden in 
Veenhuizen toeging. Ik nam een blocnote mee 
toen ik ervoor de tweede keer heen reisde. Di-
rect bij binnenkomst zag ik een grote maquette 
met lange rijen huisjes aan elkaar. Onder-
staande teksten schreef ik over en geef ik hier 
weer. Het geeft een goed beeld van hetgeen 
Jan Pol daar meemaakte en waar hij zich 
"thuis" voelde. 
 
"In 1822 kocht de Maatschappij voor Welda-
digheid rondom het buurtschap Veenhuizen, 
vijftien kilometer van Assen, 3000 ha. bos- en 
weideveld aan. Voor 1826 werden een drietal 
nagenoeg identieke gestichten, de "vrije" kolo-
niën gebouwd. Ze waren bestemd voor de huis-
vesting van wezen en bedelaars. 
 
Het enige nog bestaande complex Veenhuizen 
II telt een bouwlaag met een zolderkap en 
heeft een vierkante plattegrond, met zijden 
van ruim honderd meter, die een binnenplaats 
omsluiten. Buitenom huisden bedelaars-
gezinnen in woningen van 5.30 meter bij 2.80 
meter. Twaalf langgerekte zalen van 24 meter 
bij 5.30 meter rondom de binnenplaats waren 
met hangmatten ingericht tot woon- en slaap-
ruimten voor maar liefst 960 personen. Tussen 
deze zalen lagen de woningen van opzichters, 
die door vensters naar twee zijden de aangren-
zende zalen konden overzien. De geslachten 
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werden van elkaar gescheiden gehouden door 
een schutting midden over de deels als siertuin 
ingerichte binnenplaats. Het complex was ge-
heel omgeven met een gracht met daarover 
aan de voor- en achterzijde een brug, zodat alle 
verkeer gemakkelijk gecontroleerd kon wor-
den." 
 
Toen Jan Pol er voor het eerst opgenomen 
werd was er intussen wel het één en ander 
veranderd. Veenhuizen werd een Rijkswerk-
inrichting, kortweg RWI genoemd, met het 
doel daar de aan mannelijke personen, wegens 
bedelarij en landloperij opgelegde straffen te 
doen ondergaan, door "hen voor de kost te la-
ten werken en − zo mogelijk − hen daardoor 
beter toegerust dan te voren, te laten terugke-
ren in de samenleving." 
 
"De verblijfzalen van 11.80 meter bij 12.25 me-
ter, elk voor zestig man geschikt, ontvangen 
licht van twee kanten door grote ramen, die 
uitzicht zouden geven aan den eenen kant op 
de binnenplaats, aan den anderen kant op de 
omgeving van het gesticht, wanneer niet de 
onderste ruiten van matglas waren. De vloer is 
van port − cement. Dat de vloeren hier niet 
van steen zijn, waaronder geheime keldertjes 
konden worden gemaakt, heeft aan de ver-
pleegden heel wat gelegenheid om verboden 
artikelen te verbergen, ontnomen. 
 
In den winter staat in het midden een kachel 
die met turf wordt gestookt. Verdere meubels 
zijn: losse tafels op schragen en banken.Ook 
een paar bankjes met hoofdsteunen voor hen, 
die door den barbier onder handen moeten 
worden genomen. Voorts bevinden zich langs 
den eenen wand op manshoogte, open kastjes, 
voor iedere verpleegde één." De warme maal-
tijd bestond uit: 
 
"Zondag : aardappelen met groente 
Maandag  : groente erwtensoep 
Dinsdag : aardappelen met groente 
Woensdag  : gortsoep 
Donderdag : aardappelen met groente 
Vrijdag : stijve gort met stroop 
Zaterdag  : gortsoep" 
 

Zo aten de verpleegden deze maaltijden dag in, 
dag uit, week in, week uit. Als zij hun bord 
hadden leeggegeten werden onder andere de 
volgende spreuken zichtbaar: 
 
− Ziet op uzelf 
− Nooit volmaakt 
− Kennis is plicht 
− Tijd is geld 
− Sticht elkander 
− Sijt tevreden met uw lot 
 
In een vitrine zijn nog meer spreuken te zien 
op borden waarvan de randen volkomen waren 
versleten of afgebrokkeld. 
 
Zondags was er een verplichte kerkgang. In 
lange rijen liepen honderden verpleegden in 
het gelid onder bewaking van ambtenaren 
naar de Nederlands Hervormde Kerk of de 
Rooms Katholieke Kerk. Men was of Protes-
tants of Katholiek. 
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De tarieven voor het arbeidsloon vond ik inge-
lijst in de zogenaamde klerkenkamer. Voor het 
jaar 1933, dus veertig jaar na het verblijf van 
Jan Pol aldaar, zagen deze er als volgt uit: 
 
A. Fabriekswezen en huisdiensten 
 Loon per werkdag ƒ 0,10 tot ƒ 0,30 
 
B. Bosch-, Land- en Tuinbouw 
 Loon per werkdag ƒ 0,10 tot ƒ 0,30 
 
C.  Lichte arbeid: ƒ 0,10 tot ƒ 0,22 
 
Het plaatje hiernaast dateert van de jaren 
daarvoor. Daar heeft de tekenaar/verpleegde 
het nog over 7 cent. De opzichter wijst hem er 
op dat wanneer hij niet harder werkt er geen 
verhoging zal volgen. Prachtig in beeld ge-
bracht. De vrijwilligster die mij die middag 
volgde en mijn bijzondere interesse opmerkte 
attendeerde mij op deze plaatjes, nadat ik haar 
vertelde dat mijn grootvader hier "gewoond" 
had. 
 
Zij liep ijlings naar de receptioniste om het fo-
toboekje te voorschijn te halen en de bak met 
enveloppen waaruit ik deze plaatjes kon kopen 
voor ƒ 2,- per stuk. Ik kocht vier stuks van de-
ze plaatjes, maar eigenlijk had ik de hele serie 
van zo'n vijftien plaatjes wel in mijn bezit wil-
len hebben. Aanvankelijk waren deze plaatjes 
voor het Gevangenis Museum in Veenhuizen 
niet bewaard gebleven, zo vertelde zij mij. Ze 
werden op een gegeven moment door iemand 
gevonden op een rommelmarkt en afgegeven 
in het museum. 
 
In de jaren 1890 en ook nog later werden de 
verpleegden met de trekschuit naar Veenhui-
zen gebracht. Bij aankomst ontvingen zij de 
volgende kledingstukken: 
 
1 pet 
2  buisen van bruin pilow met groene kraag 
2  broeken van bruin pilow 
2  onderbroeken van katoen/half linnen keeper 
3  katoenen hemden 
2  hemdrokken van katoen/half linnen keeper 
2  katoenen halsdoeken 
2  katoenen zakdoeken 

3  paar wollen sokken 
1  paar klompen 
1  paar broekdraagbanden  

of een gordel van linnen 
 
Jan Pol heeft in de landbouw gewerkt. Hij kon 
ook eigenlijk niets anders meer want zijn vak 
van bakker had hij door al het voorgaande ge-
doe al jaren lang niet meer uitgeoefend en het 
vakmanschap is pas in het begin van deze 
eeuw in Veenhuizen op gang gekomen. Daar-
van zijn prachtige staaltjes te zien in het 
Museum. Het is de moeite van een bezoek 

waard. 
 
Na zijn vrijlating ben ik in het Rijksarchief 
Zuid-Holland, te Den Haag, op zoek gegaan 
naar de passagierslijsten van de Holland-
Amerika lijn om te bezien of ik hem daarop 
zou kunnen vinden. Zonder resultaat! Waar-
schijnlijk heeft hij op de één of andere boot 
aangemonsterd om er te komen. Dat hij er is 
geweest weten we al door de volmacht die hij 
aan Pieter Nauta verstrekte na het overlijden 
van zijn halfzusje Egberdina Pol in 1891. 
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Op de aan mijzelf gestelde vraag wanneer hij 
dan teruggekomen is moet ik alle registers 
open trekken. Nog maar eens in Grootegast 
kijken. Nee, in Oldekerk in ieder geval niet. 
Heeft hij dan zijn vader nooit meer gezien? 
Weer in Groningen zoeken? Nog maar even 
wachten. Toevallig moet ik op een gegeven 
moment een boodschap doen in Assen. Nog 
maar even snuffelen in het boek van Veenhui-
zen om mijn gegevens te controleren. Alles 
klopt zoals eerder omschreven. In een ander 
boek met meer gegevens blader ik zomaar wat 
verder en plotseling ontdek ik hem weer: 
 

Jan Pol, ingeschreven onder no. 6487 
Beroep: bakker 
Woonplaats: zonder 
Opgenomen in 't gesticht: 4 juni 1892 
Op 30 mei 1892 veroordeelt door het Arrondis-
sements Rechtbank 's Gravenhage. 
Misdrijf: bedelarij 
Opgelegde straf: een jaar 
Vrijgelaten: 4 juni 1893 
 
Een week later weer eens naar Den Haag per 
spoor. In het Rijksarchief staat hij in het Rol-
boek van de Arrondissementsrechtbanken en 
Parketten van Officieren van Justitie in Zuid-
Holland. (Toegangsnummer 3.03.15.01, inven-
tarisnummer 33 3n 298) 

Jan Pol, vijfenvijftig jaar, geboren in Ouwekerk 

15-11-1836, zonder woonplaats, bakker van be-

roep. (Van Oldekerk hadden ze daar nog niet 
gehoord.) Zoon van Douwe Klasens Pol en 

Hendrikje Jobs Ouwinga. Gedagvaard op 21 

mei 1892 omdat hij in het openbaar zat te bede-

len op het Plein in 's Gravenhage om half twee 

in de namiddag. 
 
Op 4 juni 1892 wordt hij weer overgebracht 
naar Veenhuizen en precies een jaar later op 4 
juni 1893 weer vrijgelaten. Zijn gedrag is goed, 
zo staat er geschreven. Jan Pol is op dat mo-
ment zevenenvijftig jaar. 

Als je zo'n rol van strafzaken doorleest lijkt het 
of heel Nederland aan de bedelstaf is. Lange 
rijen namen trekken aan je ogen voorbij. Ach-
ter iedere naam "bedelarij" tussen aanhalings-
tekens, af en toe onderbroken door landlopers 
of een klein diefstalletje. 
 
Naast mij zat een meneer van mijn leeftijd uit 
Nijmegen, die officier in het leger was geweest. 
Hij zocht naar zijn grootvader. Zuchtend, 
kreunend en hoofdschuddend vond hij hem in 
een eerdere rol van strafzaken. Ook opgepakt 
voor bedelarij en daarvoor veroordeelt. Hij kon 
het maar niet geloven.  
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Wij vertelden elkaars verhaal in de middag-
pauze. Beide verhalen leken als twee druppels 
water op elkaar. "Ik schaam mij diep", zei hij. 
"Dat heb ik ook gedaan", zei ik, "maar het 
went wel".  
 
Ik vertelde hem daar in de hal van het Rijks-
archief te Den Haag hoe mijn neef Douwe 
Conrad Pol op onze ontdekking had gereageerd 
en dat luchtte hem enigszins op. "De jongere 
generatie tilt er helemaal niet aan, ze kunnen 
er zelfs om lachen", probeerde ik hem te troos-
ten. Ik vertelde hem eerder over de toestanden 
uit die periode in Veenhuizen. Hij luisterde 
ademloos, maar uiteindelijk liep de man 
hoofdschuddend weg. Mijn troostende woorden 
hadden geen enkel effect op dat moment. Hij 
moest het nog verwerken en ik voelde mee met 
deze sympathieke man. 
 
Omdat ik toch eenmaal in Den Haag was pro-
beerde ik de rest van de dag Jan Pol nogmaals 
te zoeken in de passagierslijsten van de sche-
pen die op Amerika voeren. Ik heb zijn naam 
niet kunnen vinden. 
 
Wat Jan Pol in die twee jaar heeft gedaan heb 
ik nog niet onderzocht. Op een later tijdstip wil 
ik er nog eens onderzoek naar doen. Zeker is 
wel dat hij er berooid naar toe is gegaan en ook 
berooid van is teruggekomen. 
 
Bij zijn opneming in Veenhuizen in het jaar 
1885 en 1892 is er van hem een signalement 
opgenomen: 
 
Signalement: 1885 1892 
Geslacht mannelijk mannelijk 
Vader: Douwe Douwe 
Moeder: Hendrikje  Henderika 
 Ouwinga Ouwinga 
Geboorteplaats: Niekerk Niekerk 
Woonplaats: zonder vaste zonder vaste 
Ouderdom: 49 jaren 56 jaren 
Echtelijke staat: weduwnaar weduwnaar 
Gewone taal: Nederlands Hollands 
Beroep: zonder zonder 
Godsd.gezindte: Gereformeerd Protestant 
Lengte: 1.72 meter 1.70 meter 
Aangezicht: rond rond 

Kleur: gezond gezond 
Voorhoofd: hoog lang 
Neus: gewoon spits 
Mond: gewoon gewoon 
Kin: rond rond 
Ogen: bruin blauw 
Wenkbrauwen: bruin blond 
Haar: bruin blond 
Baard: bruin geen 
Bijz.teekenen: geen geen 
 
Veertien dagen voor de vrijlating van Jan Pol 
was zijn vader Douwe Klasens Pol gestorven. 
Vermoedelijk heeft hij deze jongste zoon van 
hem en zijn eerste vrouw in al die jaren niet 
meer gezien. Zijn vader noemde hem ook niet 
in zijn testament. Hij liet daarin alleen de na-
men achter van zijn oudste zoon Klaas Pol en 
de oudste dochter Wilhelmina Pol. Jan Pol 
krijgt slechts het deel wat hem wettelijk toe-
komt. Overigens was het voor die tijd nog best 
een aanzienlijk bedrag. Na een boedelschei-
ding zal Pieter Nauta hem dat zeker overhan-
digd hebben. Waar? Dat zal voor ons altijd een 
vraag blijven. 
 
Toch heb ik het gevoel dat de familie-verhou-
dingen na de dood van zijn vader enigszins zijn 
genormaliseerd. Hoe? Ook dat zullen wij nooit 
weten. In ieder geval komt er na vijfentwintig 
jaar een einde aan zijn zwervend bestaan. 
 
Wetend dat mijn vader in 1897 geboren was en 
zijn moeder Martje Tuinstra heette was ik er 
inmiddels al achter gekomen waar Martje 
Tuinstra in Groningen had gewoond en ge-
werkt. In de wijk W, nummer 64, had ik haar 
reeds ontdekt bij Kornelis van Hemmen, de 
jongste broer van Jan Pol's eerste vrouw Jan-
na van Hemmen. 
 
Kornelis van Hemmen had zich op 7 juni 1881 
vanuit Haren in de stad Groningen gevestigd. 
Zijn beroep is landbouwer te Haren. Zijn 
vrouw Hillechien Wietses is negentien jaar 
jonger dan Kornelis. Zij wonen aan de Moes-
straat 73/78. Bij deze zwager en schoonzuster 
van Jan Pol is Martje Tuinstra uit Ezinge 
dienstbode sinds 22 december 1888. Martje is 
zevenentwintig jaar. 
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Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat hij bij 
dit echtpaar haar heeft leren kennen. Met het 
wettelijke erfdeel van zijn vader op zak heeft 
hij zijn schoonfamilie in de stad opgezocht. Of 
zou hij op zoek zijn geweest naar zijn dochter 
Hendriktje Pol? Ook dat blijft voor ons onbe-
kend. Overigens moet hij in de stad Groningen 
zijn ogen hebben uitgekeken. Wat is er in al 
die jaren ontzettend veel veranderd. 
 
De Boteringepoort en de Ebbingepoort waren 
afgebroken. Nieuwe straten waren daarna in-
middels aangelegd. Als gemis voor de wande-
lingen op de vestingwallen had men ter com-
pensatie het Noorderplantsoen of Noorderpark 
aangelegd. Ook tufte er al een trein tussen 
Groningen en Delfzijl en Groningen en Roode-
school. Men was bezig een nieuwe veemarkt 
aan te leggen, want de Ossemarkt met zijn 
statige huizen en het daar verhandelde vee 
verdroeg elkaar niet langer.  
 
Er was inmiddels een nieuwe schouwburg ge-
bouwd die in 1883 gereed gekomen was. De 
paardetram hobbelde over de "kinderkopjes" 
van de Noorderstationsstraat naar het Noor-
derstation. Ten zuiden van de stad was aan de 
Hereweg een verlenging gegeven. Hoewel er 
van een levendig verkeer in die periode nog 
geen sprake was ziet hij toch "velocipedes" 
(fietsen) aan zich voorbij trekken. Af en toe een 
rijtuig voor het uitgaande publiek. Tjonge, 
tjonge, wat heeft hij veel gemist. Jammer dat 
de man zoveel jaren "aan de rol" is geweest. Ik 
kan in dit geval zijn eigen woorden het best 
gebruiken. 
 
Voor mij werd het nu tijd om mij weer eens in 
verbinding te stellen met de grafoloog Kuiper 
uit Paterswolde. Afgaande op de door mij ver-
zamelde handtekeningen typeerde hij Jan Pol 
als volgt:  
 
"Een open en amicaal mens, zeer gevoelig en 
heel snel door anderen te beïnvloeden. Hij is 
niet rechtlijnig, maar wil wel doen voorkomen 
alsof. Enige zelfverzekerdheid is hem niet 
vreemd en wil daarom laten blijken dat hij er 
is." 
 

Opnieuw waarschuwde de heer Kuiper dat hij 
hem met enige reserve typeerde omdat hij 
slechts op handtekeningen kon afgaan. 
 
En zo vroeg ik mij af: "Hoe is het zijn zwager 
Leendert Nauta vergaan?" Het belang van de-
ze man en zijn vrouw in onze familiegeschie-
denis zit natuurlijk in het feit dat zij de kinde-
ren van Jan Pol hebben verzorgd, bescherming 
hebben gegeven en opgevoed. Na het overlij-
den van zijn dochter Jantien Pol is zijn dochter 
Hendriktje Pol onder hun hoede groot ge-
bracht.  
 
Door een compleet onderzoek te doen in het 
bevolkingsregister van de stad Groningen heb 
ik zijn levensloop kunnen bepalen. 
 
Zijn tweede dochter Stientje Nauta leert de vijf 
jaar jongere zeeman Klaas Huges uit Sappe-
meer kennen. Zij trouwt met hem op 5 augus-
tus 1886. Ook zijn pleegdochter Hendriktje Pol 
heeft inmiddels haar Jan Steenstra leren ken-
nen waarmee zij op 28 mei 1887 in het huwe-
lijk treedt. Tot op dat moment staat zij inge-
schreven bij haar pleegvader en oom Leendert 
Nauta. Op haar komen wij in het vervolg van 
dit boek nog terug. 
 
Voor Leendert Nauta sloeg daarna het noodlot 
opnieuw toe. Tien maanden na de geboorte van 
het vierde kind van zijn oudste dochter Jan-
tien Nauta overlijdt zij op de leeftijd van vijf-
endertig jaar. Het is dan 26 november 1888.  
 
Zij laat vier kinderen achter: Jantje Elsina 
Nanninga, Gerrit Leendert Nanninga, Leen-
dert Nanninga en Stefanus Nanninga. Zij heb-
ben de leeftijd van nul tot zeven jaar.  
 
Hun opa Leendert Nauta heeft dan nog slechts 
zijn tweede dochter Stientje Nauta over. Zij 
krijgt in Groningen twee jongens Pieter Leen-
dert Huges en Leendert Pieter Huges. Zo wis-
selen hoogte- en dieptepunten zich in het leven 
van Leendert Nauta af. 
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Vermoedelijk doet hij daarna zijn koffiehuis 
van de hand, want Stientje Nauta en haar 
man waren na hun huwelijk op de Steenhou-
werskade gaan wonen en verhuizen nu naar 
de Westerbadstraat 208 in Groningen, waar 
ook Leendert Nauta zijn intrek neemt. Als 
Stientje Nauta dan op 18 april 1894 verhuist 
naar Amsterdam neemt zij haar vader Leen-
dert Nauta mee.  
 
In het Gemeentearchief van Amsterdam blijkt 
dat Leendert Nauta daar op 4 juni 1898 in het 
huis Pieter Nieuwlandstraat 44 is overleden. 
Hij werd dus vijfenzeventig jaar. Zijn enig 
overgebleven dochter heeft hem tot aan zijn 
dood verzorgd op haar adres. 
 
Nadat ik deze man tot zijn dood had gevolgd 
werd het tijd terug te keren naar Jan Pol.  
 
Ik zocht hem vanaf 4 juni 1893 in de stad Gro-
ningen. Ik vind hem voor het eerst weer in het 
bevolkingsregister op de Hoornschedijk U 432 
sinds 11 maart 1896. Uit de gegevens van deze 
staat blijkt dat hij eerder op U 304 en U 307a 
heeft gewoond, eveneens op de Hoornschedijk. 
Als ik dan de staat van U 304 nader bekijk 
blijkt dat dit het adres is van Lucas van Hem-
men. Hij was de jongste broer van Janna van 

Hemmen's vader en een aangetrouwde oom 
van Jan Pol. En daar is Martje Tuinstra nu 
dienstbode. 
 
Deze Lucas van Hemmen is al eerder ter spra-
ke gekomen in verband met het verhaal van de 
zogenaamde "Ome Loeks". Dit was zijn klein-
zoon.  
 
Het is toch opvallend dat hij steeds weer op de 
van Hemmens is terug gevallen. Zouden zij 
hem dan toch, ondanks zijn uitspattingen, 
weer eerder hebben geaccepteerd dan de Pol-
len? Het lijkt er wel op.  
 
Desalniettemin schrijft Jan Pol zich zes weken 
voor zijn huwelijk met Martje Tuinstra pas in 
op het adres waar hij na zijn huwelijk met 
haar is gaan wonen. Hij trouwt met haar op 23 
april 1896. Blijkbaar heeft zij begrepen dat 
geen mens de reis van zijn leven alleen kan 
maken. Mensen moeten iemand in hun buurt 
hebben die in hen gelooft als ze het zelf niet 
meer zien zitten. Iemand die kijkt naar hun 
nood en gemis en die ze willen helpen weer in 
zichzelf te gaan geloven.  
 
Hierbij hun huwelijksakte. 
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Nummer 85 In het jaar duizend achthonderd zes ennegentig den  

drieentwintigsten April verschenen voor ons Ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen 
in het gemeentehuis alhier: 

Jan Pol geboren te Niekerk den vijftienden 

November achttienhonderd zesendertig oud 

negenenvijftig jaren zonder beroep wonende te 

Groningen, weduwnaar van Janna van 

Hemmen, meerderjarige zoon van wijlen 

Douwe Klasens Pol en van wijlen Hen 

drikje Jobs Ouwinga in leven beide 

zonder beroep Overleden te Niekerk als 

bruidegom ter eene en Martje Tuin 

stra geboren te Ezinge den negenentwintig 

ste November achttienhonderd eenenzes 

tig oud vierendertig jaren zonder beroep 

wonende te Groningen, meerderjarige doch 

ter van wijlen Hendrik Derks Tuin 

stra in leven molenaarsknecht en van 

wijlen Klaaske Liewes van Dijk 

in leven zonder beroep Overleden te Enuma 

til als bruid ter andere zijde  
 

 

 
 
Welke Comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van 

het Huwelijk tusschen hen voorgenomen onder overlegging der bij de Wet vereischte 

stukken, zijnde 1°. Uittreksel uit het register der acten van Huwelijks-Afkondi- 

gingen te Groningen                      houdende 

dat dezelve aldaar hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen: 2°. Ge- 

boorteacten van bruidegom en bruid ; 3°, de acte van Overlijen  

van bruidegoms vorige vrouw Χ 4°. Certificaat 

van Onvermogen afgegeven door den Burgemeester 

dezer gemeente ten behoeve van bruidegom en bruid 
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Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenoten in het openbaar 

hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle 

plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; 

hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der 

wet uitspraak hebben gedaan, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn 

In tegenwoordigheid van: 1°; Lucas van Hemmen 

oud negenenzeventig jaren, landbouwer, aan 

getrouwde oom van den Echtgenoot 2°, Alle 

Averis oud achtenzeventig jaren, landbou 

wer 3° Likel Slopsema oud dertig 

jaren schoenmaker en 4°, Frederich Lutt 

mer oud vierenveertig jaren veehouder, allen 

wonende te Groningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarvan deze acte is opgemaakt welke na voorlezing geteekend door ons de 

Echtgenoten en de getuigen 
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Er zijn een aantal zaken die opvallen in deze 
akte. Jan Pol is negenenvijftig jaar en zijn 
bruid is vijfentwintig jaar jonger. Martje Tuin-
stra, geboren in Ezinge. Bruid en bruidegom 
hebben geen beroep. 
 
Zij hebben vier getuigen, maar er zijn geen 
familieleden bij. Uitzondering hierop is de heer 
Lucas van Hemmen, als je dat tenminste nog 
familie kunt noemen. Het neemt niet weg dat 
hij er in ieder geval goede contacten mee heeft 
gehad. 
 
Martje's vader was Hendriks Derks Tuinstra 
en molenaarsknecht in Enumatil. Hij werd op 
26 maart 1817 in Grijpskerk geboren en 
trouwde op 14 mei 1846 in Holwerd met 
Klaaske Lieuwes van Dijk. Zij werd in ge-
noemde plaats op 28 september 1822 geboren. 
Een Friezin dus. 
 
Overigens waren Martjes grootouders echte 
Groningers. Haar opa was Derk Hindriks 
Tuinstra, gedoopt 30 januari 1789 in Midwolde 
en haar opoe was Anje Jacobs van Alles, gebo-
ren in Grijpskerk op 10 september 1792. Dit 
echtpaar was daar op 20 april 1815 in het hu-
welijk getreden.  
 
Martje's ouders kregen acht kinderen: 
 
1. Anje Tuinstra 
 geboren 11 juli 1847 te Enumatil 
2. Leuwe Tuinstra. 
 geboren 19 augustus 1849 te Enumatil. 
3.  Aaltje Tuinstra 

geboren 22 januari 1852 te Enumatil. 
4. levenloos meisje 
 geboren op 5 oktober 1854 te Enumatil. 
5. Lieuwe Tuinstra 

geboren op 14 juli 1856 te Enumatil. 
6. Dirk Tuinstra 
 geboren op 19 januari 1859 te Kommerzijl. 
7. Martje Tuinstra 

geboren 29 november 1861 te Ezinge. 
8. Dirktje Tuinstra 

geboren 25 september 1863 te Leek. 
 
Haar enige broer Lieuwe Tuinstra trouwt op 
22 mei 1884 te Zuidhorn met Anje Reitsema 

uit Aduard. Het is deze broer van Martje Tuin-
stra waarover ik mijn ouders wel heb horen 
spreken als de oom van mijn vader van zijn 
moeders kant. Een kleindochter van Lieuwe 
Tuinstra, Pieterke Diepstra is de grootmoeder 
van Douwe Conrad Pol's vrouw Elisabeth 
Spoelma. Hierdoor hebben hun kinderen zowel 
Martje Tuinstra als haar broer Lieuwe Tuin-
stra als voorouders. 
 
Van het huwelijk van Jan Pol en Martje Tuin-
stra is nog een geschenk bewaard gebleven. 
Een prachtig geschenk trouwens zoals hieron-
der is afgebeeld. 

Deze klok hangt bij Martje te Velde-Pol in 
haar woning te Leek. Martje te Velde kon he-
laas niet aangeven van wie haar grootouders 
dit cadeau hadden gekregen. Zij kreeg de klok 
uit de erfenis van haar vader Jacobus Pol.  
 
De ouders van Martje Tuinstra zijn gestorven 
toen zij nog klein en jong was. Twee jaar en 
drie maanden na haar geboorte overleed haar 
vader op 19 februari 1864 te Enumatil op de 
leeftijd van zesenveertig jaar. Haar moeder 
werd slechts vierenvijftig jaar, eveneens over-
leden te Enumatil. Het was toen 31 mei 1877. 
Martje was op dat moment vijftien jaar. 
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Jan Pol en Martje Tuinstra krijgen vier kinde-
ren. Douwe Pol, Hendrik Pol, Klaaske Pol en 
Jacobus Pol, zoals uit bijgaande geboorteaktes 
blijkt. Klaaske Pol sterft een maand na haar 
geboorte. Hun vader Jan Pol doet zelf aangifte 
van zijn kinderen. Hij is van beroep arbeider. 
De aangifte van het overlijden van zijn dochter 
Klaaske Pol laat hij aan anderen over. Op dat 
moment heeft hij volgens de gegevens weer 
geen beroep. Gelukkig had hij nu wel iemand 
die zijn verdriet over dit verlies kon delen. 
 
Uit het bevolkingsregister van het Gemeente-
archief Groningen blijkt dat Douwe Pol, Hen-
drik Pol, en Klaaske Pol geboren worden op 
het adres Hoornschedijk, Wijk U, nummer 
428. Jacobus Pol wordt geboren op de Hoorn-
schedijk 27 één hoog. Naar alle waarschijn-
lijkheid heeft in die periode een nieuwe num-
mering plaatsgevonden. Dat gedeelte is later 
de Paterswoldseweg gaan heten. 
 
Jan Pol overlijdt vijf weken na de geboorte van 
zijn jongste zoon Jacobus Pol. 
 
Om de vreemde verhalen over zijn doodsoor-
zaak weg te nemen nam ik de zeer behulpza-
me ambtenaar van het Gemeentearchief Gro-
ningen in vertrouwen. Ik vertelde hem dat hij 
mogelijk was verdronken in het Noorderplant-
soen. Met het verhaal van zijn overlijden in 
Amerika hoefde ik niet meer aan te komen. 
 
Samen plozen wij alle kranten na om een ver-
drinkingsbericht te ontdekken. Volgens hem 
moest dat er in staan. Na een uur zoeken had-
den wij niets gevonden. Begaan met mijn ver-
haal maakte hij een uitzondering om de medi-
sche verklaring van zijn dood prijs te geven. 
Hij gaf mij er zelfs een kopie van: JAN POL 
was gestorven aan een hartaanval op 17 de-
cember 1900. 
 
Na telefonische informatie bij meerdere kerk-
hoven in de stad Groningen rond het jaar 1900 
bleek dat hij was begraven op de Zuiderbe-
graafplaats aan de Hereweg in Groningen. 
Volgens de beheerder stond er geen steen meer 
op zijn graf. De plek is ingezaaid met gras. Het 

graf is niet hergebruikt en niet geruimd. Dit 
wijst op een koopgraf. Zeer waarschijnlijk 
heeft er een ijzeren hek omheen gestaan met 
daarop een plaat waarop zijn naam ooit stond. 
Zonder onderhoud wordt het oud roest en te 
zijner tijd zakt deze in elkaar. De mensen die 
het kerkhof onderhouden ruimen het oude 
roest op. De registratie betreffende zijn doch-
ters Jantien Pol en Klaaske Pol was niet meer 
in het bezit van de beheerder. 
 
Jan Pol ligt begraven 4e klasse, 46e rij en 

het nummer van zijn graf is 42. 
 
Ik besloot op zekere dag hem te gaan zoeken. 
Bij binnenkomst op de Zuiderbegraafplaats zie 
ik een groot middenpad.  Direct rechts een 
paaltje met daarop aangegeven 1e klas. Ver-
derop een pad naar links en rechts. Daar be-
gint de 2e klas, evenzo met de 3e en 4e klas. 
Links en rechts de nummering van de rijen. 
Volgens de beheerder moest ik naar rechts om 
het nummer 42 te vinden. Ik vond geen enkele 
aanwijzing. Wel veel open plekken tussen de 
graven, ingezaaid met gras. Vanaf het mid-
denpad begon ik te tellen. Bij nummer 42 
stond ik stil aan zijn graf, of beter gezegd, op 
zijn graf. Geëmotioneerd zei ik: "Opa Jan Pol, 
ik heb je eindelijk gevonden. Gedurende mijn 
zoektocht naar jou ben je mij dierbaar gewor-
den! Misschien lijk ik wel op jou. Want het 
"kille" verhaal over jouw leven zegt immers 
niets over jouw emotionele banden met je 
dierbaren!" Het zij zo! Dag opa! 
 
Op dat grote kerkhof stond ik helemaal alleen.  
En terwijl ik terug liep moest ik denken aan de 
bekende woorden van de Deense theoloog en 
wijsgeer Kierkegaard: "Het leven kan alleen 
maar achteraf begrepen worden, maar het 
moet voorwaarts worden geleefd." 
 
Zijn weduwe Martje Tuinstra vertrekt op 12 
augustus 1907 naar Uithuizen met haar drie 
jongens Pol. Douwe Pol, tien jaar, Hendrik Pol, 
negen jaar en Jacobus Pol, zes jaar oud. Zij 
trouwt er op 17 augustus 1907 met Ate Ban-
ninga, de weduwe van Kornelia Medema 
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Ik geloof er heilig in dat onze voorouders, 

 

die wij niet kennen, heel sterk in ons 

 

aanwezig zijn, van invloed zijn op onze 

 

gevoelens, op onze keuze voor bepaalde 

 

bloemen, voor de kleur van de lucht, 

 

voor de mannen en vrouwen op wie we 

 

verliefd worden, dat ze aanwezig zijn 

 

in de gebeden die wij zeggen 

 
 
 
 
 

Edna O'Brien 
Trouw, 16 september 1995 
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Hendriktje Pol 
 
Het onbekende verleden van Jan Pol krijgt in 
dit hoofdstuk een vervolg. Ik ben er van over-
tuigd dat de kinderen van haar halfbroers 
Douwe Pol, Hendrik Pol en Jacobus Pol bij-
zonder benieuwd zijn naar dit vervolg. 
 
Met haar kinder- en jeugdjaren zijn wij inmid-
dels bekend geraakt door het verhaal over 
haar vader Jan Pol. Zij werd beschermd, ver-
zorgd en opgevoed door haar oom Leendert 
Nauta en tante Elsien van Hemmen.        

 

Vanaf het moment dat haar vader deze voor 
kinderen zo belangrijke taak verwaarloosde 
verbleef zij met haar zusje Jantien Pol op het 
adres Hoendiep 108 te Groningen. Na het  
overlijden van haar zusje vertrok zij met dit 
gezin naar het adres Nieuwe Kerkhof 219. 
Daar begon haar oom een koffiehuis annex 
tapperij. 
 
Vanuit dit huis trouwde zij en dus begon daar 
mijn zoektocht naar haar! 
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Nummer 172   In het jaar duizend achthonderd zeven entachtig den achtentwin 

tigsten Mei               verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand 

er gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen in het gemeentehuis alhier 

Jan Steenstra geboren te Groningen den veertienden 

April achttienhonderd zestig, oud zevenentwintig jaren, 

kantoorbediende, wonende te Groningen, meerderjarige 

zoon van wijlen Onne Louwes Steenstra in leven 

kantoorknecht en wijlen Jenneke Mensinga, in 

leven zonder beroep, overleden te Groningen als bruide 

gom ter eene en Hendriktje Pol geboren te 

Tolbert den veertienden April achttienhonderd vijf 

enzestig, oud tweeentwintig jaren, zonder beroep wo 

nende te Norg, meerderjarige dochter van Jan 

Pol, zonder beroep, wonende te Norg en van wijlen 

Janna van Hemmen, in leven zonder beroep, over 

leden te Hoogkerk, als bruid ter andere zijde 

 

 

 

 

 

 
Welke Comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van het Huwelijk 

tusschen hen voorgenomen onder overlegging der bij Wet vereischte stukken, zijnde: 

1°. Uittreksel uit het register der acten van Huwelijks-Afkondigingen te Groningen 

en Norg             houdende dat dezelve aldaar hebben 

plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen; 2°. Geboorteacten van bruidegom en bruid 

3°. de acten van overlijden van bruidegoms ouders, 4° 

Notarische toestemming van bruidegoms vader, 5°. de acte 

van overlijden van bruids moeder, 6°. Bewijs dat de brui 

degom tot op het tijdstip der huwelijksaangifte zijne 

pligten ten aanzien der Nationale Militie heeft vervuld 
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Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenooten in het openbaar hebben 

afgevraagd, of zij elkander tot echtgenooten en getrouwelijk alle pligten zullen 

vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen 
uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der wet uitspraak hebben gedaan, 

dat zij door den echt aan elkaar verbonden zijn: 

In tegenwoordigheid van 1° Coenraad Mensinga, oud negen 

vijftig jaren, timmerman, oom van den Echtgenoot, 

2° Jan Fokkens, oud drieenvijftig jaren, manden 

maker, aangehuwde oom van den Echtgenoot, 3° 

Kornelis van Hemmen, oud tweeenvijftig jaren, 

logementhouder, oom van den Echtgenoote en 4° Leen 

dert Nauta, oud vierenzestig jaren, zonder beroep, 

aangehuwde oom der Echtgenoote, allen wonende 

te Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarvan deze acte is opgemaakt welke na voorlezing geteekend is door ons de 

Echtgenooten en de getuigen. 
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Zoals blijkt begon ik met het achterhalen van 
haar huwelijksakte. Deze akte is hiervoor af-
gedrukt en voor de leesbaarheid daarna her-
haald. 
 
Hendriktje Pol trouwde dus met Jan Steen-
stra, geboren 14 april 1860 in Groningen. Hij 
was op de dag af vijf jaar ouder dan zij.  

Allebei waren ze op dezelfde dag jarig. Na de 
akte goed te hebben doorgelezen ontdek ik dat 
Hendriktje Pol op het moment van haar huwe-
lijk in Norg woont en dat haar vader bij nota-
riële akte toestemming geeft voor dit huwelijk. 
In de huwelijksbijlagen vind ik ook daarvan de 
bewijzen. 
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Provincie Drenthe 
 

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der 

gemeente Norg verklaart dat alhier op Zondagen 

den achtsten en den vijftienden Mei dezes jaars 

hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afge 

loopen de afkondigingen van het voorgenomen hu 

welijk van: Jan Steenstra, van beroep kan 

toorbediende, oud zesentwintig jaar, wonende te Gro 

ningen, zoon van Onne Louwes Steenstra en van 

Jenneke Mensinga, beiden overleden     en        

Hendriktje Pol, zonder beroep, oud twee en 

twintig jaren, wonende te Norg, dochter van Jan 

Pol, zonder beroep, wonende te Norg en van 

Janna van Hemmen, overleden 

 

Norg den 18 Mei 1887 

 

De Ambtenaar voornoemd, 

H.Martens 
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Voor mij Meester Nicolaas Wilhelm Schroe 
der Hofstede, notaris standplaats hebbende 
te Norg, Arrondissement Assen, Provincie Dren 
the, in tegenwoordigheid der nagenoemde en 
ondergeteekende en bij mij notaris bekende 
getuigen, compareerde: Jan Pol zonder 
beroep, wonende in de gemeente Norg, bij 
mij notaris bekend, dewelke verklaarde 
zijne toestemming te geven aan zijne dochter 
Hendriktje Pol, zonder beroep, geboren 
den veertienden April achttien honderd vijf 
en zestig uit de echtvereeniging van hem 
comparant met nu wijlen Janna van Hem 
men, om een huwelijk aan te gaan met Jan 
Steenstra, kantoorbediende, geboren den 
veertienden April achttien honderd zestig 
zoon van Onne Louwes Steenstra en Jen 
neke Mensinga, die beiden overleden zijn, 
terwijl genoemde Jan Steenstra woont te Gro 
ningen                                                                       
Gedaan en verleden in brevet te Norg den 
veertienden April achttienhonderd zeven en 
tachtig ten kantore van mij notaris in tegen 
woordigheid van Hendrik Jacobs van Riet, on 
derwijzer en Jan Beiker, landbouwer, beiden wo 
nende te Norg, als hiertoe bevoegde getuigen 
die deze acte met den comparant en mij 
notaris onmiddelijk na voorlezing hebben 
onderteekend                                                          
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Als tweeëntwintig-jarige vrouw had zij nog de 
toestemming van haar vader nodig en dat ge-
beurde op deze manier. Haar vader is dus niet 
op haar huwelijk aanwezig geweest. Wel was 
er haar oom Leendert Nauta, inmiddels zonder 
beroep. De man aan wie zij zoveel te danken 
had. Ook was haar oom Kornelis van Hemmen 
er bij. Zoals in het vorige hoofdstuk vermeld is 
hij de jongste broer van haar moeder Janna 
van Hemmen. 
 
Hendriktje Pol heeft geweten van haar vaders 
levenswandel. De bijlagen getuigen er van. 
Met haar inschrijving in het bevolkingsregis-
ter toog ik nogmaals naar het gemeentehuis in 
Norg. Ik had nu nog een bewijsstuk om te la-
ten zien dat vader en dochter bij elkaar woon-
den, hoewel ik beter wist. Men werd met de si-
tuatie enigszins verlegen en daarom hielp men 
mij ijverig zoeken. Zelfs het hoofd van de afde-
ling bevolking werd er bij gehaald. Maar de 
werkelijkheid was het niet. Beide namen 
kwamen in het bevolkingsregister niet voor. 
Uiteindelijk vertelde men mij dat er in die pe-
riode vaak gesjoemeld werd met dergelijke ge-
vallen. Men schaamde zich voor het feit dat 
een vader in het zo beladen bedelaarsgesticht 
te Veenhuizen zat. Het was zelfs mogelijk om 
een inschrijving af te kopen, zo werd mij ver-
teld. 
 
Ik vraag mij wel af of er contacten tussen Hen-
driktje Pol en de familie Pol in Oldekerk zijn 
geweest. Zou zij ooit haar grootvader Douwe 
Klasens Pol gezien hebben? Er moeten wel 
contacten zijn geweest tussen de Nauta's en de 
Pollen. Toen Wilhelmina Jans Meinardi over-
leed was de zuster van Leendert Nauta, Anne-
chien Nauta, aanwezig bij de aangifte van de 
memorie van successie. Zij behartigde daar de 
belangen van Jantje Bolhuis, een achterklein-
kind van Wilhelmina Jans Meinardi. Haar 
kleindochter Wilhelmina Pol, van haar oudste 
zoon Jan Klasen Pol, had dit kind gebaard uit 
haar huwelijk met Roelf Bolhuis. Toen deze 
jonge vrouw overleed hertrouwde hij met An-
nechien Nauta, die overigens eerder gehuwd 
geweest was met scheepskapitein Jan Dik. 
Roelf Bolhuis was ook zeeman en op dat mo-
ment buitengaats waardoor Annechien Nauta, 

de voogdes over Jantje Bolhuis, volmacht 
kreeg om de zaken te regelen. Hoe oppervlak-
kig dan wel meelevend de contacten tussen de 
Pollen in Oldekerk en de Nauta's in Groningen 
geweest zijn zullen we nooit weten. 
 
Hendriktje Pol gaat na haar huwelijk wonen 
aan de Meeuwerderweg 65 in Groningen. Op 
dit adres wordt een jaar later op 10 juli 1888 
haar eerste zoon Onne Steenstra geboren, 
genoemd naar de vader van haar man, Onne 
Louwes Steenstra. Overigens kwam deze ook 
uit het Westerkwartier. Haar man Jan Steen-
stra werkte als boekhouder bij een bank. 
Daarna verhuizen zij weldra naar de Coe-
hoornsingel 502, waar hun tweede zoon Jo-

hannes Steenstra wordt geboren. Het is de 
dag van Hendriktje Pol's vijfentwintigste ver-
jaardag en de dertigste verjaardag van haar 
man. Drie leden van dit gezin zijn nu op de-
zelfde dag jarig.  
 
Twee jaar later wordt op 25 juni 1892 Hen-

drik Jan Steenstra geboren. Ongetwijfeld 
genoemd naar de vader van haar moeder Jan-
na van Hemmen en zou ze dan toch haar eigen 
vader nog benoemd hebben? Of is het de afkor-
ting van haar eigen moeders naam? Ik hou het 
op het laatste! Twee jaar later wordt er weer 
een zoon geboren. Het is dan 22 september 
1895 en ze geven hem de naam Jenne Steen-

stra. Haar schoonmoeder heette Jenneke 
Mensinga. 
 
In het jaar 1900 krijgt het huis aan de Coe-
hoornsingel het nummer 40 aangewezen. Ik 
ben er even in de buurt gaan kijken en ik heb 
voor mijzelf vastgesteld dat Hendriktje Pol en 
haar man in een welgestelde buurt van de stad 
Groningen hebben gewoond. Jan Steenstra 
maakte furore bij een bank en werd uiteinde-
lijk procuratiehouder. 
 
Hendriktje Pol kon zich daardoor steeds een 
inwonend dienstmeisje veroorloven. In het be-
volkingsregister op het Gemeentearchief Gro-
ningen trokken de namen aan mij voorbij. 
Janna Zuurman,Grietje Schaaphok, Geertrui-
da Venema en na het jaar 1910 ontdek ik ook 
nog een Annechien Kaap uit Uithuizen. 
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Op deze staten van de burgerlijke stand blijkt 
ook dat haar oudste zoon Onne Steenstra op 26 
maart 1908 vertrokken is naar Amsterdam. 
Hij is twintig jaar en treedt in dienst van de 
Nederlandsche Handelsmaatschappij in die 
stad. Een maatschappij die zich ten doel stelde 
om de handel en de industrie in Nederland te 
laten opleven. Daartoe moest de handel op 
Nederlands-Oost-Indië en China gestimuleerd 
worden. Als agent van deze maatschappij le-
verde Onne Steenstra daar een bijdrage aan. 
 
Doordat het bevolkingsregister steeds nauw-
keuriger de wijzigingen in een gezin bij hield 
bleek ook dat haar tweede zoon Johannes 
Steenstra twee jaar na zijn broer op 15 augus-
tus 1910 vertrok naar Deli op het eiland Su-
matra. Ook hij is bij zijn vertrek twintig jaar. 
De derde zoon Hendrik Jan Steenstra is dro-
gisterijbediende, maar dat duurt slechts een 
aantal jaren. Hij ziet meer brood in het Verre 
Oosten, en vertrekt op 2 augustus 1916 als 
jongeman van vierentwintig jaar eveneens 
naar Deli. 
 
Twee maanden daarvoor was haar jongste 
zoon Jenne Steenstra vertrokken naar Eind-
hoven, maar hij komt een jaar later weer thuis 
bij zijn ouders in Groningen. Hij trouwt op 14 
november 1918 met Rebecca Jochemina Hen-
drika Schut. Dit echtpaar blijft in Groningen 
wonen. Eerst een korte tijd in de Nieuwe Eb-
bingestraat en daarna betrekken zij het huis 
aan de Koninginnelaan 1. Daar wordt op 13 
november 1920 hun zoon Jan Berend Steen-
stra geboren. 
 
Nadat ik deze gegevens achterhaald had reali-
seerde ik mij plotsklaps dat deze Jan Berend 
Steenstra op dat moment vijfenzeventig was 
en dus nog in leven zou kunnen zijn. Hij was 
een kleinzoon van mijn tante Hendriktje Pol, 
waarvan ik het bestaan nooit geweten had. Als 
hij nog in leven was dan moest ik deze klein-
zoon van haar proberen te achterhalen. 
 
Maar hoe? In het Rijksarchief zijn na het jaar 
1922 geen persoonsgegevens meer te vinden. 
Er stond nu een andere zoektocht voor de deur. 
Ik moest op een andere manier aan de slag, 

want ik wilde proberen meer van mijn onbe-
kende tante te weten komen. Tevens wilde ik 
mij nu ook een beeld vormen van de meer re-
cente geschiedenis van onze familie. 
 
Ik prakkezeerde een tijdlang over mijn aan-
pak. Als je nooit van een familielid hebt ge-
hoord hoe vindt je dan nog kleinkinderen van 
zo'n onbekend familielid? En waar moest ik 
beginnen?  
 
Uitgaande van het zeer waarschijnlijke feit dat 
Hendriktje Pol geen honderd jaar geworden 
was besloot ik bij haar te beginnen. Het zou de 
omgekeerde volgorde zijn van mijn werkwijze, 
maar misschien wel het meest succesvolle. Dus 
allereerst haar overlijdensdatum zien te ach-
terhalen. 
 
Daarom informeerde ik op een gegeven mo-
ment telefonisch bij de afdeling bevolking van 
de stad Groningen. Deze afdeling is gevestigd 
in het stadhuis las ik in het telefoonboek. Ik 
kreeg als antwoord dat ik haar overlijdensda-
tum kon krijgen op de volgende voorwaarden: 
 
1e  een schriftelijke aanvraag indienen, 
2e  de persoonsnaam met geboortedatum en 

plaats 
3e  de reden van deze aanvraag 
4e  een geldige eurocheque insluiten met het 

bedrag van ƒ 12,50. 
 
Ik vond het dermate belangrijk dat het voor 
mij geen onoverkomelijk bezwaar was om deze 
opdracht, die ik mijzelf gesteld had, uit te voe-
ren. Dus ging er een brief op de post met de 
gevraagde gegevens en de vergoeding voor het 
antwoord. 
 
Na drie weken viel een brief van de gemeente 
Groningen met het antwoord op mijn vraag op 
de deurmat. Hendriktje Pol was overleden op 
24 november 1943 te Groningen. 
 
De volgende dag pakte ik de fiets en peddelde 
door het Noordlaarderbos, de Appelbergen en 
achterom Haren, via de Helperzoom, naar het 
Gemeentearchief Groningen in de Viaduct-
straat. 
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In het Nieuwsblad van 
het Noorden vond ik 
bijgaande advertenties.  
 
Uit deze advertentie 
haalde ik meteen al 
veel informatie.  
 
Hendriktje Pol was in-
middels weduwe en 
haar oudste zoon Onne 
Steenstra stond niet in 
de advertentie vermeld. 
Johannes Steenstra 
woonde in Hilversum 
en Hendrik Jan Steen-
stra eveneens. 
 
Deze zoon was inmiddels éénenvijftig jaar en 
op deze respectabele leeftijd alsnog verloofd. 
Bovendien had zij kleinkinderen. Dus meer 
kleinkinderen dan de tot dusver gevonden Jan 
Berend Steenstra in Groningen. De jongste 
zoon Jenne Steenstra woonde met zijn gezin 
nog in Groningen. Op het moment van haar 
overlijden woonde Hendriktje Pol aan de Nas-
saulaan 39 in Groningen. Bovendien wist ik 
waar Hendriktje Pol was begraven. 
 
Met een kopie van haar overlijdensadvertentie 
in mijn tas fietste ik dezelfde route terug naar 
Zuidlaren en kwam tot de conclusie dat de ƒ 
12,50 de moeite van het betalen waard was 
geweest. 
 
Na een telefonisch overleg met de begraaf-
plaats Esserveld vonden wij haar graf. Een be-
graafplaats zo lommerrijk en mooi dat je er 
nog stiller van wordt dan de stilte die ik altijd 
op begraafplaatsen ervaar. 
 
Overigens ontdekte ik tegelijkertijd dat haar 
zoon Onne Steenstra zijn ouders was voorge-
gaan. Onne Steenstra was vierenveertig jaar 
geworden en haar man achtenzeventig jaar, zo 
bleek uit de gefotografeerde grafzerk. Ik maak-
te er uit op dat Onne Steenstra ongehuwd was 
gebleven en door zijn ouders werd begraven 
als eerste in het door hen gekochte graf van 
drie verdiepingen. 

Het was niet eenvoudig deze platte grafzerk te 
fotograferen. Uit meerdere opnames was dit 
het beste resultaat. Alle namen zijn min of 
meer leesbaar. Volgens de gegevens van de Es-
serbegraafplaats was het graf als volgt inge-
richt:  

 
In dit graf, en wel in de 3e verdieping is begra-
ven het Stoffelijk overschot van Wijlen den 
Heer Onne Steenstra. Overleden 8 mei 1933 in 
den ouderdom van 44 jaar. 

Groningen, P.Wolters 
Begraf.ondern. 

 
In dit graf, en wel in de 2e verdieping is begra-
ven het Stoffelijk overschot van Wijlen den 
Heer Jan Steenstra. Overleden 29 December 
1938 in den ouderdom van 78 jaar. Ter aarde 
besteld 2 januari 1939. 

Groningen, P.Wolters 
Begrafenis ondern. 
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In dit graf en wel in de 1e verdieping is begra-
ven het Stoffelijk overschot van wijlen Mevr. 
de Wed: J.Steenstra, geb. Hendriktje Pol. 
Overleden 24 november 1943 in den ouderdom 
van 78 jaar. Ter aarde besteld 27 Nov. '43. 
 
Weer een bezoek aan het Gemeentearchief 
Groningen was de volgende stap. Kranten le-
zen en zoeken naar de advertentie van haar 
zoon en haar man. 
 
In het Nieuws-
blad van het 
Noorden vond ik 
de dag na hun 
overlijden beide 
advertenties. Uit 
de advertentie 
van haar zoon 
bleek dat hij in 
Amsterdam was 
overleden en 
agent was bij de 
Nederlandsche-
Handel-
Maatschappij.  
Zijn broer Jo-
hannes Steenstra 
woont in Hilver-
sum en Hendrik Jan Steenstra in Tandjong 
Morawa O.K.S. Hendriktje Pol had inmiddels 
kleinkinderen want er zijn neefjes en één 
nichtje. Zij en haar man Jan Steenstra wonen 
nu aan de Mr. Goeman Borgesiuslaan 12. 

 
Na de Eerste Wereldoorlog was de stad Gro-
ningen met uitbreidingsplannen ten zuiden 
van de stad begonnen. Het gehucht Helpman 

was door Groningen in het jaar 1915 ingelijfd. 
De gemeentegrens werd toen verlegd naar de 
Esserweg. Ik denk dat de Goeman Borgesius-
laan in de jaren 1920-1930 is gebouwd. 
 
Het werd een straat met aaneengesloten he-
renhuizen voor de welgestelden van de stad 
Groningen. Het fraaie forensendorp trok toen 
de aandacht, mede omdat er een goede tram-
verbinding met de stad Groningen tot stand 
was gekomen. Het moet een chique straat zijn 
geweest. Ik ben er op de terugweg meteen even 
een kijkje gaan nemen, maar het straalt nu 
nog een zekere allure uit. Zoals uit de adver-
tentie van haar man blijkt is hij op hetzelfde 
adres overleden.  
 
Hendriktje Pol is dus na het overlijden van 
haar man verhuisd naar een kleinere woning 
aan de Nassaulaan. 
 
In het noordelijke stadsdeel was de uitbreiding 
van de stad veel sneller gegaan. De Oranje-
buurt, waar Hendriktje Pol daarna is gaan 
wonen, werd gebouwd op het zogenaamde 
"Zeezand". Een opgespoten zandvlakte achter 
het Noorderplantsoen. Deze zandvlakte had 
eerst jaren onder water gestaan, maar toen het 
water was weggezakt bleef er een stevige bo-
dem liggen waarop gebouwd kon worden. Op 
zondagen trok "Zeezand" veel bekijks door het 
bouwen van de nieuwe moderne woningen. 
Iedereen die een woning zocht wilde er dol-
graag wonen. Van het bouwen van flatgebou-
wen was toen nog geen sprake. 
 
Op een zekere dag zocht ik het adres Nassau-
laan 39. Nu nog een keurige buurt met brede 
straten. In het midden van de Nassaulaan lag 
een groenstrook. In gedachten zag ik mijn on-
bekende tante Hendriktje Pol daar op nummer 
39 achter de geraniums zitten en bediend wor-
den door haar dienstmeisje Wiep Draaier. "Zou 
die nog in leven zijn?", zo vroeg ik mij af. Ze 
zou ongeveer tien jaar ouder moeten zijn dan 
ik en daarom sloot ik die mogelijkheid niet uit. 
Zij zou mij veel over mijn tante kunnen vertel-
len. Tot aan haar dood heeft zij haar immers 
verzorgd. Dat bleek uit de advertentie die zij 
plaatste.  
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Maar ik zou meer gegevens van haar moeten 
hebben om de afdeling bevolking weer voor mij 
aan het werk te krijgen. Het telefoonboek van 
de stad Groningen bracht geen uitkomst. Tot 
nu toe was ik echter voldaan over de gegevens 
die ik had gevonden. Ik besloot mijzelf enige 
tijd rust te gunnen alvorens de draad weer op 
te pakken. Ik was door het intensieve zoeken 
en de verrassingen die ik ontdekte toch wel 
emotioneel bij de familie Steenstra betrokken 
geraakt en wilde daar los van komen.  
 
Het bleef echter aan mij knagen toch een na-
zaat van haar te vinden die mij meer over haar 
en misschien wel iets over haar vader kon ver-
tellen. Volgens haar overlijdensadvertentie 
had zij meerdere kleinkinderen. Haar zonen 
Johannes Steenstra en Hendrik Jan Steenstra 
woonden in 1943 in Hilversum. Haar jongste 
zoon Jenne Steenstra met zijn vrouw in Gro-
ningen. Bij hem zou ik mijn zoektocht moeten 
voortzetten 
 
Na drie maanden rust nam ik de draad weer 
op. Ik wist inmiddels dat de Nederlandse over-
heid in het jaar 1938 was begonnen met het 
registreren van persoonsgegevens van iedere 
inwoner van Nederland op een zogenoemde 
persoonskaart. Deze kaart werd door de afde-
ling bevolking van de gemeente waar men 
woonde bijgehouden. Ging men verhuizen dan 
ging de persoonskaart over naar de nieuwe 
woonplaats. Overigens gebeurt dat heden ten 
dage nog. Overlijdt een persoon dan gaat deze 
persoonskaart naar het CBS (Centraal Bureau 
voor de Statistiek). Zodra de gegevens daar 
zijn verwerkt dan draagt men de persoons-
kaart over aan het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie te 's Gravenhage. 
 
Dus reisde ik maar weer eens naar Den Haag. 
Het Bureau voor Genealogie is ondergebracht 
in hetzelfde gebouw waarin ook het Rijksar-
chief is gehuisvest. Nou, daar was ik al een 
paar keer geweest dus dat was niet zo moeilijk 
te vinden. Eenmaal een bureau gevonden te 
hebben en een aanvraagformulier voor een 
persoonskaart bij de balie te hebben gehaald 
vulde ik daarop meteen de volgende gegevens 
in: 

Jenne Steenstra, geboren op 12 september 
1895 te Groningen. 
 
Na een half uur wachten ontving ik een geel 
notitieblad. Het was een uittreksel van de per-
soonskaart. Deze kaarten bevatten vrij recente 
gegevens en kunnen alleen ter inzage gegeven 
worden tegen betaling. Bij de schriftelijke aan-
vraag moest ik ook de reden vermelden waar-
voor ik de gegevens ging gebruiken. Genealo-
gisch onderzoek is één van de redenen waar-
door ik het in mijn bezit kreeg. Er waren dui-
delijke bepalingen voor het gebruik van de ge-
gevens vastgesteld: "Deze persoonskaart mag 

niet door de aanvrager worden gepubliceerd of 

anderszins bekend gemaakt noch aan derden 

verstrekt.", zo stond er op vermeld. 
 
Ik moest dus langs een andere weg aan de ge-
gevens komen van Hendriktje Pol's jongste 
zoon Jenne Steenstra die ik wel mocht doorge-
ven en eventueel publiceren. Jenne Steenstra 
woonde in Groningen ten tijde van het overlij-
den van zijn moeder. Ik bewandelde nu dezelf-
de weg zoals ik die ook was gegaan om aan 
haar gegevens te komen. 
 
De voorwaarden waarop ik de informatie kon 
verkrijgen waren mij inmiddels bekend en dus 
volgde ik dezelfde procedure, zoals eerder be-
schreven. 
 
Het antwoord liet twee weken op zich wachten. 
Ik ontving toen van de gemeente Groningen 
een brief met de mededeling dat de heer 
Steenstra niet meer in de stad Groningen 
woonde maar verhuisd was naar Haren. Na-
tuurlijk informeerden zij mij niet over zijn 
adres. 
 
Als reactie daarop telefoneerde ik met de afde-
ling bevolking van Haren. Ook daar kon ik de 
informatie op dezelfde voorwaarden verkrij-
gen, zij het dat ik op mijn cheque slechts ƒ 8,50 
hoefde in te vullen. En zo geschiedde. Van deze 
afdeling bevolking had ik na vijf dagen het 
antwoord. Jenne Steenstra, de jongste zoon 
van Hendriktje Pol was op 16 juli 1976 gestor-
ven te Haren. 
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Ik stapte een paar dagen later weer op mijn 
fiets en trapte weer een keertje naar het Ge-
meentearchief Groningen. Na een kwartier be-
gon het zo ellendig hard te regenen dat ik deze 
rit nooit weer zal vergeten. Ik was er echter op 
voorbereid en mijn regenpak bood voldoende 
bescherming om dapper door te trappen. Bo-
vendien bleef ik volledig droog. 
 
Ik ging direct zitten op mijn vaste plaats en 
binnen de kortst mogelijke tijd had ik in het 
Nieuwsblad van het Noorden de hierbij afge-
drukte advertentie gevonden. 

 
Uit deze advertentie bleek dat Jenne Steen-
stra's vrouw op 1 december 1974 was overle-
den.  
 
Het meest verrassende was echter dat zij een 
tweede zoon hadden, terwijl ik tot op dat mo-
ment slechts Jan Berend Steenstra, hun eerste 
zoon, had ontdekt. Jan Berend Steenstra ech-
ter woonde in Toronto, Canada en die was dus 
voor mij onbereikbaar.  
 
Ik focuste mij vanaf dat moment op 
G.O.J.H.Steenstra in Woudenberg. Waar de 
G voor stond kon ik niet thuis brengen, maar 
de O, de J en de H vertaalde ik onmiddelijk 
naar de voornamen van zijn drie ooms, Onne, 
Johannes en Hendrik. Naar mijn gevoel kon 
dat niet missen. Bovendien moest deze jonge 
man na het jaar 1920 geboren zijn. Hoeveel ja-
ren daarna zou ik alleen te weten kunnen ko-
men door telefonisch contact op te nemen met 
de afdeling bevolking van de gemeente Wou-
denberg. Ik bedacht dat hij niet eens zoveel 

ouder kon zijn dan ikzelf want tussen het ein-
de van het jaar 1920, toen zijn broer werd ge-
boren, en het begin van het jaar 1929, mijn 
geboortejaar, lagen slechts acht jaren. 
 
Maand na maand, dag na dag en stap voor 
stap kwam ik dichter bij een kleinzoon van de 
onbekende halfzuster van mijn vader, oom 
Hendrik Pol en oom Jacobus Pol. Onvoorstel-
baar! 
 
De schriftelijke correspondentie met de ge-
meente Woudenberg leverde een verhuizing op 
naar Apeldoorn. Ik begon te twijfelen of ik ver-
der zou gaan. Ik kwam nu steeds dichterbij 
een onbekend familielid en daardoor steeg ook 
de spanning. "Toch maar doorgaan", zei ik te-
gen mijzelf. 
 
Intussen begon mijn stapeltje cheques aardig 
te slinken en de bedragen die ik daarop moest 
invullen werden steeds hoger. Maar de cirkel 
moest rond en daarom schreef ik een paar da-
gen later naar de gemeente Apeldoorn een 
brief om mijn genealogische gegevens aan te 
kunnen vullen met die van de heer G.O.J.H 
Steenstra.  
 
Het antwoord van de gemeente Apeldoorn was 
dat bovengenoemde heer geboren was op 19 
februari 1925 in Groningen. Ik concludeerde: 
"Deze man is slechts vier jaar ouder dan ik-
zelf."  Bovendien wist ik nu vrijwel zeker dat 
hij de kleinzoon was van mijn tante Hendriktje 
Pol. Het telefoonboek op het postkantoor in 
Zuidlaren bevestigde zijn wonen in die stad, 
met adres en telefoonnummer. 
 
Maar wat nu? Ik moet bekennen dat ik er 
enigszins nerveus van werd. Hoe moest ik het 
contact leggen? Telefonisch of schriftelijk? Zijn 
mijn conclusies juist? Dergelijke vragen storm-
den op mij af. Ik besloot het in alle rust te 
verwerken. Twee weken later nam ik de stap 
hem een brief te schrijven. Drie dagen later 
ontving ik het onderstaande antwoord: 
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Zeer geachte mevrouw Pol, 

 

Uw brief gisteren was uiteraard een verassing 

voor me, maar een heel aangename: zomaar een 

achternicht er bij! 

 

Uw genealogische naspeuringen vallen hier in 

goede aarde: ook mijn vrouw is al jaren, zij het 

met grote tussenpozen, met dit soort speurwerk 

bezig, ook op het gebied van mijn familie. hoe-

wel daar nog grote lacunes zijn. U vindt hierbij 

een door haar gemaakte kwartierstaat; hopelijk 

kunt u ons gegevens verschaffen over Jan Pol 

en verdere voorouders. 

 

Mijn grootmoeder was twee jaar toen haar 

moeder stierf; ze zal toen wel bij familie onder-

gebracht zijn; ik herinner me dat mijn vader, in 

een van zijn laatste levensjaren, toen wij met 

hem door Groningen wandelden, ons een huis 

aanwees aan het Nieuwe Kerkhof, en vertelde 

dat daar zijn moeder als kind gewoond had in 

een pleeggezin, maar bij wie weet ik niet. 

 

Hebt u behalve gegevens, misschien ook een foto 

van uw grootvader? Ik van mijn oma wel een 

paar. En kunnen wij een afdrukje krijgen van 

die foto van het graf op het Esserveld? 

 

We zouden het zeer op prijs stellen als u bin-

nenkort ons eens komt bezoeken. Neemt u dan 

wat materiaal mee? Ons telefoonnummer is... 

We zijn 's avonds bijna altijd thuis maar a.s 

zaterdag pas na ongeveer 21.00 uur. 

 

Als u per trein komt zal ik u afhalen van het 

station; voor het geval u de auto gebruikt vindt 

u hierbij een kaartje van ons buurtje, we zijn 

wat moeilijk te vinden. Maar ik zal u bovendien 

dan nog een verdere routebeschrijving monde-

ling of schriftelijk leveren. We wonen dichtbij 

het paleis het Loo. 

 

In de hoop dus u weldra te mogen ontvangen, 

met vriendelijke groet, ook namens mijn vrouw 

Aleid. 

Gerhard Steenstra 

 
De ontvangst van deze spontane en hartelijke 
brief en het feit dat hij en zijn vrouw mij on-
middelijk als een familielid beschouwden heb 
ik als zeer positief ervaren. Het kostte mij 
geen moeite telefonisch met hen contact op te 
nemen en een afspraak te maken. 
 
Om hen zo goed mogelijk te informeren be-
reidde ik mij zorgvuldig voor op de eerste ken-
nismaking met de totaal onbekende achter-
neef. 
 
Ik bestelde een extra fotoafdruk van het graf 
van zijn oom, opa en oma. Ik maakte een le-
vensverhaal over het pleeggezin waarin zijn 
oma was grootgebracht en ik zette in het kort 
het leven van Jan Pol, de vader van zijn oma, 
in een schema en bracht de stamboom van zijn 
overgrootvader in kaart. 
 
Het schema van Jan Pol zag er als volgt uit: 
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Periode Verblijfplaats Bijzonderheden 

 
1836-1855 
 
 
 
 
 
27/04/1855 tot 15/05/1860 
 
 
 
../08/1860 tot 30/07/1861 
 
11/06/1862 tot 26/01/1863 
 
 
 
 
26/01/1863 tot 24/05/1864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/05/1864 tot 08/05/1866 
 
 
 
 
09/05/1866 tot 18/03/1869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niekerk en Oldekerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metslawier 
 
Groningen 
adres onbekend 
 
 
 
Groningen 
Hoendiep 108 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolbert 
 
 
 
 
Hoogkerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moeder overlijdt als Jan net 
twee jaar geworden is. Zijn va-
der hertrouwt 1½ jaar later 
met Trientje Egberts Switters 
Lagere school doorlopen. 
 
Dienstplicht vervuld. 
Zijn jongste halfzusje is geeste-
lijk gehandicapt. 
 
? 
 
Is mogelijk al op deze dag in 
dienst getreden bij Leendert 
Nauta als pelmolenaarsknecht, 
maar niet direct ingeschreven 
 
Ingeschreven bij Leendert Nau-
ta als pelmolenaarsknecht. 
Hier zal hij mogelijk de zuster 
van Nauta's vrouw hebben le-
ren kennen, want hij trouwt 
met haar op 12 mei 1864 te Ha-
ren. Het is de landbouwers-
dochter Janna van Hemmen 
van de Hoornschedijk 
 
Van beroep bakker. Op 14 april 
1865 wordt een dochter gebo-
ren. Zij noemen haar Hendrikt-
je, zo heette Jan's moeder ook. 
 
Landgebruiker van beroep. Hij 
koopt in Hoogkerk een huis. Op 
24 juli 1867 wordt hun tweede 
dochter geboren en Jantien Pol 
genoemd. Zijn vrouw Janna 
van Hemmen overlijdt 8 dagen 
later op 1 augustus 1867. Op 16 
november 1868 worden Hen-
driktje Pol en Jantien Pol inge-
schreven in de molenaarswo-
ning van Leendert Nauta en 
Elsien van Hemmen, Hoendiep 
108 te Groningen. 
Jan Pol vertrekt naar Ten 
Boer. 
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Periode Verblijfplaats Bijzonderheden 

 
18/03/1869 tot 12/10/1869 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/12/1869 tot 02/06/1870 
 
29/07/1870 tot 06/09/1870 
 
 
 
 
 
../09/1870 tot 21/11/1870 
 
 
21/11/1870 tot 19/01/1871 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/01/1871 tot 06/11/1875 
 
../11/1875 tot 12/06/1876 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Groningen 
Klein Haddinge 148 
 
 
 
 
 
 
Gevangenis te Utrecht 
 
Aduard 
 
 
 
 
 
Menaldum 
 
 
In voorarrest in het Huis van 
Bewaring te Groningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevangenis te Leeuwarden 
 
Groningen 
Davidssteeg Z 228 
 
 
 
 
 

 
Jan Pol komt in het bevolkings-
register van Ten Boer niet voor. 
Ook niet in het knechten- en 
dienstbodenregister. Wordt in 
de buurt van Oldekerk gesigna-
leerd. Hij neemt op 09 oktober 
1869 een horloge weg uit het 
huis van Tonnis Koning, tol-
wachter te de Bril.  
Wordt op 17 november 1869 
veroordeeld tot 6 maanden een-
zame opsluiting voor het ont-
vreemden van dit horloge. 
 
 
 
Is pelmolenaarsknecht bij de 
molenaar Kraaima. Hij bezoekt 
op zekere dag zijn kinderen bij 
Leendert Nauta en Elsien van 
Hemmen. 
 
Is in het bevolkingsregister niet 
te vinden. 
 
Jan Pol komt op 13 december 
1870 voor de Rechtbank in Gro-
ningen wegens diefstal bij de 
overburen van zijn vader Dou-
we Klasens Pol. Hij heeft hier 
op 28 juli 1870 ingebroken, in 
de nacht. Hij nam er een horlo-
ge en enige lijfgoederen weg. 
Hij wordt veroordeeld tot 5 jaar 
tuchthuisstraf en overgebracht 
naar de gevangenis in Leeu-
warden. 
 
Gedrag is goed. 
 
Jan Pol staat ingeschreven bij 
de familie Heijs in de Davids-
steeg als molenaarsknecht. Hij 
vertrekt op 12 juni 1876 naar 
Ten Boer. 

 



 207 

Periode Verblijfplaats Bijzonderheden 

 
12/06/1876 tot ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/09/1878 tot 12/02/1879 
 
 
 
 
 
 
na 14/02/1879 tot ../03/1879 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05/06/1879 tot ../04/1885 
 
 
 
 
 
 
 
../04/1885 tot 19/05/1885 
 
 
 
 
 
19/05/1885 tot 08/05/1886 
 
08/05/1886 - ../10/1886 
 
 

 
Ten Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oosterwijtwerd 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gevangenis Leeuwarden 
 
 
 
 
 
 
 
Groningen 
Geen vaste woon- of verblijf-
plaats 
 
 
 
Veenhuizen 
 
Geen vaste woon- of verblijf-
plaats 
 

 
Daar staat Jan Pol ingeschre-
ven in het knechten- en dienst-
bodenregister; er is geen datum 
van vertrek aangegeven en 
daarom ook niet waarheen. 
Zijn dochtertje Jantien Pol 
overlijdt op 1 maart 1878 op de 
leeftijd van 10 jaar. 
 
Jan Pol is molenaarsknecht bij 
Tjark Willems Bleeker. Hij 
wordt er ontslagen. Dan int hij 
geld bij klanten van Bleeker in 
Appingedam. Hij draagt dit 
geld echter niet af. 
 
Jan Pol probeert in de stad 
Groningen aan de kost te ko-
men door overjassen en hoeden 
op keur te vragen en deze te 
verkopen. Hij ontvreemdt ook 
een zilveren horloge. 
Op 6 maart 1879 wordt proces-
verbaal opgemaakt en hij wordt 
op 29 april 1879 veroordeeld tot 
1 jaar celstraf en overgebracht 
naar Leeuwarden. 
 
Jan Pol wordt als gedetineerde 
in Leeuwarden daar nog eens 
veroordeeld tot 5 jaar tucht-
huisstraf wegens het oplichten 
van zijn baas Bleeker en voor 
het plegen van valsheid in ge-
schrifte. 
 
Jan Pol wordt op 28 april 1885 
veroordeeld tot 3 maanden cel-
straf wegens doortrekken en 
bedelen. Advies: opzending 
naar een bedelaarsgesticht. 
 
Gedrag is goed. 
 
Jan Pol wordt op 14 oktober 
1886 veroordeeld tot 3 jaar 
plaatsing in een rijkswerkin-
richting wegens bedelarij. 
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Periode Verblijfplaats Bijzonderheden 

 
01/11/1886 tot 31/10/1889 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
../11/1889 tot ../03/1892 
 
 
 
 
 
../03/1892 tot 30/05/1892 
 
 
 
 
 
 
 
04/06/1892 tot 04/06/1893 
 
 
 
 
 
04/06/1893 tot 11/03/1896 
 
 
 
23/04/1896 tot 17/12/1900 
 
 
 
 
 
 
17/12/1900 
 
 

 
Veenhuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buffalo, NY, Noord-Amerika 
Abbott Road 
 
 
 
 
Geen vaste woon- of verblijf-
plaats 
 
 
 
 
 
 
Veenhuizen 
 
 
 
 
 
Groningen 
Hoornschedijk U 304 
 
 
Groningen 
Hoornschedijk U 432 
 
 
 
 
 
Jan Pol overlijdt 
 
 

 
Op 28 mei 1887 trouwt zijn 
dochter Hendriktje Pol met Jan 
Steenstra in Groningen. Hij 
geeft toestemming middels een 
notariële akte. Deze akte is in 
Norg opgemaakt. Blijkens een 
bijlage woont Hendriktje ook in 
Norg. Daar blijkt dat zij in het 
bevolkingsregister niet voor-
komt. 
 
In deze periode overlijdt zijn 
halfzusje Egberdina Pol, en Jan 
Pol geeft Pieter Nauta, zijn 
zwager, volmacht om zijn be-
langen te behartigen. 
 
Jan Pol wordt op 30 mei 1892 
veroordeeld door de Arrondis-
sementsrechtbank in Den Haag 
tot 1 dag hechtenis en 1 jaar 
plaatsing in een rijkswerkin-
richting wegens bedelarij in 
Den Haag. 
 
In deze periode overlijdt zijn 
vader Douwe Klasens Pol, na-
melijk op 25 mei 1893. Zijn va-
der heeft hem in zijn laatste 
wilsbeschikking niet genoemd. 
 
Jan Pol woont op het adres van 
Lucas van Hemmen, daar is 
Martje Tuinstra dienstbode. 
 
Huwelijk met Martje Tuinstra 
op 23 april 1896. Zij krijgen 
vier kinderen: Douwe, Hendrik, 
Klaaske en Jacobus. Klaaske 
overlijdt drie weken na haar 
geboorte. 
 
Martje vertrekt in 1907 naar 
Uithuizen met haar drie zoons. 
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Hoewel in het vorige hoofdstuk het leven van 
Jan Pol uitvoerig is beschreven besloot ik toch 
dit schema nog even in het boek op te nemen. 
Het is kort en overzichtelijk als naslagwerk en 
het was er nu toch om Gerhard Steenstra vol-
ledig te informeren. 
 
Met deze gegevens in mijn tas reisde ik op een 
gegeven moment naar Apeldoorn. De mij toe-
gezonden route door Apeldoorn kwam goed 
van pas. Onderweg in de auto sprongen mijn 
gedachten van hot naar her. Ik besefte dat ik 
op weg was naar een achterneef van zeventig 
jaar, die dezelfde overgrootvader had als mijn 
neef Douwe Conrad Pol, een jongeman van 
dertig jaar met wie ik bezig was dit boek sa-
men te stellen tot een complete familiege-
schiedenis. Tussen beide mannen notabene 
een leeftijdsverschil van veertig jaar. Heel bij-
zonder! Ik piekerde ook over de vraag hoe zij 
zouden reageren op het nieuws dat ik hen 
kwam brengen en met welk nieuws ik de te-
rugweg zou maken naar Zuidlaren. 
 
Om half elf arriveerde ik bij hen in Apeldoorn. 
Een groot alleenstaand huis aan de rand van 
de bossen van het Loo doemde voor mij op. Ik 
nam mijn tas met spullen uit de auto, liep en-
kele treden van de stoep op en belde aan. Ik 
wachtte gespannen. Plotseling ging de deur 
open en voor mij stond een slanke sympathie-
ke heer met een smal gezicht. Meteen daar-
achter kwam zijn vrouw aanlopen. Beiden 
heetten mij van harte welkom. Aleida Kanis 
zette meteen koffie en gedurende het drinken 
er van stelden zij belangstellend de vraag hoe 
ik hen opgespoord had.  
 
Ik vertelde hen de route die ik was gegaan zo-
als deze eerder is beschreven. Ik vertelde hen 
dat de voorletters van Gerhard Steenstra mij 
voor honderd procent de zekerheid hadden ge-
geven dat hij de kleinzoon van mijn onbekende 
tante Hendriktje Pol zou zijn. Ik kon toen niet 
meer terug en moest jullie schrijven om meer 
van haar en haar gezin te weten te komen. Zij 
zeiden nogmaals blij verrast te zijn geweest 
met mijn brief en vonden het prachtig dat wij 
elkaar op deze manier nu ontmoetten. 
 

Wij informeerden elkaar over onze persoonlij-
ke omstandigheden en arbeidsverledens. Wij 
bleken alle drie gepensioneerd te zijn. Gerhard 
Steenstra was van beroep leraar in klassieke 
talen en Aleida Kanis lerares tekenen. Zij 
hadden elkaar in Groningen tijdens hun stu-
dententijd leren kennen. 
 
Zoals ik inmiddels via de advertentie van Ger-
hard Steenstra's vader wist hadden zij een 
dochter Minke Steenstra. Zij vertelden dat de-
ze jonge vrouw van negenentwintig jaar li-
chamelijk zwaar gehandicapt was. Zij verbleef 
in een gezinsvervangend tehuis in Epe. Over-
dag bracht Minke haar tijd door in het activi-
teitencentrum te Heerde.  
 
Minke kwam iedere twee weken een weekend 
thuis. Voor haar verzorging was er in hun huis 
een complete kamer ingericht met alle hulp-
stukken voor haar lichamelijke verzorging. 
Haar geest was helder, haar humor aansteke-
lijk en zij was dol op klassieke muziek. Haar 
lichaam was niet volgroeid. Gerhard Steenstra 
en Aleida Kanis hadden twintig jaar de ver-
zorging van Minke Steenstra op zich genomen. 
Toen ging het echt niet meer. Dat begreep 
Minke Steenstra ook en daarom moesten zij 
met wederzijdse pijn de verzorging aan profes-
sionele krachten overdragen. Minke Steenstra 
heeft dat moedig gedragen en het hen daar-
door toch wat gemakkelijker gemaakt om die 
stap in overleg met haar te zetten. Hun doch-
ter was toen twintig jaar. 
 
Door dit gesprek gedurende het koffiedrinken 
had ik geen moment meer het gevoel dat ik bij 
onbekenden op bezoek was. We waren gewoon 
familie van elkaar geworden. Ik voelde mij ge-
heel bij hen thuis. Daarna gingen wij over tot 
het uitwisselen van de gegevens over onze 
voorouders. Aleida Kanis haalde heel wat 
klappers uit haar boekenkast en liet mij zien 
op welke wijze zij met de stambomen van haar 
en Gerhard Steenstra bezig was. Er zaten 
prachtige werkstukken bij en ik keek mijn 
ogen uit. 
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Aleida Kanis had de van Hemmens keurig als 
rijpe appelen in een stamboom opgehangen. 
Het was de familie van zijn oma's kant van 
moeders zijde. Van zijn oma's kant van vaders 
zijde hingen er slechts een bescheiden appeltje 
aan de stamboom met de naam JAN POL. 
Verder was zij al die jaren niet gekomen. Het 
voorgeslacht van deze Jan Pol bleek voor haar 
onvindbaar. 
 
Aandachtig namen wij daarop alle gegevens 
van het voor- en nageslacht van Jan Pol door. 
Zij namen het beiden gretig op. Het voorge-
slacht Meinardi tot Egbert Egberts en Willem-
ke Mients, zo rond 1600 en het nageslacht tot 
en met mijn generatie. Omdat ik daarvan een 
stamboom had gemaakt met de gegevens van 
Douwe Conrad Pol kon ik het hen op schrift 
overhandigen. Zij waren er bijzonder gelukkig 
mee. Eindelijk konden de lacunes waarover 
Gerhard Steenstra in zijn brief sprak, in haar 
genealogie worden opgevuld. Over het nage-
slacht van Jan Pol, buiten dat van zijn groot-
moeder waren zij ook stom verbaasd. Er moest 
door haar een compleet nieuwe stam aan de 
stamboom van Jan Pol worden aangebracht, 
ook dat was een verrassende aanvulling. 
 
Daarna overhandigde ik hen het schema van 
de levenswijze van Jan Pol. En het viel mij op 
dat zij dit achteloos voor kennisgeving aanna-
men, terwijl ik mij er zo druk over had ge-
maakt. Zij vonden het veel interessanter te 
spreken over de totaal onbekende familieleden 
waarvan zij het bestaan ook nimmer hadden 
geweten. Ik moest hen zoveel mogelijk vertel-
len over de gezinnen van zijn oma's broers, 
Douwe Pol, Hendrik Pol en Jacobus Pol. Wij 
constateerden dat Jan Pol, ook van de kant 
van zijn oma, een totaal onbekende was geble-
ven. Wij filosofeerden over de situatie dat zijn 
kleinzonen ouder waren dan zijn eigen zonen. 
Zouden zij het wederzijds geweten hebben? Wij 
vroegen ons af of Hendriktje Pol mogelijk nog 
contact met haar vader zou hebben kunnen 
gehad. Ten tijde van de geboorte van zijn va-
der Jenne Steenstra in 1895 was Jan Pol in 
Groningen gehuisvest bij de broer van Hen-
driktje Pol's moeder. Maar of deze contacten 
aren onderhouden bleef een vraag. Ook de 

vraag of Jan Pol zijn kleinzonen ooit had ge-
zien bleef open. Wij kwamen tot de slotsom ons 
daarover maar niet meer het hoofd te breken, 
want we kregen er toch geen antwoord op. Al 
dit gefilosofeer vond gedurende de lunch 
plaats, die Gerhard Steenstra en Aleida Kanis 
hadden klaargemaakt. Heel gemoedelijk zaten 
we met z'n drieën aan tafel te babbelen en lek-
ker te eten. 
 
Na de lunch gingen wij door met het uitwisse-
len van informatie. Gerhard Steenstra kon 
over zijn opa en oma niet zoveel vertellen. Zijn 
opa Jan Steenstra overleed toen hij twaalf jaar 
was. Hij herinnerde hem slechts als een wat 
ziekelijke oude man. Zijn oma Hendriktje Pol 
overleed toen hij zeventien jaar was en daar-
aan had hij toch andere herinneringen, maar 
hij kon niet verder komen dan dat hij zich zijn 
oma Hendriktje Pol herinnerde als een aardige 
en lieve vrouw. Overigens vertelden zij mij dat 
er nog een schoondochter van zijn oma in de 
stad Groningen woonde. Het was de vrouw van 
zijn oom Hendrik Jan Steenstra, die op wat la-
tere leeftijd een veel jongere vrouw getrouwd 
had. 
 
Verder wisselden wij die middag, die naar het 
einde van mijn bezoek liep, een tweetal foto's 
uit. Ik gaf hen de foto van de grafzerk van zijn 
oom Onne Steenstra en zijn opa en oma zoals 
deze op één van de eerdere bladzijden is afge-
beeld. De tekst daaronder kreeg ik uit het ar-
chief van de familie Steenstra. Tevens kreeg ik 
de foto op de volgende bladzijde. Het is Hen-
driktje Pol met haar gezin. De foto is om-
streeks het jaar 1910 gemaakt. 
 
Het werd voor mij toen ook tijd om op te stap-
pen. Het was inmiddels vier uur geworden en 
ik bedankte hen voor de hartelijke ontvangst. 
Het bleek dat deze kennismaking wederzijds 
als een bijzondere gebeurtenis was erva-
ren.Twee maanden later brachten ze mij een 
tegenbezoek in Zuidlaren. Aleida Kanis was 
als tekenlerares na mijn bezoek meteen aan de 
slag gegaan en ontwierp een handgemaakt ge-
slachtsregister van de Meinardi's en de Pollen. 
Ik zal het niet opnemen maar deze is keurig en 
overzichtelijk op schrift gesteld.  
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Het was gemaakt na het moment dat ik hen 
voor de eerste keer bezocht, en ik de gegevens 
die ons op dat moment ter beschikking stonden 
aan hen kon doorgeven. In onze eigen stam-
bomen zijn nadien aanvullingen gevonden en 
bepaalde open plekken ingevuld. De stambo-
men van ons zijn dus nu meer bij de tijd. 
 
Ik kon direct zien hoe deze totaal onbekende 
familieleden een ongekend enthousiasme aan 
de dag legden voor de informatie die ik hen 
verschaft had. Haar talent als tekenlerares 
heeft zij met dit werkstuk alle eer aangedaan. 
Zij brachten het mij persoonlijk. Ook de infor-
matie die nu verder volgt.  
 
Voor wat betreft het getekende geslachtsregis-
ter van Aleida Kanis daarover eerst nog het 
volgende: In hoofdstuk 2, van deel 1, hebben 
wij in het kort het voorgeslacht van Jan Pol's 
grootmoeder Wilhelmina Jans Meinardi opge-
nomen. Hier begonnen wij met Wilhelmus 
Meinardi die op 30 februari 1696 in Midwolde 
trouwde met Frouktje Sappema. Zoals eerder 
vermeld hebben wij deze gegevens uit de gene-
alogie van de heer Bakker niet gecontroleerd. 
Ik attendeerde Aleida Kanis daarop maar 
sprak tevens de hoop uit dat ik nog eens in de 
gelegenheid zou zijn dit in een later stadium te 
doen. 

Ook de aanvulling die op de genealogie van de 
heer Bakker was verschenen gaf ik aan haar 
door. Zij vond de gegevens dermate betrouw-
baar dat zij deze toch opnam in haar geteken-
de genealogie van de Meinardi's. Wij vonden 
beide ook dat er best interessante namen in 
staan zoals Wiarda en Sappema. Ik vertelde 
dat in het boek "van Hunze tot Lauwers" veel 
oude heerdnamen voorkwamen, waaronder 
een Sappemaheerd in Lutjegast-Noorderkluft. 
 
Na haar bezoek aan Zuidlaren stuurde zij mij 
wat tips waarin ik een voortgezet onderzoek 
kon beginnen. Zij noemde een periodiek "Wi-
arda Mededelingen" over meerdere jaren met 
de jaartallen en nummers van die jaartallen. 
Ook wees zij mij op het tijdschrift "Gens 
Nostra". In meerdere jaargangen worden daar-
in de namen van onder andere Sappema, Pol, 
Riensema en Meinsma in mogelijke relatie tot 
onze familie genoemd. Ik heb deze tips nog 
keurig in mijn schrijfmap liggen en hoop er 
nog eens gebruik van te maken.  
 
Voorlopig had ik voldoende informatie voor 
mijn doel om mijn familieleden te laten weten 
wat er aan de hand was met onze grootvader 
Jan Pol. 

 

v.l.n.r.:  Hendriktje Pol, Onne Steenstra, Hendrik Jan Steenstra, 

Johannes Steenstra, Jenne Steenstra en Jan Steenstra 
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We gaan daarom terug naar wat hetgeen Ger-
hard Steenstra en Aleida Kanis mij eerder ver-
telden over de zonen van Hendriktje Pol. Zijn 
ooms wiens voornamen hij droeg. In chronolo-
gische volgorde geef ik nu de persoonsgegevens 
weer van deze mannen. 
 
Onne Steenstra heeft Gerhard Steenstra 
nauwelijks gekend. Deze oom verbleef steeds 
in het buitenland en 
Gerhard Steenstra was 
acht jaar toen hij in 
1933 overleed. Hij wist 
dat hij een hoge positie 
had bekleed als agent 
van de Nederlandsche 
Handel Maatschappij te 
Sjanghai in China. Hij 
was niet getrouwd en 
met verlof in Amster-
dam is hij aldaar over-
leden. Hierbij een tweetal foto's van Onne 
Steenstra in China. 

 
Johannes Steenstra bouwde in Nederlands-
Indië een prachtige carrière op. Hij bracht het 
uiteindelijk tot hoofdadministrateur bij de Deli 
Maatschappij te Medan. 
 
Deli was een historisch gebied aan de oostkust 
van Sumatra. Daar hadden zich inmiddels vele 
Europese tabaksondernemingen gevestigd. 
Ook werd er rubber, olie en tin gewonnen. Het 
handelscentrum was Medan. 
 
 

Toen hij in het jaar 1929 terug kwam in Ne-
derland nam hij drie kinderen mee uit Indië. 
Deze kinderen had hij verwekt bij een Javaan-
se vrouw, wiens naam onbekend was. Hij ging 
in Hilversum wonen en stelde voor zijn kinde-
ren een gouvernante aan. 

 
De bovenstaande foto is genomen in de tuin 
van zijn huis in 1930. De foto is wat onduide-
lijk omdat deze is gefotokopieerd. Zij blijken 
zich in de sneeuw uitstekend te vermaken. 
 
Zijn oudste kind was een meisje, die hij Jo-
hanna Wilhelmina Steenstra noemde. Zij werd 
op 3 maart 1919 geboren in Bandar Setia. Na 
de Tweede Wereldoorlog vertrok zij naar Indo-
nesië naar haar moeder en trouwde te Medan 
op 15 februari 1951 met Max. B. van Rooy. 
Daar werden twee kinderen geboren: Linda El-
len van Rooy op 30 januari 1953 en Robert Jo-
hannes van Rooy op 13 december 1954.  
 
Verder was het Gerhard Steenstra en Aleida 
Kanis bekend dat dit echtpaar met hun kinde-
ren in 1959 waren vertrokken naar Cleveland, 
Ohio, in de U.S.A. Daar is Linda op een voor 
hen onbekend tijdstip getrouwd met Kevin 
Sinclair. Verder ontbreken hun gegevens. 
 
Het tweede kind van Johannes Steenstra heet-
te Hendrik Steenstra, rechts op de vorige foto.  
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Zijn juiste geboortedatum is niet bekend, maar 
hij moet omstreeks 1921 zijn geboren. De ge-
boorteplaats is wel bekend namelijk Namoe 
Orkoer.  
 
Het derde kind heette naar zijn grootvader 
Jan Steenstra. Deze jongste zoon werd in 1923 
in Baloe Tjina geboren. Hij staat links op de 
foto. Deze jongen kwam als student op 4 au-
gustus 1940 om het leven tijdens een zeiltocht. 
Hij viel overboord en verdronk. Op zijn rouw-
kaart waarvan ik een kopie kreeg, staat dat hij 
zeventien jaar was. Zijn moeder wordt op de 
trouwkaart niet genoemd. Wel zijn vader 
J.Steenstra, zijn zus Mies Steenstra en broer 
Henk Steenstra. Zij woonden op dat moment 
in Hilversum. 

In 1956 is Johannes Steenstra getrouwd met 
de gouvernante van zijn kinderen en later zijn 
huishoudster Janke Goldstein. Dit was be-
doeld als regeling voor haar oude dag. 

Johannes Steenstra overleed op 30 december 
1960 te Hilversum en werd op 3 januari 1961 
op de Nieuwe Algemene begraafplaats te Hil-
versum ter aarde besteld.  
 
Op de rouwkaart worden zijn weduwe, zijn 
dochter en haar man, alsmede de kleinkinde-
ren en zijn zoon Henk Steenstra genoemd. Zijn 
vrouw Janke Goldstein overleed op 30 mei 
1989 te Norg. 
 
Hendrik Jan Steenstra, de derde zoon van 
Hendriktje Pol en Jan Steenstra, vertrok in 
1916 naar Nederlands-Indië om op het eiland 
Sumatra planter te worden. Tabaksplanter wel 
te verstaan. Hij hoorde bij de zogenaamde 
blanke meesters. "Toean bezars" werden ze 
daar genoemd. Zij woonden in grote huizen.  
 
Ik heb er een gefotokopieerde afdruk van, 
maar deze is te donker om af te drukken. Hij 
heeft er éénentwintig jaar gewoond en kwam 
dus in 1937 terug in Nederland. Hij nam geen 
kinderen mee. Daaruit zou ik kunnen conclu-
deren dat hij zijn baboes met rust liet. 
 
Hieronder zien wij hem op de boot die hem 
naar Nederland bracht. Op weg naar zijn ou-
ders die inmiddels heel wat ouder zijn gewor-
den.  
 

De jonge Jan Steenstra die bij een zeiltocht om het leven kwam in 

1940. Hij was een kleinzoon van Hendriktje Pol en Jan Steenstra 

Johannes Steenstra na zijn huwelijk met zijn gouvernante Janke 

Goldstein 
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Uit de overlijdensadvertentie mogen we opma-
ken dat hij in eerste instantie voorlopig bij hen 
zijn intrek heeft genomen. Het overlijden van 
zijn vader heeft hij dus van nabij meegemaakt. 
Hoe lang hij bij zijn moeder, na de dood van 
zijn vader, is blijven wonen is onbekend.  
 
Op een gegeven moment is hij toch ook in Hil-
versum gaan wonen. Daar leert hij zijn acht-
entwintig jaar jongere vrouw Jacoba Renika 
Hermanidus kennen. Zij werd op 13 december 
1920 geboren in Amsterdam. Het moet om-
streeks het jaar 1939 zijn geweest. 
 
Hendrik Jan Steenstra trouwt met haar op 30 
december 1943. Dat heeft zijn moeder Hen-
driktje Pol net niet meer mogen meemaken. 
Een maand voor zijn huwelijk is zij overleden. 
 
Dit echtpaar krijgt twee kinderen. Hendrik 
Jan Steenstra wordt op 10 december 1947 ge-
boren. Zijn vader is dan vijfenvijftig jaar. Ze-
ven jaar later krijgt hij nog een zusje: Jansje 
Antonia Steenstra. Zij wordt geboren op 9 au-
gustus 1954. Van beide kinderen is de geboor-
teplaats Groningen. De derde zoon van Hen-
driktje Pol is dus na zijn huwelijk in de stad 
Groningen en in het huis van zijn moeder gaan 
wonen. Later zullen zij verhuizen naar Haren.  
 
Zo staat het op zijn kaart van overlijden, die ik 
van Gerhard Steenstra en Aleida Kanis ont-
ving. Beide kinderen zijn nog bij hun moeder 
thuis als Hendrik Jan Steenstra op 13 decem-
ber 1973 overlijdt, de dag waarop zijn vrouw 
drieënvijftig jaar werd. Hij werd éénentachtig 
jaar. 
 

Jenne Steenstra, is de vader van Gerhard 
Steenstra met wie ik halverwege 1994 voor het 
eerst kennis maakte. Mede door zijn werk 
werd hij in het dagelijks leven aangesproken 
met de voornaam John. Op mijn vraag of zijn 
vader ook had overwogen een carrière op te 
bouwen in Nederlands-Indië vertelde hij dat 
zijn vader vond dat hij een vertrek naar het 
Verre Oosten zijn moeder niet kon aandoen. 
Derhalve bleef hij in Nederland waar hij in die 
periode ook een uitstekende carrière kon op-
bouwen. 

Gerhard Steenstra's vader bracht het van cor-
respondent tot procuratiehouder bij Scholtens 
strokarton in Groningen. Op zijn visitekaartjes 
staat Mr. J.Steenstra, export manager. Neth-
erlands Strawboard Selling Organisation. 
 
Hij trouwde op 18 november 1918 met Rebek-
ka Jochemina Hendrika Schut, geboren op 6 
augustus 1894 te Groningen. De geboortedata 
van hun beide jongens heb ik reeds genoemd.  
Zijn broer Jan Berend Steenstra woont in Tor-
onto en is op 1 februari 1952 in Voorburg ge-
trouwd met Maria Wilhelmina Aalbers, gebo-
ren op 9 september 1925 in Den Haag. Zij kre-
gen twee kinderen en hebben inmiddels ook 
een kleinkind. 
 
Op de foto staan de ouders van Gerhard Steen-
stra toen zij in de zomer van 1972 bij hem op 
bezoek waren in Woudenberg. 

Zijn moeder overleed op 1 december 1974 in 
Haren en zijn vader overleed anderhalf jaar 
later op 16 juli 1976, ook in Haren.  
 
Zijn ouders hadden een zomerhuisje aan het 
Paterswoldse meer gehad en hij herinnerde 
zich dat daar zijn grootouders wel bij hen op 
bezoek kwamen. 
 
Ik heb een fotokopie van zo'n bezoek, maar ook 
deze is te onduidelijk om hier op te nemen. 
Hun dienstmeisje Wiep Draaier is bij dat be-
zoek aanwezig.  
 



 215 

Het materiaal dat ik gebruikte komt uit het 
archief van de familie Steenstra. Een archief 
dat Aleida Kanis keurig bijhoudt. 
 
De daarop volgende keer dat ik hen bezocht 
was naar aanleiding van een zeer trieste ge-
beurtenis.  
 
Aleida Kanis zond mij eind 1994 een brief met 
de mededeling dat het niet goed ging met hun 
dochter Minke Steenstra. Zij moest op 5 janua-
ri 1995 een hersenoperatie ondergaan en in 
overleg met haar ouders zou zij de feestdagen 
thuis doorbrengen tot aan de dag van de ope-
ratie. Minke Steenstra wilde dat graag en zo is 
het ook gebeurd. Minke Steenstra is die dag 
geopereerd in Zwolle en de dag erna, op 6 ja-
nuari 1995, overleden. 
 
Ik besloot hen persoonlijk te gaan condoleren 
op de dag van haar begrafenis op maandag 11 
januari 1995. Helaas kon ik de begrafenis niet 
meemaken omdat ik een afspraak in Zuidlaren 
had die ik niet kon verzetten. Desondanks 
stelden zij het zeer op prijs dat ik hen persoon-
lijk kwam condoleren. Er waren heel, heel veel 
mensen om van Minke Steenstra afscheid te 
nemen. 
 
In de maand juli 1995 bezochten Gerhard 
Steenstra en Aleid Kanis mij in Zuidlaren en 
brachten de toespraken mee die gehouden 
werden tijdens de begrafenisplechtigheid. Ook 
brachten zij de foto hieronder mee, mede door 
hun verhalen over Minke Steenstra heb ik de 
indruk dat ik haar een beetje heb leren ken-
nen. 

Op een gegeven moment realiseerde ik mij dat 
Gerhard Steenstra en Aleida Kanis mij verteld 
hadden dat er nog een schoondochter van Hen-
driktje Pol in Groningen woonde. Achteraf 
bleek dat in Haren te zijn, maar dat kan een 
vergissing mijnerzijds zijn geweest. Op een 
zondagavond trok ik de stoute schoenen aan 
en belde haar op.  
 
Ik stelde mij voor en vertelde haar dat ik een 
onbekende tante Hendriktje Pol had gevonden 
waarvan zij de schoondochter moest zijn. Ik 
vertelde dat ik dit van Gerhard Steenstra en 
Aleida Kanis had doorgekregen. Wij voerden 
een lang telefoongesprek. 
 
Zij vertelde mij dat zij als jong meisje van ne-
gentien jaar Hendrik Jan Steenstra had ont-
moet bij wederzijdse vrienden in Hilversum in 
het jaar 1939. Zij was een vrij forse meid en hij 
dacht dat zij op dat moment tien jaar ouder 
was dan in werkelijkheid het geval was. On-
danks het leeftijdsverschil van achtentwintig 
jaar kwam het tot een relatie.  
 
Haar schoonmoeder, Hendriktje Pol, heeft zij 
leren kennen als een allerliefste vrouw van 
wie zij veel had gehouden. Haar dienstmeisje 
Wiep Draaier beschouwde zij als een dochter. 
Dat zij zelf geen eigen dochter had heeft zij 
haar leven lang als een gemis gevoeld. Ook 
voor haar jonge schoondochter koesterde zij 
warme gevoelens in tegenstelling tot de wat 
oudere schoondochters. Hendriktje Pol voelde 
dat zij enigszins op haar neerzagen omdat zij 
van boeren afkomst was en geen opleiding had 
genoten. Een opleiding die haar schoondoch-
ters wel hadden gehad. Ook haar familieach-
tergrond speelde mee. Volgens haar was zij 
een wees. Zij had veel contact met een nicht 
van haar oom. Deze oom heette Bakker en was 
landbouwer in Eelde-Paterswolde. Op deze 
nicht waren de Steenstra's niet zo heel erg ge-
steld. In hun ogen was zij te dik en te boers. 
Deze dikke nicht was ook op haar begrafenis. 
 
Hendriktje Pol en haar man hebben erg veel 
verdriet gehad van het verlies van hun zoon 
Onne Steenstra. Haar man Jan Steenstra is 
meteen daarna gaan dementeren en stierf vier 
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jaar na het overlijden van Onne Steenstra. 
Onne Steenstra overleed in het Burger-
ziekenhuis in Amsterdam ten gevolge van een 
trombose. Hij had zijn ouders 's morgens nog 
een telegram gestuurd dat hij 's avonds thuis 
hoopte te zijn. In de namiddag ontvingen zij 
het bericht dat hij was overleden. Na jaren 
lang in de tropen te zijn geweest werd het Ne-
derlandse kille klimaat hem noodlottig. Hij 
werd op de Esserbegraafplaats ter aarde be-
steld. 
 
Mevrouw Steenstra betreurde het dat zij in 
haar kennismakingsperiode met Hendrik Jan 
Steenstra zover van Groningen woonde en 
daarom haar schoonmoeder niet nog beter had 
leren kennen. De kennismakingsbezoeken be-
gonnen pas in de eerste maanden van het jaar 
1940.  
 
Toen brak op 10 mei 1940 de Tweede Wereld-
oorlog uit. Hendrik Jan Steenstra had een au-
to maar deze werd binnen de kortst mogelijke 
tijd gevorderd door de Duitsers. Daarna begon 
het openbaar vervoer ook een probleem te 
worden. Maar zij herinnert zich de verjaarda-
gen in Groningen nog heel goed. Hendriktje 
Pol en haar zoon Johannes Steenstra waren 
allebei op 14 april jarig en dat werd altijd in 
Groningen gevierd.  

Ook haar schoonvader was op die dag jarig, 
maar die heeft zij niet gekend. Op mijn vraag 
of zij ook wist of haar schoonmoeder geweten 
heeft dat zij drie halfbroers had, antwoorde zij 
stellig met "neen". Daarover is in de familie 
Steenstra nooit met één woord gerept. Wel had 
zij in familiekring horen spreken over de "ou-
we" Pol, die ergens molenaar was geweest. Dat 
was volgens haar de grootvader van haar 
schoonmoeder. Tot zover het verhaal van de 
schoondochter van Hendriktje Pol. 
 
Mijn eigen verhaal over deze tot nu toe onbe-
kend gebleven tante Hendriktje Pol beëindig 
ik met een afschrift van haar rouwkaart. Te-
rug kijkend op haar leven vind ik dit het meest 
trieste verhaal uit het boek. Hendriktje Pol 
verloor haar moeder op tweejarige leeftijd, zij 
werd door haar vader verwaarloosd, verloor op 
twaalfjarige leeftijd haar zusje. Zij verloor als 
jong meisje haar tante en drie nichtjes waar-
mee zij opgroeide. In haar jeugd was zij steeds 
afhankelijk van "vreemden". Drie van haar 
vier jongens zag zij lange jaren niet thuis ko-
men, één er van zelfs dood.  
 
Kortom, financieel ging het haar goed, maar 
emotioneel stond zij vaak alleen. Soms denk 
ik: "Had ik het maar niet geweten".  
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t Hogelaand 
 
t Is de lucht achter Oethoezen, 
t Is t torentje van Spiek 
t Is de weg van Lains noar Klooster, 
En deur Westpolder langs de diek. 
 
t Binnen de meulens en de moaren 
t Binnen de kerken en de borgen, 
t Is t laand woar ik als kind, 
Nog niks begreep van pien en zorgen 
 
Dat is mien laand, mien Hogelaand 
 
t Is n doevetil, n dorpsstroat, 
t Is n olde bakkerij 
t Binnen de grote boerenploatsen, 
Van Waarvum, Oskerd, zo noar Mei. 
 
t Is de waait, t is de hoaver 
t Is t koolzaod in de blui, 
t Is de horizon bie Roanum, 
Vlak noa n dunderbui 
 
Dat is miend laand, mien Hogelaand 
 
t Is n mooie aovond in maai 
n Kou houst doeknekt in t gruinlaand 
Ik heb veur d'eerste moal verkeren, 
En vuil de vonken van dien haand. 
 
De wilde plannen dij ik haar, 
Komt sikkom niks meer van terecht, 
Totdat de nacht van t Hogelaand 
n Donker klaid over ons legt, 
 
Dat is miend laand, mien Hogelaand.... 
 

 
Ede Staal 
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 Uithuizen 
 
Op 12 augustus 1907 worden Martje Tuinstra 
en haar drie jongens Pol in het bevolkingsre-
gister van de gemeente Uithuizen ingeschre-
ven. Het dorp Uithuizen is inmiddels opgegaan 
in de gemeente Eemsmond. Zoals eerder ge-
meld treedt zij daar op 17 augustus in het hu-
welijk met Ate Banninga, geboren op 3 juli 
1864 in hetzelfde dorp. Zijn eerste vrouw Kor-
nelia Medema, geboren op 12 januari 1867 in 
Middelstum, was zeventien maanden daarvoor 
op 26 maart 1906 overleden op de leeftijd van 
negenendertig jaar. Ate Banninga bleef achter 
met zeven kinderen: 
 
Hendrik Banninga, geboren 13 augustus 1891 
Pieter Banninga, geboren 27 september 1893 
Jan Banninga, geboren 28 januari 1896 
Jacob Banninga, geboren 29 november 1897 
Anje Banninga, geboren 23 december 1899 
Marten Banninga, geboren 7 februari 1902 
Martje Banninga, geboren 22 september 1904 
 
Ate Banninga woonde in de wijk D, nummer 
20. Hij was landarbeider van beroep. Als Mar-
tje Tuinstra op 12 augustus 1907 met haar 
drie kinderen bij hem haar intrek neemt zijn 
de twee oudste jongens Banninga reeds de 
deur uit. Hendrik Banninga is op 31 mei 1904 
als twaalfjarige vertrokken naar Kantens, en 
Pieter Banninga als dertienjarige op 22 okto-
ber 1906 naar Usquert. Ongetwijfeld zijn deze 
beide zeer jonge kinderen uitbesteed bij een 
boer als "lutje knecht". Zij werden in die perio-
de en op die leeftijd geacht 
in hun eigen levensonder-
houd te voorzien. 
 
Het adres D20 was gesitu-
eerd in het buurtschap 't La-
ge van der Weg, behorende 
tot de gemeente Uithuizen. 
Dit buurtschap bestond uit 
twee straten.  
 
Op hiernaast staande foto is 
te zien hoe men het buurt-
schap binnen kwam vanuit 

het dorp Uithuizen. Het was de doorgaande 
weg van Uithuizen naar Usquert. Het werd de 
Provincialeweg genoemd en thans heet het 
Bovenhuizen. 
 
Vanaf Uithuizen was het eerste huis een boer-
derij annex tapperij van de familie Swijghui-
zen. Direct links van de boerderij lag een niet 
bestraat weggetje de Ossengang genoemd. Dit 
weggetje liep van noord naar zuid en het was 
een doodlopende weg. Daartegenover liep een 
weg van zuid naar noord en deze heette de La-
geweg. Het huis met nummer D20 stond hal-
verwege deze straat. 
 
In dit buurtschap groeiden de kinderen Ban-
ninga en Pol gezamenlijk op. Berend de Groot, 
die er ook woonde en het boekje "Retour Uit-
huizen" schreef, merkte over vrouw Banninga 
en haar man het volgende op: 
 
"Daar waren drie soorten kinderen vanwege 
eerdere huwelijken, namelijk van haar, van 
hem en van hen beiden. Sommigen heetten 
Banninga, anderen Pol en mijn moeder had 
het over half- en kalfbroers en -zusters. Vooral 
die kalveren kwamen mij onbegrijpelijk voor." 
 
Volgens het bevolkingsregister van de gemeen-
te Uithuizen werden Douwe Pol, Hendrik Pol 
en Jacobus Pol ingeschreven als stiefzonen van 
Ate Banninga. In de volksmond werden zij de 
kalfbroers van de familie Banninga genoemd. 
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Overigens kregen Ate Banninga en Martje 
Tuinstra samen geen kinderen. 
 
De Lageweg was volgens Berend de Groot een 
apart buurtje. Een straat van arme mensen 
met een geheel eigen sfeer. Op onderstaande 
foto is het begin van de straat te zien. In het 
eerste huis links woonde een familie Dob en 
daarna kwam volgens de Groot, "de kazerne"; 
een rij van huizen waarin de armsten der ar-
men woonden". Het grote huis links, dat ver 
naar voren staat, werd later door Jacobus Pol 
bewoond, maar daarop kom ik verder in dit 
boek nog terug. Achter de struiken in het mid-
den van de foto stond het huis van Banninga. 
Jammer genoeg op deze foto niet te zien. 

Meer aangetrouwde familieleden groeiden op 
in dit zogenoemde apartje 
buurtje. Allereerst trouwde 
Ate Pol met zijn overbuur-
meisje Hendrika Bisschop 
en zijn broer Jan Pol volgde 
zijn voorbeeld door de even 
verderop wonende Wilhel-
miena Riepma te trouwen. 
Ook Geert van Geel, die 
Maria Pol trouwde, groeide 
in die buurt op. Geert van 
Geel, mijn zwager, kon over 
deze buurt van vroeger 
prachtig verhalen. Het is 
jammer dat ik toen niet op 
het idee ben gekomen om 
het op te schrijven, want dat 

had zeker een aparte plaats in dit boek gekre-
gen. Op het moment dat ik besloot mijn bevin-
dingen op te schrijven om daar familieleden 
deelgenoot van te maken was hij reeds ernstig 
ziek, waarna hij op 12 december 1994 over-
leed. 
 
Het dorp Uithuizen was in de provincie Gro-
ningen en ver daarbuiten bekend om zijn 
Menkemaborg. Een volledig omgrachte borg 
met drie puntdaken en een pracht van een ro-
zentuin in Le-Notre-stijl, alsmede een "schat-
hoes". Dat was de schuur waarin vroeger het 
vee werd geborgen en tegenwoordig is inge-
richt als restaurant. 
 

Uithuizen was ook het centrum 
van Noord-Groningen. Tot het 
jaar 1933 werden er in de maan-
den april en oktober veemarkten 
gehouden en enkele keren per 
jaar een paardenmarkt. Veertig 
jaar na de aanleg van de spoor-
lijn Groningen-Roodeschool in 
1893 konden de markten in Uit-
huizen zich niet langer handha-
ven en werden deze opgeheven. 
 
Omdat de landbouwgronden ui-
termate geschikt waren voor de 
veeteelt, voor de land- en tuin-
bouw namen deze een belangrij-
ke plaats in als werkgelegenheid.  
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In deze sector werkten dan ook de meeste in-
woners van Uithuizen. Als vaste arbeider bij 
een boer of losse arbeider. Zij werden daglo-
ners genoemd. In de nalatenschap van mijn 
moeder vond ik twee vergeelde ansichten met 
dorpsgezichten van Uithuizen. Op de achter-
kant is een postzegel geplakt van 1 cent met 
daarop een stempel met de datum van 15 au-
gustus 1907. In die periode waren de Hoofd-
straat en de Schoolstraat de belangrijkste 
straten van Uithuizen.  

 
Het grote huis links op de foto van de Hoofd-
straat was het gemeentehuis. Op de voorgrond 
de werkkamer van de burgemeester. Op weg 
naar school werd mijn moeder als zevenjarige 
door haar broer Sikke van der Land uitge-
daagd om een flinke fluim (uitgespuugd speek-
sel) tegen het raam van deze werkkamer te 
gooien. Zij stond haar mannetje en kwakte het 
verzamelde speeksel tegen het raam.  
 
Een uur later kwam de veldwachter haar en 
haar broer uit school halen om zich bij de bur-
gemeester voor hun wandaad te verantwoor-

den. Op hun klompjes werden zij voor hem uit 
gejaagd op weg naar de burgemeester. Voor de 
deur van de werkkamer van de burgemeester 
werden ze in de kraag gevat door de veldwach-
ter, die woedend riep: "klompen uit." Op kou-
sevoeten stonden ze even later bibberend voor 
het in hun ogen immense bureau van de bur-
gemeester. Huilend vertelden beide boosdoe-
ners hun verhaal.  
 
 

 
Na een schrobbering te hebben gekregen van 
de burgervader werden ze onder begeleiding 
van de veldwachter terug gebracht naar 
school.  
 
Het is ook het Uithuizen van het moment dat 
Douwe Pol, Hendrik Pol en Jacobus Pol daar 
met hun moeder neerstreken.  Zo zagen zij de 
nieuwe woonplaats voor het eerst. 
 
In de volgende hoofdstukken volgen wij de jon-
gens op hun levensweg. 
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OETHOESTER VOLKSLAID 
 
Ik kin ain oareg dörpke 
Hier op dat hogelaand 
waor ik as kiend al speulde 
in 't Grunniger polderland 
de noam ie kinnen 't roaden 
Oethoezen dut joe 't nei 
aan de aine kaant ligt Osqert 
Aan de aandre kant ligt Mei. 
 
De minsen dei doar wonen 
zai binnen stoer en stark 
zai hollen nait van 't proaten 
moar blieven bie heur waark 
en 's zummers onder 't drokste 
is alles in de weer 
loop heur nait veur de vouten 
want 't gait er donders heer. 
 
Mor as der feest in dörp is 
den mot'n ie ais wat zain 
ze binnen allemoal bliede 
ien hoes blift gainain 
den is 't ain grode bruloft 
zai zingen met mekoar 
wie binnen allemoal Oethoesters 
en blieven bie mekoar. 
 
Ik hol van mien klain dörpke 
hier op dat hoge laand 
waor 't goud is om te leven 
in 't Grunniger polderland 
en waor ik ook mag raizen 
den denk ik altied weer 
zag 'k eerst maor weer dei mooie börg 
van mien Oethoezen weer. 
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Douwe Pol 
 
De oudste van de drie jongens Pol vond het he-
lemaal niks dat hij op tienjarige leeftijd de 
stad Groningen moest verlaten om in het 
drukke gezin van Ate Banninga zijn intrek te 
nemen. Hij had heimwee naar zijn vriendjes 
van de Openbare Lagere School aan de 
Schoolholm en miste het gezellig samenwonen 
met zijn moeder en twee jongere broertjes 
enorm. Volgens hem was er geen enkele reden 
te verkassen want ze leden geen gebrek. Zijn 
moeder was altijd thuis als haar jongens uit 
school kwamen en had alle tijd hun verhalen 
aan te horen. Nu werd hij pardoes geplaatst in 
een vreemd gezin met vreemde kinderen en in 
een vreemde omgeving waar hij zich aanvan-
kelijk helemaal niet thuis voelde. 

Van de zeven kinderen Banninga waren er op 
dat moment nog vijf in huis en hij zocht er te-
ruggetrokken zijn eigen plaats. Jan Banninga 
en Jacob Banninga waren jongens van zijn ei-
gen leeftijd en met hen sloot hij na enige tijd 
vriendschap.  
 
Hij ging nog een kleine drie jaar naar de Gere-
formeerde Lagere School in Uithuizen en 
moest ook vroeg aan het werk en het lag voor 
de hand dat hij zijn werk begon in de land-
bouw. Hij werd dus boerenknecht. Of hij vaste 
of losse arbeider is geweest is mij niet bekend. 
Wel is bekend dat hij een enorme liefde voor 

het werken in de landbouw kreeg. Buiten in 
het veld voelde hij zich thuis. In het ochtend-
gloren, het werken in de open lucht, het om-
gaan met de dieren, de kale akkers die veran-
derden in bloeiende koren- of aardappelvelden 
maakten van hem een buitenmens. 
 
Op twintigjarige leeftijd moest hij gekeurd 
worden voor de militaire dienst. Hij reisde met 
zijn broer Hendrik en andere lotgenoten naar 
de stad Groningen en werd goedgekeurd. 
Daarvan zien wij een foto op bladzijde 259. 
 
Douwe Pol was de kleinste van de drie jongens 
Pol. Zijn lengte was 1.56 meter. Net voldoende 
om niet te worden afgekeurd. "Klein maar 

dapper", zo typeerde de bevolking van Uithui-
zen hem. 
 
In het leger heeft hij zich goed van zijn taak 
gekweten, want hij schopte het tot korporaal. 
Blijkbaar was dat in die periode bijzonder om-
dat hij nog vele jaren lang de "kleine korpo-
raal" werd genoemd. In mijn jeugd heb ik 
meerdere mensen dat horen zeggen als ik 
moest antwoorden op de vraag van welke Pol 
ik een dochter was.  
 
De jongens Pol stonden in Uithuizen bekend 
als zijnde jongens van "goede komaf". Toen ik 

Staande rechts de tweeëntwintigjarige Douwe Pol 
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wat ouder werd en dit hoorde vroeg ik altijd 
naar het waarom van deze typering, maar 
niemand wist daar een antwoord op te geven. 
Met die achtergrond waren ze naar Uithuizen 
gekomen en zo was en bleef dat. 
 
Douwe Pol was zeer leergierig en ijverde er 
voor boven zijn zogenaamde vanzelfsprekende 
plaats als landarbeider uit te groeien. Meer 
dan zijn broers was hij geïnteresseerd in de 
maatschappelijke en politieke toestanden in 
Nederland. 
 
Uit die periode is een foto van hem bewaard 
gebleven. Met vier kameraden liet hij zich op 
tweeëntwintig jarige leeftijd fotograferen. 
Douwe Pol staat geheel rechts met een sigaar 
tussen zijn vingers. (vorige bladzijde) 
 
Na zijn diensttijd komt hij terug naar de La-
geweg en gaat hij op zoek naar een vrouw. Hij 
ontdekt er Kornelia van der Land, die er tij-
dens zijn diensttijd met haar ouders is komen 
wonen. Kornelia van der Land groeide op in de 
Schoolstraat, Wijk B, nummer 111. Maar ver-
huisde met haar ouders naar Wijk D, nummer 
103. Het huis stond aan de doorgaande weg 
van Uithuizen naar Usquert. 
 
Kornelia van der Land was de jongste dochter 
van Jan van der Land en Trientje Kremer. Dit 
echtpaar kreeg tien kinderen. Alle kinderen 
werden in Uithuizen geboren: 
 
Engelina  geboren 7 februari 1883 
 overleden op 21 september 1883. 
Hendrik  geboren 22 maart 1885 
Enje  geboren 25 april 1887 
Maria geboren 11 oktober 1888 
Cornelis  geboren 16 februari 1891 
Hilje  geboren 4 oktober 1893 
Sikke  geboren 25 januari 1896 
Gerrit  geboren 5 maart 1898 
Kornelia  geboren 20 augustus 1900 
Neiske  geboren 22 december 1902 
 overleden 8 augustus 1904. 
 
Het gezin van der Land was een arbeidersge-
zin, maar Kornelia van der Land was ook druk 
bezig dit milieu te ontgroeien. Na de Lagere 

School volgde zij vier 
jaar lang uitgebreid 
onderwijs aan een zo-
genaamde avond-
school, een voorloper 
van de latere dag-
school ULO (Uitge-
breid Lager Onder-
wijs). Ook van haar is 
een jeugdfoto bewaard 
gebleven. Zij staat 
links op deze foto uit 
het jaar 1916, samen 
met haar aanstaande 
schoonzusje Grietje 

Smit, die op het punt stond met haar broer 
Cornelis van der Land te trouwen. 
 
Van een dochter van Cornelis van der Land en 
Grietje Smit, hoorde ik het verhaal dat Douwe 
Pol op een zaterdagavond zijn zondagse pak 
aantrok en Jan van der Land de hand van zijn 
jongste dochter vroeg. De man was stomver-
baasd want dat was in arbeiderskringen zeer 
ongebruikelijk. Het was hem ook niet eerder 
overkomen terwijl er inmiddels drie dochters 
van hem getrouwd waren. 
 
Jan van der Land gaf zijn toestemming maar 
was enigszins bekommerd om het geestelijk 
heil van Douwe Pol. Zijn dochter had op 4 april 
1922 reeds belijdenis van haar geloof afgelegd 
in de Gereformeerde Kerk van Uithuizen en 
hij ondervroeg Douwe Pol naar zijn plannen in 
die richting. Douwe Pol vertelde hem dat hij 
moeite had met de leer en de belijdenisge-
schriften van de Gereformeerde Kerk en zich 
daarin meer wilde verdiepen alvorens diezelf-
de stap te ondernemen. Hij had hierover ook 
reeds met Kornelia van der Land van gedach-
ten gewisseld en zij had hem daartoe alle tijd 
en ruimte gegund. Tegen zo'n serieuze argu-
mentatie kon Jan van der Land niets inbren-
gen en vertrouwde zijn dochter aan hem toe. 
 
Douwe Pol en Kornelia van der Land trouwen 
op zaterdag 7 november 1925 in het gemeen-
tehuis van Uithuizen. Zij hadden gezamenlijk 
zoveel geld gespaard dat zij het zich in de ar-
moedige jaren van deze eeuw konden veroorlo-

Kornelia van der Land          

en Grietje Smit 
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ven voor zichzelf een nieuw huis te laten bou-
wen aan de Molenweg, Wijk E, nummer 143. 
 
Na een feestelijke avond in huize van der Land 
in 't Lage van de Weg, stapten zij in de stro-
mende regen op de fiets naar hun nieuwe on-
derkomen aan de Molenweg, het eerste huis 
aan de linkerkant achter de spoorbaan Gro-
ningen-Roodeschool, nu Talmaweg geheten. 
Op dat moment was het gedeelte van de straat 
nog niet voorzien van straatverlichting. Het 
was er dus pikkedonker en voorover hangend 
op zijn fietsstuur kreeg Douwe Pol de oude 
mevrouw Werker op zijn voorwiel en smakte 
gelijktijdig met haar op de verharde weg. Me-
vrouw Werker werd overeind geholpen en door 
hen thuis gebracht, waarna zij samen hun 
huis betraden.  
 
Daar bleek zijn trouwpak verfrommeld, be-
vuild en kleddernat. Douwe Pol, volkomen uit 
zijn humeur, weerstond de onbedaarlijke lach-
bui van zijn bruid niet en daarom besteedden 
zij hun eerste huwelijksnacht aan het fatsoe-
neren, schoonmaken en drogen van zijn trouw-
pak. Deze klus moest geklaard worden voor 
hun kerkelijk huwelijk op zondag 8 november 
1925 te midden van de Gereformeerde kerke-
lijke gemeente. Ik denk dat ze zich het anders 
hadden voorgesteld. 
 
Een jaar later op 28 oktober 1926 werd hun 
oudste dochter Martje Pol geboren en veertien 
maanden daarna hun tweede dochter Trientje 
Pol op 5 januari 1928.  
 

Om en om benoemden zijn hun ouders, broers 
en zussen. Zo deden zij dat toen. Geen gezoek 
in boekjes naar mooie namen, neen, gewoon 
benoemen. Zij hielden rekening met het feit 
dat benoemen een eer was voor hun ouders die 
bijzonder trots waren een kleinkind als naam-
genoot te hebben. Ook onze generatie deed dat 
nog, hoewel dat in de loop van de jaren enigs-
zins veranderde. 
 
In deze jaren had Douwe Pol zich reeds een 
koe aangeschaft om zijn gezin van melk te 
kunnen voorzien. Het was een behoorlijke in-
vestering en toen het beest op een gegeven 
moment de zo gevreesde koeienziekte kreeg 
was er onvoldoende tijd om de veearts uit 
Roodeschool te raadplegen. Hij ontdekte de 
zwaar opgezwollen buik van zijn koe, riep zijn 
vrouw eer bij en beiden waren er van over-
tuigd dat de koe zou barsten als er niet onmid-
dellijk werd ingegrepen. Zij besloten dat Dou-
we Pol zelf het beest de messteek zou toebren-
gen waardoor de lucht uit zijn buik kon ont-
snappen. Hij vermande zich en direct na de 
krachtige messteek op de juiste plaats blies 
een enorme windvlaag de pet van zijn hoofd en 
viel een meter achter hem neer. Zijn koe was 
gered! 
 
Beide verhalen werden door mijn moeder ver-
teld, die telkenmale bulderde van het lachen 
als zij ons de twee belevenissen in haar eerste 
huwelijksjaren verhaalde. Ze kon deze met een 
grote dosis humor vertellen. Een humor die 
mijn vader Douwe Pol niet had maar er even 
hard om kon lachen als zij het vertelde. 
 
In datzelfde jaar krijgt Douwe Pol de kans zich 
maatschappelijk te verbeteren. Het gezin Wie-
renga, dat naast zijn schoonouders woont in 't 
Lage van de Weg, gaat emigreren naar Ameri-
ka. De heer Wierenga was koppelbaas en Dou-
we Pol koopt het huis en neemt het beroep van 
hem over. Hij verhuist met zijn gezin naar 't 
Lage van de Weg, Wijk D, nummer 102. Na-
dien werd dit adres gewijzigd in Provinciale-
weg D 109, thans Bovenhuizen geheten. 
 
In deze tijd heeft het beroep van koppelbaas 
een negatieve klank maar destijds was het een Martje en Trientje Pol                        

op 12 november 1928 
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gerespecteerde baan. Voor de jongere genera-
ties verdient het enige uitleg. Als ik de baan 
van Douwe Pol naar deze tijd vertaal dan kan 
ik dat mijns inziens het beste doen door het te 
vergelijken met een hedendaags uitzendbu-
reau. Echter zonder een kantoor en het daarbij 
behorende personeel. In de achterkamer stond 
een cilinderbureau en aan dit bureau zat hij 
avond aan avond zijn administratie bij te hou-
den. Het was een "uitzendbureau" voor uitslui-
tend landarbeiders. 
 
Het huis is in het jaar 1997 gefotografeerd. Als 
we de dakkapel even wegdenken ziet het huis 
er op dit moment nog precies zo uit. Mogelijk 
zal er binnenin het één en ander zijn veran-
derd. Voor het huis hadden wij toen geen trot-
toir, maar een bloementuintje achter een hou-
ten hek en een doorloop naar de voordeur. Dat 
was de ingang van de winkeldeur want Korne-
lia van der Land begon er een kruideniers-
zaak.  

 
Aan deze straat woonden meer middenstan-
ders. Na genoemde boerderij en tapperij Swijg-
huizen kwam eerst de Ossengang. Op de hoek 
hiervan woonde Jan Rust, fietsenma-
ker en tevens een op gang komend ga-
ragebedrijf. Schoenmaker Kaauw 
woonde er naast. Zowel hij als zijn 
vrouw waren doofstom en stootten on-
verstaanbare klanken uit. Dan volgden 
de melkboer Ausema, de petroleum-
boer Kruizinga, de familie Groendijk 
(later van Dam) en de oude heer Bis-
schop. Bij hem woonde zijn ongehuwde 
dochter Sientje Bisschop die om de ha-
verklap plotseling griezelige epilepti-

sche aanvallen kreeg. Ze viel zomaar steil 
voor- of achterover.  
 
Onder hetzelfde dak woonde opoe van der 
Land, die in datzelfde jaar 1928 haar man ver-
loor. Naast haar zoals gezegd Douwe Pol en 
zijn gezin, de spoorman Slob, mevrouw de 
Vries met haar twee oudere zonen, die allebei 
vrijgezel waren. Daarna kwam het Rooms-
Katholieke gezin Daling en het voorlaatste 
huis was van de familie Schollema. Even ver-
derop woonde het gezin Lenstra. Daar hadden 
ze een tweeling en toen deze jongens achttien 
jaar werden, was hun moeder op de leeftijd 
van tweeënvijftig jaar zomaar in verwachting. 
Niet zij kreeg een dochter, maar de jongens 
kregen een zusje. Op die manier werd er in de 
ganse omgeving over gesproken. Deze gezin-
nen woonden aan de linkerkant van 't Lage 
van de Weg vanaf Uithuizen. 
 
Als we nog even terug kijken naar de foto van 

de Provincialeweg dan zien we rechts 
het huis van meester Grasdijk. Hij was 
vrijgezel en stond aan de Openbare La-
gere School in Uithuizen. Onder het-
zelfde dak woonde de familie Wieringa.  
 
Het huis daarnaast werd bewoond door 
de korte dikke vrouw Jantje van der 
Heide. We noemden haar "Jantje heen 
en weer". Jantje van der Heide had o-
benen en als zij liep en haar linkerbeen 
verzette viel haar linkerheup tien cen-

timeter naar beneden. Zo gebeurde dat ook als 
zij haar rechterbeen verzette want dan viel 
haar rechterheup tien centimeter naar bene-
den.  
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Naast Jantje van der Heide stond de timmer- 
en zaagfabriek van de familie Pieterman en 
daarnaast woonde bakker van Dijk, op de hoek 
van de Lageweg. Op de andere hoek stond 
Dijkstra's woonhuis en machinefabriek. Naast 
hen woonde een familie Pieterman waarvan de 
vrouw altijd in verwachting was. Maar dat 
overkwam niet alleen haar. Twee vrijgezelle 
broeders woonden bij haar onder hetzelfde 
dak. Dan kwam de familie Tuma met drie 
dochters, waarvan de vader werkte bij de fir-
ma Dijkstra.  
 
De familie Wiersema of Wiersma woonde daar-
naast. Zo belanden wij bij de overburen van 
Douwe Pol. Ook een familie Wiersema, die hun 
oude moeder in huis hadden en die zich op een 
gegeven moment zelf verdronk in haar regen-
put. Dat was een hele consternatie. Dan volgde 
het renteniershuis van de oude Dijkstra en 
zijn vrouw, het huis van Jan Nijens, een paar-
denliefhebber en pikeur. Zijn broer Kees 
Nijens woonde er naast en onder hetzelfde dak 
het gezin Bakker. Deze mensen zochten op een 
gegeven moment ook hun heil in Amerika. In 
1954 kwamen ze Uithuizen bezoeken en op de 
terugweg verongelukten zij met het vliegtuig 
en verdronken in de rivier de Shanon in Ier-
land. Tot slot woonde er boer Rispens in een 
grote boerderij met daarom heen een bos en 
een gracht. Op deze gracht heeft Douwe Pol 
zijn kinderen leren schaatsenrijden en vingen 
zij stekelbaarsjes. De meesten van ons zijn op 
gezette tijden in deze gracht bijna verdronken. 
 
In deze omgeving werd ook hun dochter Janti-
na Pol geboren op 25 maart 1929, de schrijf-
ster van dit boek. Het was aan het einde van 
de barre winter van 1929 en Nederland stond 
aan het begin van de meest beruchte crisisja-
ren van deze eeuw. Een grote werkloosheid 
onder vele arbeiders nam een aanvang. Fa-
brieken werden gesloten en banken gingen 
dicht. Wie werk kon houden stond er goed voor 
en diegenen die geen werk hadden kregen van 
de staat ƒ 19,- om daarvan met hun vaak grote 
gezinnen te leven. Het was bittere armoede. Ik 
herinner mij de plaatjes in kranten van lange 
rijen mannen die voor stempellokalen stonden 
om hun "fooi" in ontvangst te nemen.  

Wij waren geabonneerd op de Nieuwe Provin-
ciale Groninger Courant en op de Standaard, 
een Anti-Revolutionaire krant. Mijn vader was 
gecharmeerd van Abraham Kuyper en dr. Ba-
vinck, twee bekende theologen uit die tijd. De 
laatste schreef vijf dikke boeken met verkla-
ringen van de Bijbel in de kantlijn, die jaren-
lang thuis in onze boekenkast stonden. Deze 
boeken hebben dienst gedaan als wij voor de 
Gereformeerde Meisjesvereniging een inlei-
ding moesten maken over een bepaald gedeelte 
van de Bijbel. Na de dood van mijn moeder heb 
ik ze aan een bevriende dominee gegeven die 
er heel blij mee was voor zijn studie van de ge-
schiedenis van de theologie. 
 
Douwe Pol las deze boeken op de zondagen 
waarop geen andere arbeid werd verricht dan 
het verzorgen van de maaltijden en de kinde-
ren. De man was met deze zaken bloedserieus 
bezig en probeerde er naar te handelen. Hij 
legde uiteindelijk belijdenis van zijn geloof af 
op 20 april 1930. Hij mocht toen ook zijn kin-
deren laten dopen die na deze datum zijn ge-
boren. Met de eerste drie ging mijn moeder al-
leen naar het doopvont. Een week later werd 
op 27 april 1930 hun eerste zoon Jan Pol gebo-
ren, die drie weken daarna overleed. Hierna 
kregen ze nog acht kinderen zoals blijkt uit 
hun trouwboekje. 

Gelukkig was het huis groot genoeg om al deze 
kinderen te herbergen. Kijkend naar het huis 
was links de voorkamer met vier grote ramen. 
Hieruit konden we de Provincialeweg overzien 
in de richting van Uithuizen. Deze kamer werd 
alleen gebruikt als er op zondagavond visite 
kwam, want door de week hadden de mensen 
geen tijd om bij vrienden op bezoek te gaan. 
Rechts daarvan de winkeldeur en de etalage 
van de kruidenierswinkel.  
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Toen mijn moeder er in 1943 de brui aan gaf 
omdat ze hartstikke genoeg had van het plak-
ken van de rantsoenbonnen werd de winkel di-
rect omgebouwd tot een slaapkamer met een 
vaste wastafel. Ik herinner mij dat als de dag 
van gisteren omdat wij ons toen niet meer in 
de keuken hoefden te wassen. Het ontbrak ons 
nog aan een douche, maar als je de wastafel 
vol kon gooien met heet water en dit mengen 
met koud water was dat in die periode een pu-
re luxe. Heerlijk om je daar poedelnaakt onge-
stoord van top tot teen te kunnen wassen.  
 
Achter de voorkamer lag de achterkamer. In 
deze kamer hadden wij twee bedsteden en tus-
sen deze bedsteden een doorloop naar de voor-
kamer. Deze doorloop werd gebruikt als hang-
kast. Onder de bedsteden kelders voor de win-
teropslag van de aardappelen. In de bedstede 
tegen de buitenmuur sliepen Douwe Pol en 
Kornelia van der Land, en daarin werden ook 
de kinderen geboren.  
 
Hun jongste vier kinderen werden overigens  
in het Academisch Ziekenhuis in de stad Gro-
ningen geboren. 

In de bedstede tegen de gangmuur sliepen de 
kleinste kinderen en na binnenkomst in de 
achterkamer stond rechts altijd een ledikant 
met de laatstgeborene er in. In deze kamer za-
ten wij 's avonds knus bijeen. In het midden 
een hoge tafel met de benodigde stoelen. Kor-
nelia van der Land breide en naaide onafge-
broken.  
 
Uit de foto op de volgende bladzijde blijkt dat 
zij er de voorkeur aan gaf voor haar dochters 
op gezette tijden dezelfde jurkjes, truitjes en 
rokjes te maken.  
 
Daarvoor oogstte zij in Uithuizen overigens 
veel lof. Veel oudere mensen in Uithuizen 
hebben mij vaak verteld dat zij dit prachtig 
vonden en ons gezin zich van vroeger door deze 
manier van kleden herinnerden. Blijkbaar wa-
ren de ouders er zelf ook trots op want in het 
jaar 1932 lieten zij zich portretteren door een 
fotograaf op het grasveld van onze buren.  
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Op de foto staat de andere kant van ons huis. 
Achter het blinde gedeelte lag de winkel en de 
kelder. Op de bovenste plank rechts stond al-
tijd een fles jenever met daarnaast een glaasje. 

 
Tussen de middag aten wij warm en voordat 
Douwe Pol aan tafel schoof liep hij naar deze 
kelder, schonk zich een glas jenever in en liet 
het vocht in één keer door zijn keelgat glijden. 
Achter het eerste raam was de opgang naar de 

zolder en achter het tweede raam een grote 
woonkeuken. Daar werd gekookt en gegeten. 
 
Terug naar de knusse avonden in de achter-
kamer. Douwe Pol verzorgde achter een groot 
cilinderbureau zijn administratie. Hij noteerde 
van vele boeren in Uithuizen en omstreken het 
benodigde aantal mensen voor het seizoen-
werk.  
 
Op maandagochtend om 5.30 uur verzamelden 
zich de losse landarbeiders voor ons huis. In de 
oogsttijd van juli tot en met september wees 
hij, staande op een veilingkist twee- tot drie-
honderd mannen en vrouwen aan die zich bij 
een door hem genoemde boer moesten melden 
om het werk te doen dat hij voor een bepaald 
bedrag en binnen een bepaalde periode had 
aangenomen.  
 
Hij kende al deze mensen en hun kwaliteiten. 
Hij selecteerde op vakmanschap, de vlastrek-
kers, de bietenrooiers, de vlasbinders, de aard-
appelrooiers en aardappelrapers, enzovoort, 
enzovoort. Op deze manier vormde hij zijn 
koppels. Vandaar de naam koppelbaas. De 
aardappelrapers waren meestal vrouwen. 
 

Ik heb zelf in zo'n koppel ook heel 
wat aardappels geraapt om mijn 
eigen zakgeld in de vakantie te 
bemachtigen. Ook het wieden van 
onkruid werd in het voorjaar 
meestal door vrouwen gedaan, 
maar pas dan als er voor de man-
nen nog geen ander werk was. 
 
Douwe Pol inspecteerde zijn kop-
pels overdag, bezag of zij binnen de 
door hem gestelde termijn klaar 
zouden zijn en noteerde de ar-
beidsuren van eenieder persoon-
lijk. Meestal bracht hij daarna ver-
slag uit aan de desbetreffende boer 

en dronk bij hem een borreltje. Volgens mijn 
broer Hendrik Pol hebben enkele arbeiders 
met gebalde vuisten tegenover hem gestaan 
omdat zij vonden dat hij meer voor de belan-
gen van de boer opkwam dan voor die van de 
arbeiders. 

v.l.n.r: Jantina, Martje en Trientje Pol 
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De zaterdagavonden werden besteed aan het 
uitreiken van de loonzakjes. Wij gingen dan 
met twee of drie kinderen tegelijkertijd in de 
tobbe, werden daarna aan tafel gezet met nog 
te doppen pinda's en dan moesten wij naar 
bed. Het was rond de klok van vier uur. Op die 
manier werden wij van de vloer gehouden om 
Douwe Pol de gelegenheid te geven al die ar-
beiders uit te betalen.  

Zij kwamen door de schuurdeur, rechts stond 
een groot klompenrek voor de verkoop van 
klompen die hij bestelde bij zijn stiefbroer Pie-
ter Banninga in Winsum. Grote klompen, 
kleine klompen, blanke klompen, gele klom-
pen, kapklompen en zogenaamde tripklompen. 
De tripklompen hadden geen kap maar een 
rubberen band over de wreef van de voet. 
Langs dit klompenrek gelopen kwamen zij in 
onze woonkeuken.  
 
Douwe Pol zat daar achter onze grote eettafel 
en de mannen schoven om beurten op tegen de 
wand staande repelbank. De loonzakjes ston-
den op alfabetische volgorde in een schoenen-
doos. Hij nam de uren en het uurloon met de 
mensen door en als zij accoord gingen liepen 
zij door onze lange gang naar de winkel waar 
Kornelia van der Land post had gevat om die-
genen op te vangen die de nog onbetaalde 
boodschappen van de afgelopen week met haar 
wilden afrekenen. Sommigen gingen platzak, 
maar van schulden vrij, naar huis. Om tien 
uur 's avonds werden de zitting en de winkel 
gesloten. 

Met al die kleine kinderen, met al deze men-
sen om het huis en het voorbeeldig willen la-
ten verlopen van zijn gezin was een inwonend 
dienstmeisje onontbeerlijk. Hij kon zich dat 
ook veroorloven. Daartoe werd in de voorka-
mer een ledikant geplaatst en dit werd het 
domein van Klazina Kol, jarenlang bij ons in-
wonend en waaraan wij hele plezierige herin-
neringen hebben. 

Het gezin leefde van self-supporting. Achter de 
schuur was een tweede schuur met een deel 
waarop twee koeien stonden voor de melk, 
verderop lag een varken vet te worden voor de 
vleesproductie en aan de buitenkant een ren 
met kippen voor de eieren. De moestuin lever-
de de groenten en de aardappelen. Al deze ge-
wassen moesten overigens wel gezaaid, gepoot 
en geoogst worden. Ook stonden er appel- en 
perebomen in de tuin achter ons huis. In de 
zomer waren er voldoende aardbeien en aller-
lei soorten bessen zoals kruisbessen, zwarte 
bessen en rode bessen. 
 
Als Douwe Pol en Kornelia van der Land op 
zaterdagavond om tien uur klaar waren met 
hun werk legden zij in de woonkeuken op de 
repelbank de zondagse kleren voor hun kroost 
klaar. Stapeltjes kleren vanaf de oudste tot en 
met de jongste. De gepoetste zondagse schoen-
tjes stonden eronder. Elk kind kon dat zelf 
proberen aan te trekken. Mijn stapeltje lag al-
tijd op de derde plaats. Omdat wij de dag er 
voor zo vroeg naar bed waren gegaan werden 
wij op zondagmorgen ook vroeg wakker.  
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Douwe Pol liet dan zijn vrouw liggen, hielp ons 
met het kammen van de haren en ging met ons 
wandelen naar de Menkemaborg of trok met 
ons de polder in. Thuis gekomen had zijn 
vrouw de ontbijttafel klaar, maakte de strik-
ken in het haar van diegenen die geen krullen 
hadden en Douwe Pol kamde de haren van 
Martje, Jantina en Jan Pol die gezegend wa-
ren met krullen. Maria en Hilje Pol hadden 
"krom" haar, die kon hij ook helpen, maar 
Trientje en Engelina Pol hadden "slicht" haar. 
Die liepen altijd met een prachtig gesteven 

strik in het haar waar ik als kind jaloers op 
was. Zij werden door Kornelia van der Land 
geholpen. 
 
Na het ontbijt moesten wij op zondag afwassen 
en daardoor ontstonden altijd enorme ruzies. 
Wij kregen dan rechts en links een klap om 
onze oren en sputterden niet meer tegen. Het 
was alsof wij elkaar die klappen aansmeerden 
want we wisten dat ze niet achterwege bleven 
door dat geruzie. 
 
En dan gingen we lopend naar de kerk. De 
morgendienst begon om half tien en om tien 
voor negen gingen we de deur uit. De ene keer 
met Douwe Pol, de andere keer met Kornelia 
van der Land. Om beurten pasten zij op de 
kleinen, maar toen Martje Pol zes jaar oud was 
gebeurde het meerdere malen dat zij op de 
kleinsten paste en de ouders met de anderen 
ter kerke gingen.  

Daar zaten wij ons stierlijk te vervelen, twee 
uren duurde de dienst. We keken naar boven 
en zaten vingerwijzend de lampen te tellen of 
de balken van de zoldering en kregen daarvoor 
een pats op onze armen. Als dat gebeurd was 
begonnen we in de Bijbel of het psalmboek te 
bladeren, zo luidruchtig dat een dreun van 
Douwe Pol of Kornelia van der Land niet uit-
bleef. Even was het stil en dan gingen we ach-
terom zitten loeren en bekketrekken. Dat 
duurde meestal ook niet lang want de achter 
ons zittende man of vrouw gaf ons een tik op 

de wang en sliste: "veur die kiek'n". Ook waren 
wij altijd even stil als er iemand ging staan en 
bleef staan. Dat deden de mensen om niet in 
slaap te vallen en wij wachten op het moment 
dat de man weer ging zitten.  
 
We telden dan hoelang hij had gestaan en kib-
belden daarover als we weer thuis waren. En 
dan was er nog de mogelijkheid de predikant 
na te doen, maar dat mocht natuurlijk hele-
maal niet. We leefden ons uit in het zingen 
van de psalmen, want die kenden wij uit ons 
hoofd. Gerrit Pol blèrde zo hard dat zijn ouders 
het verzoek van de organiste kregen om hem 
in toom te houden omdat zij moeite had de 
gemeente goed te begeleiden. Hij zong harder 
dan het geluid van het orgel. Naar de kerk 
gaan hoorde gewoon bij onze Gereformeerde 
cultuur. 
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We mochten op zondag niet fietsen, niet hoepe-
len, niet tollen en niet schaatsen. Dat was we-
reldse gelijkvormigheid en daar deden wij niet 
aan mee. Douwe Pol en Kornelia van der Land 
werkten die dag niet. Zij zorgden voor de kin-
deren en de maaltijden en daarmee heiligden 
zij de zondagsrust zoals ons werd voorgehou-
den. Dat was hun denkwereld en opdracht. Wij 
wisten in die periode niet beter. Deze lijn werd 
op de Gereformeerde School doorgetrokken en 
in onze beleving wisten zij het daar nog beter 
dan thuis. 
 
Gelukkig waren Douwe Pol en Kornelia van 
der Land zo verstandig om ons 's middags niet 
meer mee te nemen naar de kerk. Zij stuurden 
ons naar de Hervormde zondagsschool. Daar 
mochten we tekenen en werd er voorgelezen. 
Bij ons in de Gereformeerde Kerk was dat on-
denkbaar. 
 
Er werd bij ons voorafgaand aan de maaltijd 
door Douwe Pol een gebed uitgesproken en de-
ze was voor een aantal van ons onverstaan-
baar omdat zij kampten met stoornissen in het 
gehoor. Engelina Pol had daar geen last van 
en kan nu nog feilloos de eerste zinnen van dit 
gebed opzeggen. Het waren veelal dezelfde 
bewoordingen die Douwe Pol gebruikte in een 
soort tale Kanaäns. Ook zinnen waarvan wij 
nauwelijks iets begrepen. Maar dat deed niet 
alleen Douwe Pol, maar ook de vaders van on-
ze vriendinnen. Ik denk dat zij deze gebeden 
leerden op de Gereformeerde Jongelingsvere-
niging, de zogenaamde GJV. Als Douwe Pol 
om wat voor reden afwezig was nam Kornelia 
van der Land deze taak van hem over. Zij ge-
bruikte daarvoor haar eigen woorden en daar 
luisterden wij beter naar. 
 
Er heerste bij ons een gedegen discipline aan 
tafel, dat was althans het uitgangspunt. Dat 
het niet altijd lukte lag niet aan de ouders, 
maar aan de kinderen. We sloegen elkaar wel 
eens met een lepel of prikten elkaar stiekem 
met een vork. Ook het schoppen onder de tafel 
naar elkaars benen was een manier om aan-
dacht te vragen. Er begon dan altijd wel ie-
mand zomaar te huilen en de ouders kregen 
nimmer zicht op de oorzaak van zo'n plotselin-

ge huilbui omdat de ander ook begon te huilen. 
En wie had dan wie wat aangedaan? De hui-
lers gaven elkaar de schuld. Douwe Pol kwam 
daar vaak niet uit, maar Kornelia van der 
Land kende feilloos de boosdoeners. Als ze het 
zeker wist sleurde ze ons achter de tafel van-
daan en gooide ons op de deel. Daar kwamen 
wij ook terecht als wij weigerden om het door 
haar klaargemaakte voedsel te eten. Zij kon 
geen rekening houden met de smaak van haar 
kinderen en dus moesten wij eten wat de pot 
schafte. Zo niet, dan moesten wij het achter de 
koeien opeten. Daar lag een "group" (stalgoot) 
en daarin kwakten wij het eten, maar niet 
eerder dan dat wij heftig tegen de staldeur 
hadden geschopt en geschreeuwd dat we er uit 
wilden. Kwam er geen reactie van één van de 
ouders dan boden zij ons deze gelegenheid. 
Voor hen was de kous af als het bord leeg was 
en dan mochten wij weer aan tafel. Het "toetje" 
vulde dan de maag. 
 
Voor zover ik mij kan herinneren kregen wij 
over het algemeen lekker eten. Veel verse 
groenten van de eigen teelt met aardappelen 
en vlees. In vergelijking met andere gezinnen 
weinig stamppotten. "Wat de kok zelf niet lust, 
dat kookt hij niet", zei Kornelia van der Land. 
Zij maakte overigens wel boerenkool, stamppot 
van witte kool en van bruine bonen om haar 
Douwe Pol een genoegen te doen. De aardap-
pelen waren de avond er voor geschild door 
Douwe Pol en zijn kinderen. Na de avondbo-
terham gooide hij een emmer vol aardappelen 
op tafel en gingen wij met hem de aardappelen 
schillen voor de volgende dag. Hij leerde ons 
feilloos heel dun schillen want de meeste vi-
tamines zaten direct onder de schil, zo be-
weerde hij. Daar waren wij heel rustig en seri-
eus mee bezig. 
 
Onder zijn leiding ging het er altijd serieus 
aan toe. Douwe Pol was geen humoristisch 
man. De humor bij ons thuis kwam van moe-
ders kant. Ik herinner mij een Sinterklaas-
avond waarin zij hem er eindelijk toe bracht 
zelf eens voor Sinterklaas te spelen. Ik was de 
leeftijd van het geloof in Sinterklaas reeds te 
boven en ik hoorde hoe zij hem instructies gaf 
wat hij aan moest trekken en hoe hij moest 
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handelen. Zij trok zich met alle kinderen terug 
in de achterkamer en vertelde dat wij nog even 
op Pa moesten wachten alvorens Sinterklaas 
ons een bezoek zou brengen. Plotsklaps hoor-
den wij een geroffel op het raam en door het 
klapraampje verscheen een gehandschoende 
hand die pepernoten naar binnen strooide. 
Luidkeels hieven wij het lied "Sinterklaasje, 
kom maar binnen met je knecht", aan. Even 
later verscheen die Sint in de deuropening van 
de achterkamer. Een klein mannetje met een 
roodachtig pluche tafelkleed om de schouders 
en een veelkleurige theemuts op het hoofd. Dat 
wat op een baard moest lijken was een gedra-
peerde witte onderbroek. Kornelia van der 
Land barstte in lachen uit en Douwe Pol, naar 
haar kijkend kon zich daarop niet meer goed 
houden en schaterde eveneens van het lachen. 
Één van de kleinsten riep toen meteen: "Dat's 
Pa", waarop de Sint onmiddellijk verdween. 
Later hebben zij gekibbeld over de vraag wie 
nu eigenlijk dit Sinterklaasfeestje bedorven 
had. 
 
In de opvoeding van hun kinderen trokken zij 
één lijn. Wij maakten gebruik van de moge-
lijkheid om de ene keer wat aan Douwe Pol en 
de andere keer wat aan Kornelia van der Land 
te vragen. Daar schoten wij echter niets mee 
op want er kwam onmiddellijk een weder-
vraag: "wat zei Pa/Moeke er van?". Jokken 
durfden we niet, maar wij probeerden hen wel 
eens uit en dat hadden zij feilloos door. Ons 
antwoord op die vraag werd dan ook meteen 
gecontroleerd. In alle gevallen was het nee of 
ja van Douwe Pol ook het neen en ja van Kor-
nelia van der Land ondanks het feit dat ze het 
niet altijd met elkaar eens waren, maar dat 
werd niet in het bijzijn van de kinderen be-
sproken. Voor een dergelijk gesprek hadden zij 
in die tijd nog de beslotenheid achter de deu-
ren van de bedstee. 
 
Maar af en toe ondermijnde Kornelia van der 
Land het gezag van haar man. Douwe Pol had 
een verschrikkelijke hekel aan het laten van 
winden. Hij kon vreselijk boos worden over een 
dergelijk onbehoorlijk gedrag in zijn nabijheid 
en in gezelschap van andere gezinsleden. En 
het respect dat wij voor Douwe Pol hadden 

dwong ons er toe dit gedrag niet te vertonen. 
Maar in een gezin dat steeds maar groter werd 
was dat natuurlijke gedrag op bepaalde mo-
menten onvermijdelijk. 
 
Zo gebeurde het een keer tijdens de middag-
maaltijd dat Jan Pol een harde wind door zijn 
stoel knalde. Juist vanwege die zeldzaamheid 
schoten wij allemaal in de lach en ook Korne-
lia van der Land proestte het uit. Douwe Pol 
werd zo boos dat hij alle kinderen van tafel 
stuurde en zei: "met zo'n zootje wil ik niet 
meer bijbellezen en danken." Zijn vrouw mocht 
blijven want daarmee had hij nog een appeltje 
te schillen. Wij liepen verdwaasd door het huis 
want hij raakte ons diep met een dergelijke 
straf. 
 
Zoals in een goed Gereformeerd gezin gebrui-
kelijk was las Douwe Pol of Kornelia van der 
Land altijd een gedeelte uit de Bijbel tijdens 
de maaltijden. Dat werd nooit overgeslagen. 
De Bijbel werd van Genesis 1 tot en met 
Openbaring 22 gelezen, jaar in jaar uit, maar 
het Bijbelboek Hooglied werd niet gelezen, 
daar stonden teveel bezongen lichaamsdelen 
van vrouwen in. Voordat de Bijbel werd open-
geslagen waren alle borden leeg en volgde het 
commando van Douwe Pol of Kornelia van der 
Land: "monden dicht en armen over elkaar". 
Dat deden wij dus en in die houding luisterden 
wij naar de bijbellezing. Het laatste woorden 
moesten wij nazeggen en omdat wij nooit wis-
ten of het een korte dan wel een lange lezing 
zou worden concentreerden wij ons op het ein-
de van het verhaal en zeiden en bloc het laat-
ste woord. Daarna werd een dankgebed uitge-
sproken en zeiden de kinderen vanaf de oudste 
tot en met de jongste die kon praten: "Here, 
dank U voor deze spijze. Amen." Dat was in 
mijn beleving altijd een plechtig moment en zo 
werd dat waarschijnlijk door iedereen ervaren. 
Daarom vonden wij het, denk ik, ook zo erg als 
wij van tafel werden gestuurd. 
 
Behalve het aardappelschillen en afwassen 
hoefden wij in het huishouden weinig te doen. 
Als wij uit school kwamen zat Kornelia van 
der Land op ons te wachten met een kopje thee 
en een biscuitje. Iedere dag weer. Daarna kon-
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den wij buiten gaan spelen en dat deden we 
meestal met de eigen broers en zusjes. Er 
woonden aan de Provinciale weg weinig kinde-
ren. De Lageweg was een kinderrijke buurt, 
maar daar kwamen we nauwelijks of beter ge-
zegd helemaal niet. Omgekeerd was dat net zo. 
De kinderen van de Lageweg kwamen ook niet 
spelen aan de Provinciale-
weg. Het waren blijkbaar 
twee verschillende werel-
den waarvoor wij tot op de 
huidige dag eigenlijk geen 
verklaring hebben. Douwe 
Pol had daar toch twee 
broers wonen met kinderen 
in dezelfde leeftijdscatego-
rie, maar er was in onze 
kindertijd vrijwel geen con-
tact. Jacobina Pol is de eni-
ge die in haar jonge jeugd 
met Jacob Pol en Martha 
Pol van oom Hendrik Pol 
speelde, maar dan hebben 
we het over de na-oorlogse periode en in dit 
verhaal gaat het nog steeds over de voor-
oorlogse periode. 
 
Die voor-oorlogse periode, de beruchte jaren 
dertig van deze eeuw, kenmerkte zich in het 
gezin van Douwe Pol door keihard werken 
door de beide ouders. Naast de dagelijkse ar-
beid nam Douwe Pol zitting in het bestuur van 
de Gereformeerde School. Deze bestuursleden 
hadden ondermeer tot taak de leerkrachten te 
controleren op hun gezag in de klas en op de 
inhoud van de lessen. Het bestuurslid ging 
achter in het klaslokaal staan en keek met ge-
zaghebbende blik een uur lang naar het doen 
en laten van de meester en de leerlingen. Mijn 
vader Douwe Pol stond daar ook meerdere ma-
len en daar was ik in die tijd nog trots op ook. 
 
Hij was tevens een tijdlang in de Gereformeer-
de Kerk lid van de commissie Financiën en 
Beheer. Ook was hij zeer actief in de politiek 
voor de Anti-Revolutionaire Partij, de ARP 
dus. Beroemde mannen-broeders als Kuyper, 
Colijn en Gerbrandy waren zijn idolen. Over 
deze voormannen las hij veel en liet zich er 
onvoldoende kritisch door leiden. De kritische 

geluiden kwamen meestal van zijn vrouw. 
Toen op 27 augustus 1939 de mobilisatie werd 
afgekondigd nam hij vrijwillig dienst bij de 
plaatselijke Luchtbescherming, evenals zijn 
broer Hendrik Pol. Op de foto hieronder zit 
Douwe Pol geheel rechts op de onderste rij ge-
broederlijk naast Hendrik Pol.  

 
Deze mannen waren niet geoefend, niet gewa-
pend en net als het hele Nederlandse Leger to-
taal niet ingesteld op de Blitzkrieg van Hitler. 
Deze mannen stonden op het dak van het 
postkantoor van Uithuizen urenlang in de 
lucht te staren om vijandelijke vliegtuigen 
waar te nemen. Van Douwe Pol zijn in die pe-
riode nog een tweetal foto's genomen.  
 
Op deze foto's is te zien dat hij brede banden 
om zijn onderbenen wikkelde. Wij noemden ze 
"poeties". Als hij tijd had gaf hij ons de gele-
genheid om hem "te helpen". In onze ogen had 
hij een indrukwekkend uniform aan.  
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Op 10 mei 1940 brak om 3.55 uur in Neder-
land de oorlog uit. Ik herinner mij het monoto-
ne gedreun van zware vliegtuigen boven ons 
huis waardoor ik om vijf uur wakker werd. Ik 
sprong uit mijn bed en keek door het zolder-
raampje naar de lucht, daarna naar beneden 
en zag de vooruitgestoken buik van mijn moe-
der. Ik riep: "Wat is dat, Moeke?" Ze kwam 
toen helemaal te voorschijn en antwoorde mis-
troostig: "Het is oorlog, m'n kind en Pa moet 
weg." Ze staarde naar de lucht met een hand 
boven haar ogen tegen de opkomende zon. 

 
Het werd die dag stralend weer. Om 11.00 uur 
werd er op de deur van mijn klaslokaal geklopt 
en nadat deze door de meester was geopend 
stond daar in uniform mijn vader Douwe Pol. 
Hij vroeg de meester of ik mee mocht naar 
huis. Op de gang stonden ook mijn andere zus-
jes.  
 
Hij zei tegen ons dat we zo snel mogelijk naar 
huis moesten komen. Wij voelden de spanning 
en renden met elkaar in volle draf naar huis. 
De straten stonden vol met pratende mensen 
die ons waarschuwden niet zo hard te lopen 
vanwege de warmte. Daar trokken wij ons 
niets van aan en renden maar door naar huis. 
 
Thuis gekomen vertelden de ouders ons dat Pa 
om twaalf uur ten strijde moest trekken tegen 
de Duitse invallers. Hij bad met ons en vroeg 
God ter bestemde tijd een veilige terugkeer bij 
zijn vrouw en kinderen. Diep onder de indruk 
liet hij ons achter en stapte op de bus richting 
Kornwerderzand om daar de Afsluitdijk te 
verdedigen.  
 

Binnen vier dagen waren zij door de Duitsers 
terug gedreven tot in Alkmaar, maar dat wis-
ten wij pas later. Zonder ook maar iets van 
hem gehoord te hebben kwam hij drie weken 
later onverwacht thuis. Toen was het feest en 
de spanning geweken. 
 
De eerste twee jaren van de Tweede Wereld-
oorlog gingen zonder noemenswaardige bij-
zonderheden voorbij. Daarvan herinner ik mij 
alleen stampende zingende Duitse soldaten in 
het gelid en een enkeling die bij mijn moeder 
in de winkel kwam om sigaretten te kopen.  
 
Langzaam sijpelden berichten binnen over de 
Jodenvervolging in de grote steden. Douwe Pol 
werd met deze jacht op de Joden geconfron-
teerd toen jonge vrouwen verplicht werden ar-
beid te verrichten. Zij melden zich bij de kop-
pel met een Davidster op de borst. Hij zag in 
hun ogen de angst voor razzia's die ook in 
steeds meer dorpen plaats vonden. Hij begon 
pas toen van de bezetter te walgen. 
 
Kornelia van der Land kreeg ook genoeg van 
de bezetter. Haar eigen klanten mocht ze al-
leen op bonnen artikelen verkopen, terwijl de 
Duitse soldaten onbeperkt bij haar mochten 
inslaan. Zij kreeg er schoon genoeg van en 
sloot de winkel. 
 
Via de Anti-Revolutionaire Partij hoorde Dou-
we Pol van de illegale verzetskrant Trouw, die 
opriep tot verzet en verspreiding van dit 
"krantje". Trouw verscheen voor het eerst naar 
aanleiding van de geboorte van prinses Mar-
griet. Deze was in oranje letters gedrukt en ik 
zal nimmer vergeten de woorden van de eerste 
pagina: 
 

HOLLAND GROEIT WEER ! 
HOLLAND BLOEIT WEER ! 
Ja, zij zullen zich vervullen. 

Deze tijden van geluk ! 
Dees ellenden gaan volenden. 
En, verpletterd wordt het juk. 
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Met gevaar voor eigen leven gaf Douwe Pol 
zich op als verspreider van Trouw bij de ver-
zetsgroep in Uithuizen. Zo waren wij vanaf dat 
moment steeds op de hoogte van de maatrege-
len die de bezetter ons oplegde. Op de bevol-
kingsafdelingen moesten de arbeidskrachten 
worden geregistreerd om zo jonge jongens op te 
roepen voor de "Arbeidsdienst" dan wel te-
werkstelling in Duitsland om hun eigen front-
soldaten te vervangen. Hij las de oproepen om 
te weigeren en de weigeraars onderdak te ver-
lenen. Daaraan gaven Douwe Pol en Kornelia 
van der Land gehoor. Drie onderduikers ver-
leende zij onderdak in hun groot gezin. Eerst 
kwam Harm Nijenhuis uit Noordhorn, daarna 
Hendrikus Wildeboer uit Noordlaren, een oom- 
en tantezegger) en even later Piet Scheurwater 
uit Dordrecht. Hij stelde ze voor als extra ar-
beidskrachten uit het Westerkwartier. Dat 
was voor de buitenwereld heel aannemelijk 
want iedere zomer haalde hij wel uit die om-
geving mensen om het tekort aan arbeids-
krachten in Uithuizen aan te vullen. Deze 
mensen sliepen dan op de hooizolder boven de 
koeien en het varken. Daar kregen deze on-
derduikers nu ook hun slaapplaats, maar 
overdag waren het onze gezinsleden en deel-
den zij in alles mee. Toen zij echter in de win-
ter van 1943-1944 ook bij ons bleven begon de 
omgeving argwaan te krijgen en werden voor-
bereidingen getroffen om de jacht op hen te 
openen. 
 
In die periode hoorden wij vrijwel iedere nacht 
drommen Engelse bommenwerpers over het 
noorden van ons land richting Duitsland vlie-
gen. Het Ruhrgebied, Hamburg en Berlijn 
werden bij herhaling gebombardeerd. Zoek-
lichten doorzochten het luchtruim en vanuit  
de huizen mocht geen licht meer naar buiten 
stralen. Alle ramen werden bij ons in huis ver-
duisterd. Ook werd een avondklok ingesteld. 
We gingen nu een bange tijd tegemoet. 
 
Onze Joodse medewerkers werden onaange-
kondigd 's nachts van hun bed gelicht en op de 
trein gezet naar Westerbork om van daaruit te 
worden vergast in Duitsland of Polen. Douwe 
Pol was machteloos en diep bedroefd om het 
lot van deze jonge vrouwen met wie hij en goe-

de relatie had opgebouwd. Hij werd nu ook 
gewaarschuwd voor een eventuele inval in ons 
huis om de onderduikers op te pakken. Samen 
met deze jongens zocht hij naar een goed 
heenkomen voor het geval dit zou gebeuren. 
De jongens vertelden hem waar ze zich veilig 
zouden voelen bij een onverwachte inval en oe-
fenden geruisloos op hun vlucht vanuit ons 
huis naar buiten. Meerdere keren kwam een 
waarschuwing wanneer de inval plaats zou 
vinden. De onderduikers namen dan de tijd om 
in de buitenlucht te overnachten onder ons 
steeds maar slechter wordende beddegoed. 
 
In juni 1944 kwam ons via de geheime radio-
zender ter ore dat de invasie in Normandië 
had plaatsgevonden. Grote vreugde bij de on-
derduikers, woede bij de Duitse bezetter. 
 
Voor nieuw oorlogstuig moesten wij alle kope-
ren en bronzen voorwerpen inleveren op het 
gemeentehuis. Daar deden wij niet aan mee 
maar borgen het onvindbaar op. Mijn koperen 
theelichtje getuigt nog van deze weigering. De 
verliezen aan Duitse zijde waren groot en 
commandanten werden opgejaagd om zoveel 
mogelijk mensen op te pakken. Het werd een 
ware heksenjacht. 
 
Zeer onverwacht kregen wij dan ook de inval 
waarvoor was gewaarschuwd. Het was op een 
avond in augustus 1944 even na acht uur toen 
acht Duitse soldaten en elf leden van de Ne-
derlandse Landwacht ons huis omsingelden 
terwijl wij met elkaar aan de koffie zaten. 
Langs het zijraam van de keuken stapte gede-
cideerd een "hoge" Duitse soldaat. 
 
Iemand schreeuwde en weg waren de drie jon-
gens. Ze renden de trap op naar de zolder van 
het woonhuis, openden daar een luik en lieten 
zich vallen in de goot tussen het voor- en ach-
terhuis. Daar bleven ze ademloos stil op hun 
buik liggen. 
 
De commandant van deze expeditie stapte on-
gevraagd de keuken binnen en ondervroeg 
Douwe Pol onmiddellijk over zijn geheime ra-
dio. Bevend en asgrauw in zijn gezicht schudde 
hij het hoofd. Toen kwam de vraag over de on-
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derduikers. Daarop antwoorde hij met een 
krachtig "nee". De commandant wees naar de 
extra kopjes op tafel en wist dus beter. Wij 
stamelden nog iets over visite maar het gevolg 
was dat hij zijn manschappen naar binnen riep 
om het hele huis te doorzoeken. Ze haalden al-
les overhoop, de kleinsten werden uit hun bed 
gelicht, de muren werden beklopt en de elf 
Landwachters bleven het huis omsingelen om 
eventuele vluchtpogingen te verhinderen. Er 
heerste binnen en buiten een enorme spanning 
of zij de jongens zouden vinden. Het leek een 
eeuwigheid te duren, maar na drie kwartier 
zoeken bliezen ze de aftocht zonder onze jon-

gens. 
 
Ik liep de straat op en keek ze na. De oude 
heer Dijkstra stond voor zijn raam en stak tri-
omfantelijk beide vuisten in de lucht. Even 
daarna stak Hendrikus Wildeboer zijn hoofd 
uit het zolderraampje en keek met een grote 
grijns zijn achtervolgers na. Deze gebeurtenis 
zal ik mijn leven lang niet vergeten. 
 
De inval had hele vervelende consequenties. 
Het risico voor de jongens en Douwe Pol zelf 
werd te groot, omdat een herhaling vrijwel ze-
ker was. Douwe Pol zocht voor hen een nieuwe 
schuilplaats en ik moest voortaan Trouw door-
geven. Na spertijd sloop ik in het donker langs 
de huizen, door tuinen en sloten om deze ge-
vaarlijke opdracht te vervullen want overal 
loerde nu het gevaar. 
 
Intussen kwamen ook hongerende neven en 
nichten uit Deventer en Utrecht hun onderge-
wicht weer op peil eten. De voorkamer werd 
met drie tweepersoonsbedden ingericht als 
slaapkamer.  
 
Tot overmaat van ramp namen ze door gebrek 
aan zeep luizen mee. Kornelia van der Land 
was radeloos want binnen de kortst mogelijke 
tijd zat het hele gezin onder de hoofdluizen. 
Avonden zat ze iedereen te luiskammen. Uit-
eindelijk riep ze de hulp in van zuster Vriend 
die ons wekenlang verzorgde om er vanaf te 
komen. Overigens waren onze klasgenoten op 
school ook niet vrij van luizen. Steeds kwam er 
weer één van haar kinderen thuis die luizen 

had opgelopen. Strijdbaar ging ze dit meteen 
te lijf om uitbreiding te voorkomen.  
 
Intussen was Martje Pol een jonge vrouw ge-
worden en tussen haar en neef Hendrikus Wil-
deboer was een liefde opgebloeid die niet te 
stuiten was.  

Na de inval en door het vertrek van Hendrikus 
Wildeboer werd bekend dat zij van hem in ver-
wachting was. Douwe Pol en Kornelia van der 
Land vertelden het ons tijdens een middag-
maaltijd in oktober 1944. Met behulp van een 
betrouwbare gemeente-ambtenaar zouden zij 
de week daarop in het geheim in het huwelijk 
treden. Twee dagen voor hun huwelijk werd de 
gemeentesecretarie van Onnen door een ver-
zetsgroep overvallen en de bevolkings-
administratie meegenomen. Hun huwelijk kon 
daardoor niet meer plaatsvinden want de be-
treffende ambtenaar was inmiddels onderge-
doken. 
 
In het licht van deze tijd was er met deze op-
bloeiende liefde van twee jonge mensen niets 
mis, maar als lid van de Gereformeerde Kerk 
was het in oktober 1944 een schande. Martje 
Pol bekende aan de kerkeraad haar schuld te-
gen het zondigen van het zevende gebod: "Gij 
zult niet echtbreken." Dit werd ook op een 
zondagmorgen officieel in de kerk afgelezen. 
Trientje Pol en ik wisten inmiddels van wan-
ten en wij gingen door de grond. De anderen 
waren nog te klein om de schande er van te er-
varen. 
 
Onze oudste zus Martje Pol, die altijd voor ie-
dereen klaar stond, die moeder hielp met het 
naaien en verstellen van kleding, die vader 

Martje Pol, vijftien jaar. 
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hielp met zijn administratie en uitbetalen van 
de lonen, die op mij wachtte met een warme 
kop chocolademelk als ik klaar was met mijn 
huiswerk voor het MULO-examen. Hoe on-
rechtvaardig om haar zo te kijk te zetten! 
 
Martje Pol onderging in stilte haar verdriet. Ze 
miste haar Hendrikus Wildeboer heel erg en 
werd stiller en stiller. En na haar achttiende 
verjaardag op 28 oktober 1944 werd ze ineens 
hartstikke ziek. Ze kreeg tuberculose en haar 
baby werd daardoor drie maanden te vroeg ge-
boren. Het was een meisje en ze overleed een 
paar uur na haar geboorte.  
 
Het was 6 december 1944. Hendrikus Wilde-
boer werd ingelicht en huilde bittere tranen op 
een voor ons onbekend adres. Het kistje met 
daarin het kindje stond één dag op twee stoe-
len in de voorkamer en werd 's avonds achter 

op de bagagedrager van Douwe Pol's fiets naar 
het kerkhof gebracht en begraven in het zelfde 
graf van hun zoontje Jan Pol. Een doodgraver 
begeleidde hem. 
 
Martje Pol herstelde niet, haar ziekte sloopte 
haar. Begin januari 1945 werd ze overgebracht 
naar het Academisch Ziekenhuis Groningen. 
Haar vader Douwe Pol bleef in de buurt want 
reizen was door de lange spoorwegstaking niet 
mogelijk. 
 
Hij logeerde bij kennissen in de stad Gronin-
gen en was overdag in de buurt van Martje 
Pol. Met twee vriendinnen gingen Trientje Pol 
en ik haar een keer bezoeken in een zoge-
naamde omnibus, een overdekte wagen met 
twee paarden er voor die ons naar Groningen 
bracht. Wij stonden buiten achter een groot 
glazen raam.  
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Martje Pol staarde ons hulpeloos aan en nam 
met haar magere linkerhand af en toe een 
blokje ijs. Zo zagen wij haar voor het laatst. 
Douwe Pol keerde terug naar huis. Zijn vrouw 
Kornelia van der Land was in verwachting van 
haar dertiende kind maar kreeg door de dra-
matische gebeurtenissen in deze moeilijke oor-
logsperiode een miskraam en werd ziek.  
 
Trientje Pol en ik, als zestien- en vijftientien-
jarigen, kregen de zware taak het gezin te ver-
zorgen onder leiding van onze zeer aangesla-
gen Pa. En dat was heel, heel moeilijk. Naar 
ons idee verwachtte hij van ons dezelfde inzet 
en accuratesse die Martje Pol had, maar daar 
konden wij niet aan voldoen. Niemand kon 
haar vervangen en het gemis was voor ieder-
een enorm.  
 
De dag na haar overlijden werd ik op de fiets 
naar Winsum gestuurd om bij oom Piet Ban-
ninga klompen te halen voor bijna alle ge-
zinsleden, terwijl er 's nachts sneeuw was ge-
vallen. Bovendien moest hij ingelicht worden 
over de dood van Martje Pol. In Baflo kwam de 
lijkwagen met daarin onze oudste zus mij te-
gemoet. Het was de eerste en enige auto die ik 
die dag te zien kreeg. Ik viel om van ver-
moeidheid en verdriet en mijn huilbui smoorde 
in een dik pak sneeuw.  
 

Tante Afien verzorgde mij troostvol en de vol-
gende dag reed ik met meerdere paren klom-
pen aan het stuur en de bagagedrager terug 
naar huis. 
 
Martje Pol's verloofde Hendrikus Wildeboer 
was ook thuisgekomen. Hij liep 's nachts langs 
de spoorbaan van Groningen naar Uithuizen. 
Ik herinner mij zijn intens verdriet om haar 
verlies. 
 
Martje Pol stond opge-
baard in de voorkamer. 
Op de dag van haar be-
grafenis droegen twee 
oudere nichten Kornelia 
van der Land naar haar 
kist om afscheid te ne-
men. Ze kon door haar 
ziekte niet mee naar 
het kerkhof. Voor het 
huis stond de lijkwagen 
met twee paarden er 
voor en er liepen zes 
wit-gehandschoende 
doodgravers naast. 
 
Waarom, zal men zich afvragen is dit verhaal 
van Martje Pol zo uitgebreid neergeschreven?  

Martje Pol, zeventien jaar 
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Ik vond het belangrijk omdat ik weet dat er 
neven en nichten, bij de kinderen van mijn 
broers en zussen, ja zelfs bij mijn eigen jongste 
broers en zussen een waas van geheimzinnig-
heid is blijven hangen. Ik ben er trouwens van 
overtuigd dat dit nooit de bedoeling is geweest. 
Slechts het verstrijken van de tijd is de oor-
zaak van het feit dat over haar dood met af-
standelijkheid gesproken werd. 
 
Haar foto riep slechts herinneringen op als on-
ze oudste zus die gestorven was. Zelfs de jong-
ste kinderen van ons gezin hebben dit drama 
niet bewust meegemaakt. Details en emoties 
zijn ook hen pas later verteld om het te zien in 
de context van die tijd, en in de winter van 
1944-1945. Vandaar ! 
 
Hendrikus Wildeboer ging niet meer terug 
naar zijn onderduikadres. Hij bleef bij ons en 
met een onverzettelijkheid en roekeloosheid 
zette hij zich in voor ons gezin. Hij was van 
mening dat hij op dat moment niets meer te 
verliezen had. Met gevaar voor eigen leven 
zorgde hij voor de brandstof om het huis vol-
doende te verwarmen. Hij struinde 's nachts de 
omgeving af op een fiets met houten banden 
om warmtebronnen op te sporen. Hij peuterde 
aan de electriciteitskast en toverde verboden 
electra tevoorschijn zodanig dat de meter de 
verbruikte electra niet aangaf. Hij karnde bo-
ter die Kornelia van der Land gebruikte om 
het te ruilen voor textiel en zeep. Iedere avond 
luisterde hij met zijn oom Douwe in het ge-
heim naar radio Oranje. Hij wachtte onafge-
broken op de Canadezen die de opmars voor de 
bevrijding van Noord-Nederland hadden inge-
zet.  
 
Begin april 1945 naderden zij dan eindelijk de 
stad Groningen. Hendrikus Wildeboer fietste 
hen tegemoet, maar kwam door rondvliegend 
dodelijk oorlogsmaterieel niet verder dan Be-
dum en keerde terug. Twee dagen later onder-
nam hij dezelfde missie maar moest tussen 
Bedum en Onderdendam weer de aftocht bla-
zen. 's Avonds stonden wij met hem en onze 
ouders naar de brandende stad Groningen te 
kijken. De vlammenzee konden wij niet zien 
maar we konden wel het oorlogsgeweld horen 

en de horizon was fel oranje gekleurd. Gronin-
gen werd op 16 april 1945 bevrijd! 
 
Een klein leger Duitsers verschanste zich nog 
in allerlei hoeken en gaten van de dorpen ten 
noorden van de stad en verdedigden zich op le-
ven en dood. Hendrikus Wildeboer ging deson-
danks weer op pad en kon zich in Middelstum 
bij de Canadezen aansluiten. Toen zij op 20 
april 1945 Uithuizen binnen reden zat hij tri-
omfantelijk op een tankwagen en vocht aan 
hun zijde om de resterende dorpen te bevrij-
den. Na de overgave van de Duitse machtheb-
bers gaf hij zich op bij de Nederlandse Strijd-
krachten om Nederlands-Indië te bevrijden 
van de Japanners. Daar trouwde hij met Map, 
kwam een aantal jaren terug in Drenthe en 
vestigde zich nadien in Amerika waar hij nu 
nog woont. 
 
En Uithuizen vierde feest, avond na avond, 
week in, week uit, een zomer lang. Jonge jon-
gens kwamen te voorschijn uit hun onderduik-
adres en waren man geworden. Dat was mede 
de aanleiding van het langdurige feesten. Zij 
kwamen op de "bakvissen", die jonge vrouwen 
waren geworden, af als vliegen op stroop. 
 
Daarna begon niet alleen de wederopbouw van 
Nederland maar Douwe Pol moest alles geven 
om zijn gezin er weer bovenop te helpen en dat 
gold voor alle gezinshoofden. Heel veel meubi-
lair, linnengoed, gordijnen, serviesgoed, kle-
ding enzovoorts, enzovoort, moest vervangen 
worden want alles wat tot op de draad versle-
ten. Bovendien duurde het jaren voordat alles 
weer in voldoende mate aanwezig was. De 
schaarste aan goederen dreef de prijzen op en 
het kostte de mensen een vermogen om hun 
boeltje weer een beetje op peil te krijgen.  
 
Ook ons gezin kwam weer in rustiger vaarwa-
ter. De emoties en spanningen van de oorlog, 
het verlies van Martje Pol en haar dochtertje 
ebde langzaam weg en we waren gelukkig 
weer onder elkaar. Het gewone leven van voor 
de oorlog kon weer worden opgepakt. 
 
Kornelia van der Land had haar handen vol 
aan haar huisgezin en de oudste kinderen hiel-
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pen haar zoveel als mogelijk was in hun vrije 
tijd. Zij sprak altijd over haar kinderen in twee 
gedeelten. De oudsten en de jongste vier en zei 
dan dat zij die laatsten eigenlijk niet meer had 
moeten hebben, maar toen ze toch kwamen 
waren ze allemaal van harte welkom. Op de 
foto zien we de oudsten en de jongste vier dui-
delijk in beeld. 
 
Deze foto is omstreeks 1948/1949 genomen in 
de moestuin achter ons huis. Staande van 
links naar rechts de oudsten, wij zien. Engeli-
na, Jan, Jantina, Kornelia van der Land, 
Douwe Pol, Maria en Hilje. Trientje staat er 
niet op want die was bezig haar diploma Ver-
pleegkundige B te halen in het psychiatrisch 
ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, en op dat 
moment was zij niet thuis, en dat is jammer. 

Op de hurken van links naar rechts: Gerrit, 
Jacobina, Henk en Clara, de zogenoemde jong-
ste vier. Als we er goed naar kijken hebben ze 
allemaal spillebeentjes en armpjes. Dat kwam 
niet van te weinig eten maar van de enorme 
mogelijkheden om overal te kunnen spelen. 
Bovendien was er geen TV en waren er geen 
computers waarmee de kinderen zich nu zit-
tend kunnen vermaken. Alle spellen in en 
rondom het huis vroegen om beweging van 's 
morgens vroeg tot 's avonds laat. 
 
Onze ouders stimuleerden het deelnemen aan 
het verenigingsleven ook enorm. We waren al-
lemaal wel lid van deze of gene sportvereni-
ging. Bij voorkeur wel van een christelijke ver-
eniging want dat hoorde zo. Gymnastiek, 
zwemmen en schaatsen waren de favoriete 
sporten, maar sommigen waren ook lid van 
een zang- en/of toneelvereniging. En daar-
naast hadden wij nog onze kerkelijke vereni-

gingen die overigens minder in trek waren. Ie-
dere avond moesten meerdere kinderen wel 
naar de een of andere favoriete club. En dat 
kostte ze een aardige duit, maar voor onze 
ontwikkeling vonden ze dat zeer belangrijk.  
 
In het jaar 1948 zijn Douwe Pol en Kornelia 
van der Land het er over eens dat hij het be-
roep van koppelbaas opgeeft. Douwe Pol krijgt 
de gelegenheid om bedrijfsleider te worden bij 
de hereboer Jeltsema. Hij is inmiddels 51 jaar 
en wil het wat kalmer aan gaan doen en meer 
tijd besteden aan zijn gezin. Maar daar verkij-
ken zij zich op. De boer in kwestie bemoeit zich 
nog met allerlei zaken en als hij dan zijn op-
drachten uitvoert worden er opmerkingen ge-
maakt op datgene wat hij in opdracht heeft 
gedaan. Douwe Pol heeft het moeilijk maar 
geniet van het runnen van een boerenbedrijf 
die hij zo graag zelf had willen hebben. In de 
jaren dertig heb ik hem dat vaak horen zeggen 
tegen zijn vrouw. Toen had hij het geld en de 
mogelijkheden een boerenbedrijf te beginnen 
in de nieuwe Noordoostpolder, maar dan ver-
zuchtte hij: "Ik heb echter geen jongens die mij 
op den duur kunnen helpen". Daarom is deze 
wens van hem nooit in vervulling gegaan. 
 
Hun gezin werd inmiddels kleiner. Trientje Pol 
was in Zuidlaren en Jantina Pol vertrok naar 
Amsterdam. Een enkele reis Uithuizen-
Amsterdam kostte in die tijd ƒ 4,95.  
 
Engelina Pol werkte in Groningen op kantoor 
en zocht er woonruimte. Maria Pol ging eerst 
naar een kostschool in Den Dolder en daarna 
twee jaar naar Haarlem om daar het diploma 
Huishoudkundige te halen. 
 
Douwe Pol zelf bleef actief in de politiek en 
toen er in 1949 gemeenteraadsverkiezingen 
werden gehouden kreeg de ARP drie zetels. Hij 
stond derde op de lijst en werd op dinsdag 6 
september 1949 om half acht 's avonds geïn-
stalleerd als gemeenteraadslid. Burgemeester 
Brinkman sprak de volgende woorden: 
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"Ik wek u op tot trouwe en ingespannen sa-

menwerking waarbij ik u moge herinneren aan 

de zojuist afgelegde eed of plechtig gegeven be-

lofte, die u verplicht de belangen van de ge-

meente Uithuizen met al uw krachten te zullen 

voorstaan en bevorderen. Dat is geen kleinig-

heid! Ge kunt uw raadslidmaatschap niet op-

vatten als een erebaantje of een sinecure. Aller-

minst! Maar, ge behoort u aan dit werk te ge-

ven tot en met. En dit brengt mee, dat ge u ter 

dege rekenschap geeft van alles wat hier ter ta-

fel zal komen; dat ge u daarin werkt en volko-

men van op de hoogte stelt. Als ge zo uw taak 

opvat, heren, zijt ge niet klaar met het alleen 

maar inzien der ter visie liggende stukken, 

maar zult ge, wilt ge waarlijk de zaken machtig 

zijn, zeker geregeld ter bevoegder plaatse uw 

licht moeten opsteken. Zo pas komt ge beslagen 

ten ijs. Zo alleen kunt ge de belangen der ge-

meente Uithuizen met al uw krachten voor-

staan en bevorderen. Met minder zult ge niet 

kunnen volstaan." 

 
Serieus als hij was heeft Douwe Pol zich aan 
deze strenge plechtige woorden gehouden. Hij 
zou in de komende vier jaar slechts één verga-
dering missen. Voor iedere bezochte vergade-
ring ontving hij de som van ƒ 5,-. Vier jaar la-
ter verloor de ARP een aantal stemmen en 
kreeg Douwe Pol geen zetel meer in het ge-
meentebestuur. 
 

Op 7 november 1950 hadden we een groot feest 
ter gelegenheid van Douwe Pol en Kornelia 
van der Land hun vijfentwintig jarig huwe-
lijksfeest. Vele familieleden en vrienden van 
het bruidspaar alsmede de vrienden en vrien-
dinnen van hun oudste kinderen waren er voor 
uitgenodigd. Wij voerden met elkaar een to-
neelstuk op die bijna de gehele avond vulde. 
Vele scheldwoorden uit dat stuk bleven jaren-
lang in ons geheugen en werden te pas en te 
onpas gebruikt. Na het sombere laatste oor-

logsjaar en de moeite van de opbouwjaren was 
het een vreugde Douwe Pol weer eens hartelijk 
te zien lachen. Vriendinnen maakten dankba-
re gedichten voor de gastvrijheid, die zij steeds 
genoten en dat verdienden ze echt. 
 
Ons enige familiefeest werd hartstochtelijk ge-
vierd met volop eten en drinken. Een foto als 
herinnering gaat hierbij. Onze overleden zus 
Martje Pol werd er bij gemonteerd op uitdruk-
kelijk verzoek van onze vader Douwe Pol. Niet 
realistisch maar voor zijn gevoel wel compleet. 
 
In het jaar 1952 komt de polderboerderij van 
de heer Jeltsema vrij. Douwe Pol krijgt de ge-
legenheid op deze boerderij zetboer te worden 
en hoewel het niet zijn eigendom is gaat een 
wens in vervulling. wonen en werken op een 

boerderij. Douwe Pol is inmiddels vijfenvijftig 
jaar en zijn vrouw tweeënvijftig jaar.  
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De boerderij staat in het verlengde 
van de Lageweg. Een eenzame drie 
kilometer lange weg vanaf de Oude 
Dijk.  
 
Ongeveer honderd en vijftig meter 
achter de boerderij lag op dat mo-
ment de laatste dijk en daarachter 
de kwelders en het Uithuizer Wad. 
Bij helder weer zagen we het Duit-
se eiland Borkum in de zon. In de 
zomer een prachtige plek om te wo-
nen.  
 
De lange rechte weg aan weerszij-
den begroeit met koolzaad, aardappelen, sui-
kerbieten, gerst, haver en tarwe. 's Winters 
een plek van grauwe en ijzige kilte. Het ver-
leidde de heer E.J.Kamphuis tot het volgende 
POLDERLIED: 
 
Waar de golven van de Noordzee 

beuken langs Gronings Noorderrand 

Waar langs 't grauwe wad de kwelder 

slingert als een groene band 

 

Waar om 't zilte nat te keren 

dijken zijn een veil'ge rand 

Waar de blanke meeuwen vliegen 

in ons dierbaar Polderland 

 

IJv'rig werken daar de mensen 

's morgens vroeg en 's avonds laat, 

Ploegen, eggen, zaaien, maaien 

oogsten, dan het voedzaam zaad. 

 

Op zijn tijd zijn zij ook vrolijk, 

houden echter steeds de maat, 

Trachten altijd naar het goede 

en verfoeien steeds het kwaad  

 

Lauwer-, Eems-, Uithuizerpolder 

zijn de streken, ons zo waard, 

't Zijn de vruchtbaarste landouwen 

van geheel de schone aard. 

 

Vreedzaam leven de bewoners, 

schuwen 't scherpe oorlogszwaard, 

't Is het meest gezegende plekje 

op de grote wereldkaart. 

Of de kinderen die toen in 1952 met hen naar 
de polder vertrokken het met de inhoud van 
deze bezongen polder eens zullen zijn is een 
heel ander verhaal. Als het over de mensen 
gaat lijkt het mij dat de inhoud wel opgaat 
voor vader Douwe Pol.  
 
Aan de weekeinden die ik thuis doorbracht heb 
ik goede herinneringen. In de zomer vond ik 
het er prachtig, in de winter kwam ik minder 
vaak naar huis. De drie kilometer lange weg 
was in het pikkedonker onafzienbaar. Heel in 
de verte was er het licht in de achterkamer. Op 
de foto zichtbaar door het uitgebouwde zij-
raampje. Een lichtje zo klein en iel, maar door 
het pikzwarte van de avond altijd aanwezig en 
speciaal niet door de gordijnen gesloten om 
voor de thuiskomers een baken en een richt-
punt te zijn. 
 
Hilje Pol heeft aan het wonen in de polder 
slechts herinneringen van dag in dag uit kei-
hard werken bij haar moeder thuis. Nadat zij 
drie jaren MULO achter de rug had hield zij 
het schoolgaan voor gezien. Op dat moment 
vond haar vader Douwe Pol het goed van pas 
komen want dan kon zij moeder helpen waar-
door diens taak verlicht werd.  
 
Ook werd er veel comfort van de vorige huis-
vesting ingeleverd. Water moest weer worden 
opgepompt en het "schijthuisje" keerde terug. 
En dat waren wij niet gewend. Twee waren er 
in het woonhuis en één in de schuur voor de 
arbeiders. Die in het woonhuis moesten 
meestal door haar en haar moeder worden ge-
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leegd. Er werd een stok door het hengsel van 
de emmer gestoken en aan beide uiteinden op-
getild en naar buiten gedragen. Het flotsen en 
klotsen van de inhoud over de rand van de 
emmer bleef niet uit. Het was de meest on-
smakelijke taak die ze moest uitvoeren. Het zij 
tot troost dat de andere gezinsleden hen dit 
werk dikwijls uit handen namen. 
 
Hilje Pol voorzag ook de vaste arbeiders drie 
maal daags van koffie en/of thee. Zij bracht de-
ze dranken naar het land of naar de schuur. 
Brrr! Zij herinnert zich ook de extra drukte 
voor de weekeinden. Bijna ieder weekend 
kwam er wel een oudere zus met een vriend of 
vriendin naar huis.  
 
Dan moesten de bedden steeds verschoond en 
het beddegoed daarna weer gewassen worden. 
In de stookhut werd het eten voor de varkens 
gekookt en daar werd ook de was gedaan die 
nadien in de frisse buitenlucht werd gedroogd, 
of in de winter aan een rek rondom de kachel 
in de voorkamer. Daarna volgde een strijk-
beurt. 
 
De moestuin vroeg in het voorjaar en in de 
zomer de volle aandacht. Er moest gezaaid, 
gepoot en geoogst worden. Tientallen twee-
liter-weckflessen werden na het oogsten ge-
vuld met verse groenten en neergezet in de 
kelder als wintervoorraad. Een weelderige 
aanblik! Maar voor het zover was waren bij-
voorbeeld de bonen gepoot, geplukt, gepunt, 
gebroken, gewassen en in de pan gedaan, de 
kachel opgestookt en dus gekookt. In dezelfde 
volgorde werden andere groentesoorten be-
werkt. Ook werd er veel boter gekarnd. Echte 
roomboter. De meesten van ons hadden liever 
gewone margarine op brood, maar dat moest in 
het dorp gekocht worden en zo gebeurde dat 
ook. 
 
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de 
vele werkzaamheden. Van Hilje Pol nauwe-
lijks een goed woord over het wonen en werken 
op een boerderij. 
 
Kornelia van der Land had er ondanks het ve-
le werk goede herinneringen aan. Zij heeft ge-

noten van de rust en de ruimte om haar heen. 
In het voorjaar ging ze regelmatig in de hele 
vroege ochtenduren, soms in gezelschap van 
Gerrit Pol, kievietseieren zoeken. Het is haar 
één keer gelukt het eerste kievietsei in de ge-
meente Uithuizen op te sporen. Daarvan de 
bijgaande notitie uit de Ommelander Courant, 
die in Uithuizen werd gedrukt en over het Ho-
geland verspreid. 

 
Eigenlijk was de moestuin haar domein. Als de 
houtduiven dit domein binnendrongen om 
daar hun lekkere hap te halen dreef Gerrit Pol 
of Hendrik Pol deze vogels met een windbuks 
weer het luchtruim in. Zeer tot haar ongenoe-
gen had Douwe Pol dit "wapen" voor de jon-
gens gekocht. Maar Gerrit Pol liep als elf-
jarige als een volleerd jager uren lang rondom 
de boerderij en schoot op bijna alles wat be-
woog. Hij heeft zelfs geprobeerd een kat uit 
een boom te schieten. Het is hem niet gelukt. 
 
Volgens Clara Pol was er op de boerderij altijd 
wat te beleven. Voordat de jongste vier kinde-
ren naar school gingen haalden ze de paarden 
uit de wei en spanden deze in zodat de arbei-
ders om zeven uur meteen konden beginnen. 
Als er een hengst kwam om een merrie te dek-
ken was het feest, maar ook als de stier kwam 
om een kalf te verwekken. Sexuele voorlich-
ting was aan hen niet besteed, ze stonden er 
met hun neus bovenop. Voor op hol geslagen 
paarden sprong Douwe Pol een halve meter in 
de lucht om ze bij hun bit grijpend weer tot 
staan te dwingen. 
 
In de winter zaten de vaste arbeiders in de 
schuur vlas te repelen en deze mannen dolden 
met hen. "We waren nooit in het vooreinde van 
de boerderij maar altijd in het achterste ge-
deelte", zegt Clara Pol. Daar speelden ze met 
elkaar en daar vochten ze met elkaar. Levens-
bedreigende spelletjes deden ze. Ze klommen 

UITHUIZEN 
EERSTE KIEVIETSEIEREN  

GEVONDEN 
De eerste kievietseieren in de ge- 

meente Uithuizen zijn gevonden door 
mevr. C. Pol-v. d. Land. 
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in de hanebalken en sprongen daar vanaf, par-
does in het hooi en het stro. Henk Pol had een 
keer geluk dat na zo'n sprong de deur naar de 
koeienstal openklapte en hij daardoor op de 
deel terecht kwam. Toen pas kon hij weer 
ademhalen want het kaf had zich boven zijn 
hoofd reeds gesloten. 
 
In de winter was het weer soms zo bar en boos 
dat de kinderen niet naar en van school kon-
den komen. Clara Pol logeerde eens veertien 
dagen bij familie in het dorp omdat de weg 
naar het huis in de polder onzichtbaar en dus 
onbegaanbaar was. 
 
In dezelfde periode kreeg Douwe Pol een hart-
aanval en werd overgebracht naar het AZG. 
Zijn vrouw logeerde toen ook in het dorp om de 
barre tochten van en naar huis te voorkomen 
en daardoor de gelegenheid kreeg haar man te 
bezoeken. 
 
Hij doorstond deze aanval maar heeft nooit 
meer het werk kunnen doen dat hem zo boei-
de. Hij kreeg vaker pijn op zijn borst en aan-
vallen van moeheid en werd daardoor humeu-
rig. Hij kon niet meer over hekken en sloten 
springen en het verwerken van deze beperkin-
gen maakten van Douwe Pol een man met 
wisselende stemmingen. Dit alles trok een 
zware wissel op het incasseringsvermogen van 
de tieners in huis. 
 

Kornelia van der Land had er het meeste be-
grip voor en zag bij zijn thuiskomst reeds hoe 
zijn stemming was en deed een dringend be-
roep op de kinderen zich rustig te houden. Zij 
probeerden dit ook wel maar het lukte niet al-
tijd en dan barstte de bom wel eens. Daarbij 
werd Douwe Pol dan ook nog onredelijk en 
daarom was de sfeer in huis af en toe te snij-
den.  
 
Clara Pol vertelde dat zij de mooiste momen-
ten met hem had als zij samen met hem op 
zondagmiddag de koeien ging melken. Op deze 
rustdag voelde hij zich over het algemeen het 
best. 
 
Toch bleek al gauw dat hij uit moest kijken 
naar ander werk. Hij solliciteerde naar de 
functie van werkverdeler en administrateur bij 
de Boeren Landbouwcombinatie Uithui-
zermeeden. De inhoud van de functie was vrij-
wel dezelfde als die van koppelbaas. De naam-
geving was moderner en de combinatie betaal-
de Douwe Pol's loon. 
 
Per 1 mei 1956 kon hij aan de slag en liet het 
gezin van Douwe Pol de boerenbehuizing in de 
polder achter zich. Hij kocht een huis aan de 
Schoolstraat, nummer 96, in Uithuizen. Een 
opluchting voor de jeugdigen en Jan Pol, zijn 
oudste zoon, die op drie-jarige leeftijd een her-
senbeschadiging had opgelopen. Dat heeft 
Douwe Pol veel pijn gedaan.  
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Als Jan Pol aan kwam fietsen en hij hem zag 
komen heb ik hem vaak horen zeggen: "Wat 
jammer voor die jongen". 
 
Voor allen begon toen overigens wel weer een 
wat normaler sociaal bestaan. Er konden weer 
vrienden en vriendinnen mee naar huis geno-
men worden en de jeugd kon 's avonds weer 
deelnemen aan het verenigingsleven. Het gast-
vrije huis van vóór 1952 kreeg weer haar nor-
male functie. De boerderij had dit vier jaar 
lang door haar afgelegenheid niet kunnen uit-
stralen. 
 
Een zonnig huis voor Douwe Pol was nood-
zaak. Hij had grote behoefte aan warmte, want 
dan voelde hij zich beter. Hij heeft van dit huis 
genoten want hij zong weer zijn bekende 
psalmen en doordat de kinderen ook weer hun 
avonden konden benutten kregen Kornelia van 
der Land en ouwe Pol iets meer tijd voor el-
kaar. Van die momenten hebben ze genoten.  
 
Rechts was er een kleine woonkamer waar 
Douwe Pol zijn administratie bijhield aan een 
klein modern bureau. Achter deze woonkamer 
een slaapkamer en daarachter het toilet en 
nog een kleinere slaapkamer. Links op de foto 
een grote vierkante woonkamer met daarach-
ter de woonkeuken. In het midden een brede 
lange gang tot in de bijkeuken en de schuur. 
Op de eerst kale zolder werden twee slaapka-
mers getimmerd. 
 
Het huis stond op de hoek van de Laan en de 
Schoolstraat met een uitzicht naar werkelijk 
alle windstreken. 
 
Nog even iets over onze Jan Pol. Hij nam een 
zeer speciale plaats in, in ons gezin en in de 
gemeenschap van Uithuizen. Hoewel niet vol-
waardig voor wat betreft zijn mogelijkheden 
om te leren lezen en schrijven was hij toch 
kien. En ondanks enig spraakgebrek ontbrak 
het hem niet aan lef en had hij een prachtige 
humor. Om zijn scherpe opmerkingen lagen we 
dikwijls in een deuk van het lachen. Verderop 
in dit boek laten wij anderen over hem aan het 
woord. 
 

In dit huis zijn drie kleinkinderen van Douwe 
Pol en Kornelia van der Land geboren. Dat 
waren Douwe van Geel, Jos van Geel, alsmede 
onze stamboomsamensteller Douwe Conrad 
Pol.  
 
Hieronder staat een foto waaruit blijkt hoe 
trots en blij hij met zijn kleinkinderen was. 
Van links naar rechts: Kornelia Vanderma-
elen, Kornelia van der Land, Douwe van Geel 
en Douwe Pol. De foto is uit het jaar 1957. 

 
Douwe Pol heeft van zijn achtentwintig klein-
kinderen er slechts zes gekend. In deze periode 
kreeg hij steeds meer hartklachten. Van een 
bypass operatie hadden we toen nog geen 
weet. Slechts een paar medicijnen konden ver-
lichting van de pijn geven. 
 
Het werkverdelen in Uithuizermeeden moest 
hij na drie jaar overlaten aan iemand anders. 
Zijn administratie bleef hij doen, maar daartoe 
moesten Clara Pol en Hendrik Pol steeds va-
ker de helpende hand bieden. 
 
In zijn meest geliefde huis vierde hij met ons 
de Kerstdagen van het jaar 1959. Samen met 
zijn vrouw werd hij voor de kerstboom gefoto-
grafeerd. Voor het eerst in zijn leven liet hij in 
zijn huis een kerstboom toe.  
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Hij begon ook iets van het wettisch-Gere-
formeerde los te laten, met grote moeite, maar 
toch. En hij heeft echt van de sfeer genoten zo-
als uit onderstaande foto blijkt. 
 

Op de zestigste verjaardag van zijn vrouw, 20 
augustus 1960, wordt hij doodziek overge-
bracht naar het AZG en overleed daar op 2 
september 1960. Een serieus betrouwbaar man 
ging heen. 
 
Zijn vrouw Kornelia van der Land overleed 
tweeëntwintig jaar later op 10 mei 1982 in Uit-
huizen. Hun graf is te vinden op de oude alge-
mene begraafplaats te Uithuizen, rechts van 
hun dochter Martje Pol. Naast haar heeft hun 
oudste zoon Jan Pol daar ook zijn laatste rust-
plaats gekregen. 
 
Op dit moment zijn er nog negen kinderen van 
Douwe Pol en Kornelia van der Land in leven. 

 
 
 
 

v.l.n.r: Clara, Engelina, Maria, Trientje, Gerrit, Jacobina, Henk, Hilje en Jantina Pol 
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Martje Pol in 1944 (17) Truus Pol in 1946 (18) Jantina Pol in 1947 (18) 

Liny Pol in 1953 (22) Ria Pol in 1949 (16) Jan Pol in 1958 (23) 

Hilly Pol in 1955 (19) Clara Pol in 1955 (16) Henk Pol in 1958 (18) 

Biny Pol in 1957 (15) Gerrit Pol in 1956 (13) 
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Hendrik Pol 
 
Hij kwam in 1907 met zijn moeder, zijn oudste 
broer Douwe Pol en zijn jongste broer Jacobus 
Pol naar Uithuizen als negen-jarig jochie. Vol-
gens mijn vader Douwe Pol met minder moeite 
dan hijzelf. Trouwens Hendrik Pol nam in alle 
opzichten het leven gemakkelijker op dan 
Douwe Pol. Dat irriteerde de oudere broer van 
Hendrik Pol meerdere keren en dan mopperde 
de serieuze Douwe Pol op zijn lichtzinnige 
broer Hendrik Pol. Desondanks waren het ge-
zworen kameraden. Als ze elkaar nodig had-
den dan waren ze er voor elkaar. 
 

Volgens mijn moeder Kornelia van der Land 
hebben ze in hun jeugd veel met elkaar opge-
trokken en ontstond er een zekere band tussen 
hen, die door niets of niemand te breken was. 
 
De eerste foto, die daarvan enige blijk geeft is 
een keuringsfoto uit het jaar 1917. Het is een 
afdruk van een serie foto's uit de Ommelander 
Courant onder het motto: uit grootmoeders fo-
todoos. Op deze foto staan de volgende perso-
nen: bovenste rij, v.l.n.r: Ties Dob, Gerrit Ma-
ring, Douwe Pol, Sietze Zijlstra en Hendrik 
Pol. Zittend v.l.n.r: Freerk Medendorp, Jaco-
bus ten Boer (hij heeft het karton in handen 
waarop staat: "lichting 1917") en Catharinus 
Harsema.  

Allen jongemannen met "feestmutsen", eigen-
tijdse overhemden en pakken aan en ze heb-
ben heel veel plezier. Kijk maar naar de uit-
drukking op hun gezichten. Prachtig! Hendrik 
Pol was op dat moment negentien jaar. 
 
In het bevolkingsregister van Uithuizen komt 
Hendrik Pol voor als stiefzoon van Ate Ban-
ninga, later wordt hij zijn schoonzoon ge-
noemd. Hendrik Pol werd namelijk verliefd op 
zijn stiefzusje Anje Banninga, de oudste doch-
ter van zijn stiefvader Ate Banninga.  
 

Op de volgende pagina een jeugdfoto van dit 
meisje. Anje Banninga zien wij chique gekleed 
in een stoeltje zitten als elf-jarige met links 
haar vijf jaar jongere zusje Martje Banninga. 
 
Hendrik Pol woonde vanaf zijn negende jaar 
samen met haar onder hetzelfde dak. Gene-
genheid voor elkaar groeide uit tot liefde en zij 
trouwen op 20 maart 1920 en aan de Lageweg 
worden elf van hun twaalf kinderen geboren: 
 
Martje Pol 28/09/1920 
Ate Pol 03/04/1922 
Jan Pol 21/11/1924 
Kornelia Pol 18/07/1927 
Douwe Pol 25/03/1930 te Zuidlaren 
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Hendrikje Pol 19/08/1931 
Klaaske Pol 29/10/1932 
Pieter Pol 23/07/1934 
Jacobus Jan Pol 18/06/1936 
Johannes Pol 03/02/1938 
Jacob Pol 03/04/1940 
Martha Pol 03/04/1940 

Hendrik Pol staat ingeschreven als boeren-
knecht en na zijn huwelijk als landarbeider op 
het adres: 't Lage van de Weg, Wijk D, num-
mer 26. Ook Hendrik Pol wil zich onttrekken 
aan zijn status als landarbeider. Als hij in 
1929 de mogelijkheid krijgt aangeboden om 
een boderit van Zuidla-
ren naar Groningen te 
kopen stelt hij alles in 
het werk die kans te 
grijpen. Hij verhuist op 
4 januari 1930 naar de 
gemeente Zuidlaren. 
Daar wordt op 25 
maart 1930 zijn zoon 
Douwe Pol geboren. 
Jammer voor hem dat 
hij deze boderit maar 
zeer kort in zijn bezit 
had.  
 
Op 22 april 1930 komt 
hij met zijn gezin weer 

terug in Uithuizen en trekt hij in bij zijn moe-
der Martje Tuinstra en zijn schoonvader Ate 
Banninga op huisnummer 21. Volgens het be-
volkingsregister van Uithuizen wordt hij van 
vrachtrijder weer landarbeider. Hieronder 
staat een foto van het huis waar zij gingen 
wonen. 
 
Voor het propere huis zijn Martje Tuinstra en 
Ate Banninga gefotografeerd omstreeks 1932. 
Links woonde Hendrik Pol met zijn gezin, 
rechts de moeder van hem en de vader van zijn 
vrouw Anje Banninga. Martje Tuinstra haar 
jongste zoon Jacobus Pol woont nog bij haar en 
was venter in manufacturen, zo staat er ge-
schreven. 
 
Wanneer ik aan mijn oom Hendrik Pol denk, 
herinner ik mij hem als een glimlachende lieve 
man. Hij leek in zijn manier van doen op mijn 
vader Douwe Pol. Hij kwam heel regelmatig 
bij ons en fietste op dezelfde manier, snel en 
krachtig. Hij stapte op dezelfde manier op zijn 
fiets en er ook weer af. Altijd vriendelijk en 
aardig tegen ons. 
 
Daarentegen kwamen tante Anje Banninga en 
hun kinderen nauwelijks bij ons over de vloer, 
maar mijn moeder en wij ook niet bij hen. Het 
waarom van die situatie is mij tot op de dag 
van vandaag niet duidelijk. Ik denk toch dat 
het te maken heeft gehad met de twee ver-
schillende werelden van 't Lage van de Weg.  
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Berend de Groot, die ook aan de Lageweg op-
groeide, schrijft dat, "zodra je bij Dijkstra de 
hoek omsloeg er een onbekende wereld begon." 
Dat was de Provincialeweg waarover ik reeds 
eerder verhaalde. Het was alsof wij niet bij el-
kaar pasten. Nu in mijn ogen heel vreemd, 
maar toen blijkbaar geaccepteerd en daarom 
normaal. Alleen de oudste dochter Martje Pol 
kwam als jong meisje regelmatig even bij ons 
binnenlopen. Ook toen zij later in Kampen 
woonde en zij haar ouderlijk huis bezocht 
kwam zij haar oom Douwe Pol en ons altijd 
even goedendag zeggen, goedlachs en vrolijk. 
Martje Pol zag er omstreeks 1936 zo uit als 
hieronder.  

 
Om een verhaal over Hendrik Pol te kunnen 
schrijven kon ik onvoldoende uit mijn herinne-
ringen putten en had ik de hulp nodig van zijn 
kinderen. Ik wilde met hen een gesprek over 
hun vader, over zijn werk, over zijn leven en 
over hun gezin om dit te kunnen schrijven voor 
het nageslacht van Hendrik Pol. En ook nu 
wilde ik het liefst spreken met één of twee ou-
dere kinderen en één van de jongsten. Want 
ook bij hen was er een enorm leeftijdsverschil 
tussen de oudsten en de jongsten. Cornelia Pol 
en Hendrikje Pol organiseerden een gezellig 
samenzijn bij hun jongste broer Jacob Pol in 
Sappemeer.  
 
Daar reed ik op 29 januari 1996 naar toe en ik 
was nog het meest benieuwd naar wat zij wis-

ten over onze grootvader Jan Pol. Naar mijn 
idee moesten zij meer weten, want onze groot-
moeder had jarenlang bij hen in huis gewoond. 
Jan Slager en Jan Steenhuis, de echtgenoten 
van Kornelia Pol en Hendrikje Pol waren ook 
bij het gesprek aanwezig. Nadat wij ons gezel-
lig in een kring hadden geïnstalleerd, stel ik 
hen mijn eerste brandende vraag. Deze luidde 
als volgt: Wat weten jullie over onze opa Jan 
Pol?" 
 
Jacob Pol: "Ik heb wel eens horen vertellen dat 
hij ligt begraven op de Selwerder-begraaf-
plaats in de stad Groningen. Verder weet ik 
niets." 
 
Kornelia Pol: "Wij weten zeer weinig over onze 
opa. Vader en moeder vertelden daarover bijna 
nooit iets." 
 
Hendrikje Pol zwijgt voor alsnog maar als 
Kornelia Pol en Jacob Pol zijn uitgesproken 
blijkt dat zij meer weet over onze familiege-
schiedenis. Haar interesse is gewekt door haar 
man Jan Steenhuis, kapper in Haulerwijk, die 
altijd geïnteresseerd is geweest in familiege-
schiedenissen en daarom ook in de geschiede-
nis van de familie Pol. 
 
Hendrikje Pol vraagt of onze grootvader Jan 
Pol de man is die in Niekerk is geboren en in 
Oldekerk een molen heeft gehad. Als de voor-
afgaande geschiedenis van dit boek goed gele-
zen is dan weten wij inmiddels dat onze groot-
vader Jan Pol inderdaad in Niekerk werd ge-
boren, maar dat zijn vader Douwe Klasens Pol 
in Oldekerk de molen "de Hoop" heeft laten 
bouwen. Dat was dus onze overgrootvader.  
 
Als dit duidelijk is blijkt dat er ook in hun ge-
zin verhalen de ronde hebben gedaan over Jan 
Pol. Volgens Hendrikje Pol is hij naar Amerika 
gegaan nadat hij zijn vrouw in de steek heeft 
gelaten. Ook weet zij van een eerder huwelijk 
en vraagt mij of deze verhalen juist zijn. 
 
Begrijpelijk wil ik op dat moment de geheimen 
nog niet prijsgeven, omdat het mijn bedoeling 
is dat het boek het onbekende verleden van 
onze grootvader en zijn voorgeslacht aan hen 
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door zal geven. Ook vertel ik hen dat het boek 
geschreven is voor onze generatie, de voor-
oorlogse generatie dus, en voor hun kinderen 
en kleinkinderen. Deze laatstgenoemden we-
ten namelijk ook weinig over hun grootouders 
of overgrootouders, over het leven in onze ge-
zinnen van vóór en na de Tweede Wereldoor-
log, met als hoofdpersonen Douwe Pol, Hen-
drik Pol en Jacobus Pol en natuurlijk hun on-
bekend gebleven halfzus Hendriktje Pol. 
 
Wij concluderen met elkaar al heel gauw dat 
wij heel weinig weten van onze grootvader Jan 
Pol en dat hij ook voor hen een totale onbe-
kende is gebleven. Daarom verplaatst ons ge-
sprek zich naar hetgeen zij weten over onze 
grootmoeder Martje Tuinstra. 
 
Hendrikje Pol verteld: "Toen opa Jan Pol op 
ongeveer zestig-jarige leeftijd overleden was 
had zij geen inkomen meer en dat had zij wel 
nodig om haar drie zeer jonge kinderen te 
kunnen verzorgen. Vanuit de diaconie van de 
Gereformeerde Kerk is er toen druk op haar 
uitgeoefend om voor andere kinderen te zor-
gen. Voor kinderen die hun moeder hadden 
verloren. Martje Tuinstra heeft dat gedaan en 
jarenlang gezorgd voor kinderen die de naam 
Ouwinga droegen. Voor de verzorging van deze 
kinderen werd zij betaald. Na zes à zeven jaar 
heeft de kerk haar in contact gebracht met Ate 
Banninga in Uithuizen, die net weduwnaar 
was geworden en met hem is zij getrouwd." 
 
Op mijn vraag aan hen of er een familierelatie 
tot deze kinderen was antwoorden Kornelia 
Pol en Hendrikje Pol eerst beiden met een stel-
lig nee. Even later gaat men twijfelen en zoekt 
men een aanwijzing naar een familierelatie in 
een foto van een grafsteen waar het echtpaar 
Kornelis Tjebbes Pol en Beteke Jobs Ouwinga 
op staat vermeld, maar de datum van geboorte 
en overlijden leert ons dat deze mensen niet 
zulke jonge kinderen meer konden achterla-
ten. Deze grafsteen werd door Jan Steenhuis 
gefotografeerd op het kerkhof in Oldekerk/ 
Niekerk. Overigens was Beteke Jobs Ouwinga 
een zus van onze overgrootmoeder Hendrikje 
Jobs Ouwinga. (zie deel 1) 
 

Mocht er al een familierelatie zijn geweest dan 
is het heel aannemelijk dat het de kinderen 
van Gerriena Pol-Hoeksema zijn geweest die 
in Groningen woonde. Zij was de dochter van 
Jan Pol's halfzus Reinje Pol en getrouwd met 
Jacobus Ouwinga. Gerriena overleed op één-
endertig-jarige leeftijd in Groningen en liet 
vier kinderen Ouwinga achter. Emke Ouwin-
ga, elf jaar, Jacobus Frederik Ouwinga, zeven 
jaar, Frederik Jacobus Ouwinga en Rienko 
Ouwinga, drie jaar. Mogelijk hebben Jan Pol 
en Martje Tuinstra zich over deze kinderen 
ontfermt want de familieverhouding ten op-
zichte van Jan Pol was inmiddels wel hersteld. 
 
Hendrikje Pol vertelde dat zij jaren later van 
oom Jacobus Pol hebben gehoord dat de jon-
gens Ouwinga in de stad Groningen een café 
runden. Daar kwam hun vader Hendrik Pol en 
zijn broer Jacobus Pol wel eens over de vloer. 
Ons gesprek gaat voor alsnog verder over onze 
grootmoeder Martje Tuinstra. Persoonlijk kan 
ik mij haar niet herinneren en daarom ben ik 
benieuwd of Kornelia Pol iets over haar kan 
vertellen. 
 
Kornelia Pol vertelt: "Onze grootmoeder Mar-
tje Tuinstra was een kleine vrouw en vrij dik. 
Zij was geen plattelandsvrouw maar een echt 
stadstype. Zij was een mooie vrouw en zeer be-
gaafd. Zij had een goede woordkeus als zij de 
kinderen Pol en Banninga toesprak. Onze 
moeder Anje Banninga voelde zich daar klein 
en nietig bij." 
 
Hendrikje Pol bevestigt deze omschrijving uit 
de verhalen van haar moeder, maar zelf kan 
zij zich haar oma slechts herinneren als de 
vrouw die met oom Jacobus Pol onder hetzelf-
de dak woonde aan de andere kant van het 
huis. Daar was één kamer met daarin twee 
bedsteden. Één voor het echtpaar Banninga en 
de ander voor oom Jacobus Pol. Het gezin van 
Hendrik Pol had ook slechts één kamer ter be-
schikking en toen opoe Tuinstra in 1937 over-
leed was het gezin van Hendrik Pol uitge-
groeid tot elf personen. Bij mij komt dan ook 
onmiddellijk de vraag hoe ze daar met elkaar 
hebben gewoond en geleefd in die moeilijke ja-
ren dertig. 
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Kornelia Pol vertelt: "Gezien in het licht van 
de nu geldende normen was dat verschrikke-
lijk. In die ene huiskamer waren twee bedste-
den. In de ene bedstee sliepen onze ouders, in 
de andere bedstee de allerkleinste kinderen. 
Achter de huiskamer was, wat men vroeger 
noemde, een puthokje. Daar stond ook een 
aanrecht. Hun moeder Anje Banninga kookte 
er het eten op petroleum en waste er alle kle-
ren. In dit puthokje was geen verwarming, 
maar wel een trap naar de zolder, die over het 
hele huis liep. Achter op die zolder sliepen de 
oudste kinderen. 
 

Achter het puthokje was nog een zogenaamd 
aardappelhok waar de winteropslag van de 
aardappelen lag. En dat was het dan, althans 
voor wat betreft de leefruimte voor elf perso-
nen. Nu wij zestig jaar later hierover praten 
kunnen we er om lachen en vragen ons af hoe 
wij die tijd zonder schade zijn doorgekomen. 
 
Als ik vraag naar hun herinneringen aan hun 
grootvader Ate Banninga dan zijn deze mini-
maal. Hendrikje Pol herinnert zich hem hele-
maal niet, en Jacob Pol heeft beide grootou-
ders niet gekend. Kornelia Pol herinnert zich 
een paar momenten die indruk op haar hebben 
gemaakt. Bijvoorbeeld de dag dat hij thuis 
kwam, over kiespijn klaagde, en een paar da-
gen daarna overleed. Wij luisteren aandachtig 
als Kornelia Pol het volgende verhaalt: "Ik was 
acht jaar en mijn ouders vertelden mij dat opa 
was overleden. Ik dacht: "Wat is nou overle-

den?" Maar ik zag steeds mensen die naar die 
kamer van opa en opoe liepen en daarom wilde 
ik ook wel eens zien wat dat was. Ik zag in die 
kamer een tweepersoonsledikant staan en 
daarop lag opa Banninga. Zijn pet lag over zijn 
ogen en dat vond ik zo raar, maar ik dacht: 
"Nou, opa ligt ijskoud met zijn kleppet op in 
bed en dat is dus overleden." 
 
Nadien heeft Kornelia Pol dit beeld met haar 
moeder besproken en die vertelde dat het geen 
hersenspinsel was geweest maar dat dit beeld 
volledig klopte. Anje Banninga vertelde Korne-
lia Pol over het overlijden van haar vader nog 

meer. Zoals in die tijd gebruikelijk was ver-
zorgden de familieleden hun doden zelf. Ook 
het in de kist leggen van de overledenen be-
hoorde tot hun taak. De kist voor opa Bannin-
ga kon de kamer niet in en werd dus in de 
gang geplaatst. Toen moest het lichaam van 
opa Banninga naar de gang. Dat lukte niet en 
daarom hebben ze hem eerst zorgvuldig in een 
hoek van de kamer neergezet ("met pet op", 
zegt Jan Steenhuis) en enigszins zittende naar 
zijn kist gedragen en hem daarin neergelegd. 
 
Anderhalf jaar later overleed Martje Tuinstra. 
Mijn eigen herinneringen aan haar gaan niet 
verder dan een bezoek met mijn vader en zus-
jes van de reeds opgebaarde opoe Tuinstra in 
diezelfde kamer waar Kornelia Pol over ver-
telde. Ik zag een klein straaltje bloed bij haar 
rechter mondhoek. 
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Ons gesprek zet zich na een pauze met koffie 
en koek van Jacobs vrouw Grietje Ufkes voort 
over hun leven in die kleine huiskamer. Daar 
werden ook de maaltijden gebruikt, maar de 
kamer was te klein om er een grote tafel neer 
te zetten waar zij gezamenlijk konden aanzit-
ten. Daarom stond er tegen de wand nog een 
klein tafeltje waaraan de oudere kinderen hun 
maaltijden konden nuttigen, terwijl de jong-
sten bij hun vader en moeder aan tafel zaten.  
 
Jacob Pol vertelt dat er in latere jaren, na de 
oorlog, een soort achterhuis is gebouwd waar 
ze toen wel met elkaar aan één tafel konden 
eten. Tegen de wand van dat achterhuis stond 
een bank waar meerdere kinderen hun zit-
plaats kregen. Naar zijn gevoel begon het toen 
op een echte keuken te lijken. Overigens was 
er in dat achterhuis geen verwarming en ge-
durende de wintermaanden aten ze dan ook 
weer in de huiskamer. Het gezin had inmid-
dels wel meer ruimte gekregen door het ver-
trek van Jacobus Pol na het overlijden van zijn 
moeder Martje Tuinstra. 
 
Nu we dit weten gaan we ons concentreren op 
de hoofdpersoon hun vader Hendrik Pol. Het 
werk van mijn vader had ik keurig op een rij 
kunnen zetten en ik verwachtte dit ook te kun-
nen doen als het om hun vader ging. Maar 
daar vergiste ik mij in. Alle drie kinderen en 
hun partners vertellen over het leven en wer-
ken van Hendrik Pol. Hier komt samengevat 
hun verhaal: 
 
Hendrik Pol was een losse arbeider. Hij was 
een man die van variatie in zijn werk hield en 
wilde zich niet binden aan een vast patroon 
van werken. Dat was niets voor hem. Hij pro-
beerde allerlei klussen aan te nemen om maar 
zoveel mogelijk geld te verdienen voor zijn ge-
zin. Dat is hem evenwel niet altijd gelukt en 
daarom bracht hij soms geen inkomen in. Des-
ondanks was hij een harde werker. 
 
Hij nam zelf bij de boeren grote stukken land 
aan om die in de kortst mogelijke tijd alleen of 
met behulp van anderen te bewerken. Samen 
met Heine Wagenaar stond hij bekend als de 
beste vlastrekker van Uithuizen. Hij zorgde 

voor stukken grasland waarop koeien en scha-
pen graasden van een boer. Hij molk deze 
koeien voor de betreffende boer of liet het door 
jonge jongens doen, die hij daarvoor betaalde.  
 
Eens kocht hij een boderit in de Groeve, daar-
om is Douwe Pol ook de enige die in Zuidlaren 
is geboren, zegt Kornelia Pol. Vanuit Uithui-
zen had hij een knecht meegenomen die Doeke 
Hopma heette. Als Hendrik Pol 's avonds laat 
thuis kwam wist Anje Banninga reeds dat 
haar man in Zuidlaren een lekker borreltje 
had genomen en zich door Doeke Hopma naar 
huis liet rijden. 
 
Zijn goed bedoelde functieverandering slaagde 
niet. Vier maanden later kwam hij terug in 
Uithuizen en pakte zijn werk als los arbeider 
weer op.  
 
Waar het meest te verdienen was daar meldde 
zich Hendrik Pol. Vooral in de jaren dertig luk-
te dat niet altijd en daarom heeft hun gezin in 
die periode volgens Kornelia Pol bittere ar-
moede gekend. Zij herinnert zich dat haar 
moeder wel eens op een zaterdag aan bakker 
Visser moest vragen of zij het brood, dat zij die 
week bij hem gekocht had, een zaterdag later 
mocht betalen. Op dat moment had zij dan 
echt niets! Later kon ze ook bij Jacobus Pol wel 
eens op de pof kopen, maar ze betaalde haar 
schulden zo snel als mogelijk was direct weer 
af.  
 
Anje Banninga, hun moeder, heeft het in die 
omstandigheden heel moeilijk gehad. Zij was 
een serieuze vrouw, maar wat er soms in ons 
gezin ook mis ging, zegt Kornelia Pol, zij zorg-
de er voor dat alles wat krom was weer werd 
recht getrokken. Op de momenten dat er geen 
werk was en Hendrik Pol niets kon inbrengen 
in de crisisjaren drukte de armoede zwaar op 
het gezin, zo laten Kornelia Pol en Hendrikje 
Pol weten. Maar zodra Hendrik Pol weer werk 
vond, dan was hij dag en nacht bezig om de te-
korten aan te vullen. En Anje Banninga liet 
zich dan ook niet onbetuigd. Zij stond haar 
mannetje, werkte mee op het land en liet haar 
oudste dochter Martje Pol op de kinderen pas-
sen en voor het eten zorgen.  
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Anje Banninga werkte in de koppel en dat 
vond ze nog mooi ook want dan zette ze even 
de zorgen van alle dag en het grote gezin opzij. 
Als andere vrouwen met twee of drie kinderen 
dan klaagden hoe arm en druk ze het hadden, 
zweeg zij. Een vergelijking met haar gezin was 
niet mogelijk, vond ze. 
 
Jan Steenhuis' tante woonde in Uithuizen en 
toen hij haar vertelde dat hij verkering had 
met een dochter van Hendrik Pol en Anje Ban-
ninga, prees deze tante het harde werken van 
Hendrikje Pol haar beide ouders. 
 
Naast het werk op het land maakte Anje Ban-
ninga ook alle kleren voor haar kinderen zelf. 
Ze breide en naaide avond aan avond en 
meestal tot diep in de nacht. Soms haalde ze 
haar kinderen om twee uur 's nachts uit hun 
bed omdat ze de kleren moesten passen, die ze 
de volgende dag aan moesten naar de kerk. 
"En vaak viel ze dan ook nog achter de naai-
machine in slaap", zegt Kornelia Pol. Ze kreeg 
natuurlijk ook veel te weinig nachtrust, con-
cludeerden de anderen. 
 
Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft 
Hendrik Pol veel tijd doorgebracht in Duits-
land. Zijn zoon Jan Pol nam hij dan mee. Het 
is de kinderen en hun partners nog altijd niet 
duidelijk wat hij daar deed. Af en toe vertelde 
hij er wel eens iets over, maar eigenlijk waren 
ze toen te jong om er op door te vragen. Ook 
bracht hij wel enige maanden in kampen door. 
Ommen. Amersfoort en Vught worden ge-
noemd. Waarom hij daar terecht kwam is nooit 
goed duidelijk geworden. Het zal ongetwijfeld 
te maken hebben gehad met zijn zucht naar 
avontuur en spanning in zijn werk. 
 
Jan Steenhuis heeft wel geprobeerd Hendrik 
Pol uit zijn tent te lokken om aan de weet te 
komen hoe hij daar terecht kwam. Hij liet hem 
een foto zien van Cotella (één van de beruchte 
drie van Breda) uit het opinieblad Panorama. 
Hendrik Pol bevestigde dat hij de man goed 
kende, maar liet zich er niet over uit hoe hij 
daar verzeild was geraakt. 
 
 

In zijn gezin kwam in die oorlogsjaren een 
groot gebrek aan serviesgoed. Bij herhaling 
sneuvelden de kopjes en de borden. Servies-
goed was bijzonder schaars en daardoor onbe-
taalbaar. Bovendien viel de plank waarop de 
spaarzame bordjes en kopjes stonden op een 
gegeven moment naar beneden en viel alles in 
duigen. Er bleef niets meer over. De oplossing 
werd gevonden in het beurtelings drinken uit 
een zogenaamd "schurftpotje". 
 
Deze oplossing vereist voor de generatie na ons 
enige toelichting. In die periode kregen alle 
kinderen op school op een gegeven moment 
schurft. Een huidziekte die werd veroorzaakt 
door de schurftmijt. Die mijt voelde zich heer-
lijk in een niet voldoende schoongewassen 
huid en trok haar sporen door de hoornlaag 
van de huid. We brullen van de lach als Korne-
lia Pol het volgende vertelt: 
 
"Door onvoldoende hygiëne en het grote gebrek 
aan zeep was vrijwel ieder kind daarvan het 
slachtoffer. We werden bijna gek van de jeuk 
en we krabden ons wezenloos.  
 
Het Groene Kruis greep in! Alle kinderen van 
onze school werden van top tot teen door mid-
del van een grote kwast ingesmeerd met een 
dikke laag zalf, die drie dagen en drie nachten 
op de huid moest blijven zitten. Daarna moch-
ten de kinderen pas gewassen worden. Na de 
"kwastbeurt" kreeg ieder kind een pot zalf mee 
en die zalf moest worden aangebracht na de 
wasbeurt. Door gebrek aan kopjes om uit te 
drinken zeiden we: "Kom op, dan pakken we 
toch dat schurft-potje!" 
 
Hendrik Pol, die veel in Duitsland vertoefde 
maar regelmatig thuis kwam overzag deze toe-
standen en zorgde voor nieuwe borden en kop-
jes. De borden zagen er uit als bruine bakken, 
maar er kon weer gegeten worden. 
 
Na onze lachbui realiseren we ons hoe armoe-
dig en ellendig ons bestaan in die periode was 
en wat dat moet hebben betekend voor onze 
moeders. We worden er even stil van. 
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Vaak volgen in zo'n periode "rampen" elkaar 
op, waaronder het verlies van het mooiste ka-
pokmatras. Door het ontbreken van elektrisch 
licht zochten zij hun weg op zolder met een 
brandende lucifer. Een vonk van deze lucifer 
viel ongemerkt op het kapokmatras. Kornelia 
Pol en Hendrikje Pol werden wakker van een 
smeulend matras en schreeuwden om hun 
moeder (Pa zat weer in Duitsland). Anje Ban-
ninga rende naar boven, klapte de zware ma-
tras dubbel, denderde er mee naar beneden en 
smakte deze buiten in de ijskoude nacht en bij 
volle maan tegen de pereboom. Het was alsof 
het sterren regende", en daarna zegt Kornelia 
Pol met een diepe zucht: "Och, och, wat hebben 
we veel beleefd.!" 
 
Ook die keer dat Douwe Pol op zolder de boel 
in de fik stak. Het rieten dak op het huis vatte 
bijna vlam. Op dat moment was Hendrik Pol 
wel thuis en werden er gelijktijdig door de 
dochters des huizes emmers vol aardappels ge-
schild. Hendrik Pol stormde door het huis, liep 
de emmers omver maar wist er nog één met 
een beetje water mee te nemen naar boven, 
gooide dit op de brandhaard en redde daarmee 
het huis. De geschilde aardappelen lagen her 
en der door het puthokje en over de zolder. 
 
Na dit rampscenario gaan we over naar een 
ander onderwerp. We praatten met elkaar over 
onze Gereformeerde opvoeding en gewoonten. 
De zondagse kerkgang werd niet overgeslagen. 
De ouders trokken zich niets aan van het late 
thuiskomen van de inmiddels al wat oudere 
jongens.  
 
Iedere zondagochtend werd er beneden onder-
aan de trap geroepen dat ze moesten opstaan 
om naar de kerk te gaan. Daar werd niet van 
afgeweken. Anje Banninga ging altijd mee. 
Kornelia Pol merkt op: "Ik heb vaak gezegd 
dat ik niet meer met moeder naar de kerk wil-
de, omdat ze altijd in slaap viel en nog door 
sliep ook. Haar kerkboek lag op het schapje en 
tijdens de dienst viel ze steeds voorover en wa-
ren wij bang dat ze er met haar hoofd op zou 
vallen." "Als we weer thuis waren", zegt Hen-
drikje Pol, "zeiden wij ook: Moeke hèt d'r niks 
van heurt, ze hèt allain moar sloap'n." Toch 

was dat niet altijd waar, want ze kon de preek 
meestal navertellen. 
 
Ook thuis werden de Gereformeerde gewoon-
ten doorgetrokken. Men las 's morgens een 
blaadje van de scheurkalender en 's middags 
uit de Bijbel. Ook lette Anje Banninga er op 
dat de Psalmen, die de kinderen op maandag-
morgen op de Gereformeerde School moesten 
opdreunen, geleerd werden. Tijdens het was-
sen van Douwe Pol ging het leren van Psalm 
25:2 als volgt: 
 
Anje Banninga: "Heer, ai maak," 
Douwe Pol: "Heer, ai maak," 
Anje Banninga: "mij Uwe wegen" 
Douwe Pol: "mij Uwe wegen" 
Anje Banninga: "door Uw woord" 
Douwe Pol: "au, au" 
 
Op dat moment maakte zij zijn oren hardhan-
dig schoon met een waslap. Die waslappen wa-
ren rotdingen van ongeveer dertig bij dertig 
centimeter en de punten kletsten steeds tegen 
je lichaam en we hadden er geen houvast aan. 
De washandjes van nu zijn daarbij vergeleken 
een weelde. 
 
De zondagen brachten ze gewoonlijk door in 
het gezin. Ze zongen en praatten met elkaar en 
vermaakten zich met kaarten en sjoelen. 
"Maar", zegt Kornelia Pol, "dan hebben we het 
wel over de jaren na de oorlog, want voor de 
oorlog mochten we niet eens touwtjespringen 
of tollen op zondag." Jacob Pol is zeer verbaasd 
als hij dit hoort. Hij weet alleen van het niet 
mogen zwemmen op zondag.  
 
Dat was in de jaren vijftig ook nog uit den bo-
ze. Jan Slager, niet van Gereformeerde huize, 
begreep er niets van toen hij Kornelia Pol 
leerde kennen op een muziekconcours in de 
Menkemaborg. Dat was op een Hemelvaarts-
dag en die dag was voor de Gereformeerde 
jeugd de uitgaansdag bij uitstek. Dan mochten 
we wel datgene doen wat op de zondag verbo-
den was. Veel van onze generatiegenoten von-
den op tweede Paasdag, tweede Pinksterdag 
en Hemelvaartsdag hun partner. 
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Jakob Pol merkte terecht op dat die zoge-
naamde "zondagse wetten" zomaar gemaakt 
zijn door mensen. We zijn het van harte met 
hem eens, maar onze mondigheid van toen was 
minimaal. Wij vroegen niet naar het waarom 
en werd het al eens een keer gevraagd dan was 
het antwoord: "Daarom!" De discussie was ge-
sloten! Deelname aan het verenigingsleven 
werd nauwelijks gestimuleerd. "We moesten 
wel naar catechisatie", zegt Jacob Pol, "en dat 
gaf me toch een spektakel, want daar hadden 
we nooit zin in." Dansen kon echt niet. Korne-
lia Pol heeft het stiekem geleerd op de eerste 
verdieping van hotel "in 't Holt". Dit hotel 
stond rechts van de Gereformeerde kerk. Links 
stond de pastorie. Zij heeft geprobeerd de Ge-
reformeerde predikant uit te dagen door veel 
langs het raam te zwieren in de hoop dat hij 
haar zou zien. Overigens is haar een hoop 
trammelant bespaard gebleven omdat hij die 
dansende jongelui geen blik waardig keurde. 
Foei toch! 
 
Jan Slager en Jan Steenhuis vertellen dat het 
hen niet gelukt is hun vriendinnen destijds te 
bewegen met hen naar de bioscoop in Uithui-
zen te gaan. Voor hen was Uithuizen in de 
weekeinden het uitgaanscentrum en daar 
hoorde een bezoek aan de bioscoop bij. De 
meisjes durfden of wilden dat niet. 
 
Jan Steenhuis heeft zelfs zijn amateurvoetbal-
carrière er voor opgegeven. Het kon eenvoudig 
niet dat hij op zondagmiddag in Uithuizen 
voetbalde, terwijl Hendrikje Pol op dezelfde 
tijd in de kerk zat. Dat was een onhoudbare si-
tuatie en zo bezweek Jan Steenhuis onder Ge-
reformeerde druk, waarbij wel aangetekend 
moet worden dat een voetbalknie het gemak-
kelijker maakte om afscheid te nemen van het 
voetbal. "Die dikke knie van jou was voorbe-
stemd. Het heeft zo moeten zijn," lacht Hen-
drikje Pol 
 
Gelukkig is het dwangmatige karakter van de 
Gereformeerde Kerk weggeëbd en konden ze 
trouw blijven aan de kerk. 
 
Hendrik Pol was een humoristische man. Jan 
Slager vertelt: "Op een zekere stormachtige 

avond moest Piet Pol hem uit het dorp halen. 
Op de fiets keerden zij samen huiswaarts. Di-
rect na de spoorwegovergang lag de gracht 
rondom de boerderij van Jeltsema. Daar greep 
de wind zijn hoed en blies deze in de stikdon-
kere gracht. Hendrik Pol kroop langs de wa-
terkant steeds misgrijpend naar zijn hoed die 
op de golven dreef. Al zingend: "Ik zie je wel bij 
de waterkant", kroop Hendrik Pol langs de 
wallekant om aan het einde van de gracht in-
derdaad zijn hoed te pakken. Jacob Pol herin-
nert zich ook de grappen en grollen van zijn 
vader Hendrik Pol. Deze was met Roelf Riep-
ma en Eefje Riepma aan het werk bij boer 
Bruins. Roelf Riepma was zeer trots op zijn 
pasgeboren dochter en vroeg Hendrik Pol op-
getogen of hij haar al had gezien. "Jazeker", 
zei Hendrik Pol, " 'n mooi kindje, maar er man-
keert wel iets aan want het heeft aan één voet-
je slechts vier tenen." Roelf Riepma vroeg, zeer 
geschrokken, de boer of hij naar huis mocht 
om zich daarvan op de hoogte te stellen. In de-
ze bijzondere situatie mocht dat. Thuisgeko-
men was er niets aan de hand, zijn kindje had 
vijf tenen aan beide voeten. "Jammer dat ik 
niet goed geteld heb", was de droge reactie van 
Hendrik Pol, die in de volksmond Hen Pol 
werd genoemd. 
 
Zo stuurde hij Alje Riepma een keer naar het 
station omdat Riepma's dochter Harmke thuis 
zou komen met haar galant. Dat had ze haar 
vader in een brief laten weten. Alje Riepma 
kende het woord galant niet en stak daarover 
zijn licht op bij Hendrik Pol. Deze vertelde 
hem dat het een zeer grote koffer was en dat 
hij daarom de kruiwagen mee zou moeten ne-
men naar het station. Zo gezegd, zo gedaan. 
Toen Harmke Riepma uit de trein stapte vroeg 
haar vader Alje: "Woar is dien galant?" Harm-
ke wees op haar vrijer Siep Middel naast haar. 
"Och, dei verrekte Hen Pol met zien koffer", 
was de reactie. 
 
Hierna raken wij in gesprek over de broers van 
Hendrik Pol. Uit dit gesprek blijkt dat er in 
hun jeugd een sterke voorkeur uitging naar 
hun oom Kobus, dat wil zeggen Jacobus Pol, de 
jongste broer van Hendrik Pol. Volgens Jacob 
Pol komt dat omdat oom Jacobus Pol vele ja-
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ren lang bij hen onder hetzelfde dak woonde. 
Oom Jacobus Pol en Anje Banninga waren 
één! In die periode ging Hendrik Pol nog wel 
eens uit zijn dak en dan kreeg oom Jacobus 
Pol medelijden met hun moeder. Hij onder-
steunde haar dan. Hun herinneringen aan 
oom Jacobus Pol zijn bijzonder goed en na zijn 
huwelijk is dat ook zo gebleven. Oom Jacobus 
Pol ging op dinsdag altijd naar Groningen en 
nam dan voor hen toffees mee. "Wij noemden 
ze kammeltjes", zegt Hendrikje Pol. Verder 
vertelt ze dat zij samen met Klaaske Pol in de 
oorlog een tijdlang bij oom Jacobus Pol sliep. 
Dat was gedurende een winter en het is moge-
lijk dat er bij ons thuis gebrek aan beddegoed 
is geweest, maar zekerheid heeft ze daarom-
trent niet. Oom Jacobus zorgde dan voor een 
lekkere warme kruik en bracht hen daarna 
naar bed. 's Morgens wekte hij hen en zong 
zijn eigen woorden op de melodie van een 
psalm. 
 
Oom Jacobus Pol was voor hen een zorgzame 
man. Meer dan hun vader Hendrik Pol en 
daarover zijn ze het alle drie eens. Toen hij 
een kruidenierszaak had en zij boodschappen 
gingen doen, keek hij eerst de gang in of zijn 
vrouw Ebeltje Koenes er ook liep. En als dat 
niet zo was dan stopte hij hen gauw iets ex-
tra's toe. Meestal snoep, maar ook wel eens 
een nieuw onderbroekje. En kwam de ijscoman 
langs dan renden ze naar oom Jacobus Pol en 
kregen van hem een ijsje. 
 
Oom Douwe Pol heeft bij hen een totaal andere 
indruk achter gelaten. Deze oom maakte geen 
grapjes en daarom vonden ze hem heel serieus. 
Een man met een totaal ander karakter dan 
Hendrik Pol en Jacobus Pol. Een man van orde 
en discipline. 
 
Jacob Pol, die wel contact had met Jacobina 
Pol, heeft bij oom Douwe Pol op een aftands 
orgel leren spelen. Hij heeft de orde en regel in 
het gezin van Douwe Pol als positief ervaren. 
Tijdens alle maaltijden mocht er nauwelijks 
gesproken worden en daarmee dwong hij ont-
zag af. Kornelia Pol en Hendrikje Pol beamen 
dat en zeggen ook dat zij ontzag voor oom 
Douwe Pol hadden. Als wij hem achterop fiets-

ten dan groette hij hen en reden wij met hem 
richting huis en was het goed. Maar er was al-
tijd een zekere terughoudendheid ten opzichte 
van oom Douwe Pol. De contacten tussen beide 
echtparen waren ook minimaal. Ze liepen nooit 
gezellig bij elkaar naar binnen. Dat deed al-
leen Hendrik Pol, die vaak naar zijn broer 
Douwe Pol ging. Ze bezochten echter wel el-
kaars verjaardagen maar dan hield het op. 
Kornelia Pol was dan ook zeer verrast dat oom 
Douwe Pol op de receptie van haar huwelijk 
kwam. Jan Slager en zij kregen van hem een 
kaasschaaf, die ze nu nog in hun bezit hebben. 
 
Na dit verhaal over de broers van Hendrik Pol 
zoeken wij naar de oorzaken van de afstande-
lijke houding van beide ouderparen en de ne-
ven en nichten. Een houding die er nu niet 
meer is als wij elkaar ontmoeten. We komen er 
niet uit! Volgens Kornelia Pol en Hendrikje 
Pol was Hendrik Pol graag geëmigreerd om 
iets voor zichzelf te beginnen. Hoewel hij jon-
gens had die hem hadden kunnen helpen is 
het er nooit van gekomen. Zijn avontuurlijke 
en onrustige karakter heeft hem in zijn leven 
wel parten gespeeld, maar zijn levenslust 
maakte van hem een beminnelijk man.  
 
In het jaar 1952 koopt hij het huis van zijn 
broer Douwe Pol aan de Provincialeweg. Daar-
heen verhuist hij met zijn vrouw en de kinde-
ren die nog thuis zijn. Voor wat betreft zijn 
werk na de oorlog bleef hij bezig avonturen te 
zoeken in Uithuizen. Hij heeft zich onder an-
dere ingezet om de zogenaamde "kazerne" te 
slopen. Dat was een rij woningen van de ge-
meente Uithuizen. Allemaal hadden ze dezelf-
de inhoud en drie woningen onder één dak, 
negen stuks als ik me niet vergis. De woningen 
werden onbewoonbaar verklaard. Deze wonin-
gen stonden aan de Lageweg, zoals eerder 
vermeld.  
 
Het was het begin van de opbouw van Neder-
land na de oorlog. Elektriciteit, telefoon en ra-
dioverbindingen moesten worden aangelegd. 
Hendrik Pol legde daarvoor kilometers kabel 
aan en hield toezicht op deze werkzaamheden. 
Jacob Pol is nog met hem gaan aardappelen 
rooien in Rottum, op een stuk land dat door 
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Hendrik Pol voor een bepaalde prijs was aan-
genomen. 
 
In Warffum had hij grote stukken land waar 
koeien graasden en als er in de omgeving van 
Uithuizen geen werk te vinden was trok hij 
naar Duitsland waar ook de wederopbouw vol-
doende werk bood en waar heel goed betaald 
werd. Op deze manier zorgde Hendrik Pol voor 
zijn vrouw en kinderen. Onrustig, maar hard 
werkend. 
 
Als ik hen de vraag stel hoe Anje Banninga 
deze onrust in haar gezin heeft opgevangen 
spreken de kinderen alle lof over hun moeder. 
Anje Banninga was een serieuze vrouw en zeer 
vergevingsgezind. Zij heeft haar man in het 
bijzijn van de kinderen nooit de les gelezen, 
mede omdat zij echt van hem hield. Hun 
waardering voor hun moeder is groot. 
 
Hendrik Pol lustte, evenals zijn broers, graag 
een borreltje. Hij ging onder andere op zater-
dagmiddag graag even naar een café, om daar 
met dorpsgenoten een borreltje te drinken aan 
de stamtafel. Maar af en toe zakte hij wel eens 
door. Jacob Pol: "Wij mopperden daarover te-
gen onze moeder en dan mopperde ze met ons 
mee, maar zodra Pa thuiskwam legde ze ons 
het zwijgen op om onenigheid te voorkomen. 
Zij putte veel kracht uit haar geloof, want zij 
was een zeer gelovige vrouw." 
 
In het jaar 1960 zijn Hendrik Pol en Anje 
Banninga 40 jaar getrouwd. Zij hebben ter ge-
legenheid daarvan een mooie 
foto laten maken. De foto van 
het jubilerend echtpaar is 
hiernaast afgedrukt. 
 
Als we naar de groepsfoto van 
dit gezin kijken op de volgende 
pagina en de datum van 24 
maart 1960 zien is het voor 
ons onbegrijpelijk dat hun 
oudste dochter Martje er vijf 
weken later niet meer is. Zij 
overleed vrij plotseling op 30 
april 1960 in Kampen op de 
jonge leeftijd van negenender-

tig jaar. Haar man Engelbertus Brands bleef 
achter met drie kinderen in de leeftijd van 
tien, zeven en vijf jaar. De contacten met hun 
opa en oma hebben ze daarna goed onderhou-
den.  
 
Op de foto zien wij Anje Banninga, Arendjen 
Brands en Hendrik Pol. Arendjen Brands was 
hun oudste kleindochter en het evenbeeld van 
hun eigen oudste dochter Martje Pol. De foto 
werd aan het eind van de jaren zestig geno-
men. 

 
Hun zoon Pieter Pol overleed op tweeenveer-
tig-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval 
op 15 juni 1977 in Uithuizen en moest toen 
zijn vrouw en twee jonge dochters van twaalf 
en negen jaar achterlaten. 
 
Ate Pol overleed op de leeftijd van éénenzestig 
jaar op 7 maart 1984 in Groningen.  
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De negen kinderen van Hendrik Pol en Anje 
Banninga hebben onderling nog een goede re-
latie. Ze bezoeken elkaars verjaardagen voor 
zover mogelijk. Wel gaat het ene paar meer 
met het andere paar om omdat men elkaar be-
ter ligt of omdat men afhankelijk is van de 
mogelijkheid van vervoer. Men is ten opzichte 
van elkaar volkomen vrij in het afleggen van 
bezoeken. Prima als men komt maar even goe-
de vrienden als men een bezoek achterwege 
laat.  
 
Ze missen hun broer Johannes Pol wel. Hij 
vertrok in 1968 naar Zuid-Afrika om daar een 
eigen bedrijf te beginnen. Hij had toen behoef-
te aan een warm en zonnig oord. Johannes Pol 
woont er tot op de huidige dag met zijn familie. 
Zijn vader Hendrik Pol bezocht hen in de 
tweede helft van de jaren zeventig. Onder-
staande foto getuigt van dit bezoek. 

 
Eigenlijk werd Hendrik Pol pas wat rustiger 
na zijn long-operatie in het jaar 1963.  Licha-
melijk kon hij toen ook minder en hij gaf zijn 
werkavonturen in Duitsland op. Toen kwam 
ook het leven van Anje Banninga in rustiger 
vaarwater. Hendrik Pol begon zijn vrouw te 

helpen om de boel in huis netjes te houden. Zij 
hadden eindelijk tijd meer met elkaar te pra-
ten. Samen hebben ze nog goede jaren gehad. 
Vele stormen waren over hun hoofd gegaan, 
maar hun huwelijk bleef goed. Het tortel-
duifjes-effect bleef niet achterwege. Hieronder 
staat de laatste foto van het echtpaar Hendrik 
Pol en Anje Banninga uit 1974. 

 
Na de dood van zijn vrouw in datzelfde jaar 
zorgde Hendrik Pol goed voor zijn huis. Het 
zag er piekfijn uit en hij verzorgde zichzelf ook 
heel goed. 
 
Zes jaar na zijn vrouw overleed Hendrik Pol op 
30 september 1980. Hij bereikte de leeftijd van 
tweeëntachtig jaar. Een uniek mens was niet 
meer. 
 
Het echtpaar Hendrik Pol en Anje Banninga is 
begraven op de Nieuwe Algemene Begraaf-
plaats van Uithuizen. 
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Jacobus Pol 
 
Jongste zoon van Jan Pol en Martje Tuinstra. 
Hij was slechts vijf weken oud toen zijn vader 
op vierenzestig-jarige leeftijd overleed. Een 
moederskind en toch de enige van de drie jon-
gens Pol die op zoek ging naar de onbekende 
achtergrond van zijn vader en daarin tot op 
zekere hoogte is geslaagd. 
 
Martje Pol, zijn enige dochter, vertelt hierover 
het volgende: "Opa Jan Pol is geboren in Olde-
kerk. Hij trouwde met juffrouw van Hemmen 
en woonde op een boerderij in de Grunobuurt 
in Groningen. Zij hadden een dochter. Toen 
opa Jan Pol weduwnaar geworden was is hij 
naar Amerika gegaan en zou daar zijn fortuin 
hebben opgemaakt. Hij is verarmd weer naar 
Groningen terug gekomen en getrouwd met 
Martje Tuinstra, de huishoudster van de fami-
lie van Hemmen. Zij kregen samen nog drie 
kinderen: Douwe Pol, Hendrik Pol en Jacobus 
Pol. Hij is op drieënzestig-jarige leeftijd over-
leden aan een hartaanval toen Jacobus vijf 
weken oud was." 
 
Het verbaasd mij oprecht dat Martje Pol van 
oom Jacobus Pol deze kennis omtrent opa Jan 
Pol aan mij doorgeeft. En natuurlijk zijn het 
halve waarheden, maar het is opvallend dat in 
de gezinnen van zijn oudere broers Douwe Pol 
en Hendrik Pol het eerste huwelijk van opa 
Jan Pol niet ter sprake is gekomen. Ik kan mij 
niet aan de indruk onttrekken dat hij het zijn 
broers wel heeft verteld, maar dat het niet is 
doorverteld aan diens kinderen. Mogelijk is er 
ook nimmer naar gevraagd. Maar waarom zijn 
ze nooit op zoek gegaan naar hun halfzusje? 
Zijn zij daarvan weerhouden of durfden zij de 
confrontatie niet aan? Heeft Martje Tuinstra 
haar zoon Jacobus Pol mogelijk verteld van de 
enorme verwijdering tussen Jan Pol en zijn 
dochter Hendriktje Pol? Het zijn de vragen die 
altijd vragen zullen blijven. Wij gaan daarom 
gewoon over tot het verhaal over het leven en 
werken van Jacobus Pol. 
 
Jacobus Pol, ook opgegroeid in het gezin van 
Ate Banninga, is bij zijn stiefvader en eigen 
moeder blijven wonen tot het moment van het 

overlijden van zijn moeder. Jacobus Pol had 
zich voorgenomen bij zijn moeder in huis te 
blijven tot aan haar dood en heeft dit voorne-
men ook waargemaakt. Volgens Martje Pol 
hadden die twee een bijzondere en zeer hechte 
band. Jacobus Pol ventte met manufacturen 
om aan de kost te komen. 
 
In de vrijgezelle periode van zijn leven heeft 
Jacobus Pol ook de familiecontacten in 
Niekerk onderhouden. Hij was diegene die re-
gelmatig tante Fenje Pol, waarover in het ge-
zin van Douwe Pol ook wel gesproken is, be-
zocht. Daar heeft hij ook Emke Ouwinga, de 
dochter van Jacobus Ouwinga en Gerriena 
Hoeksema leren kennen. Jacobus Ouwinga 
was kastelein in de stad Groningen en zijn zo-
nen zijn, volgens Martje Pol, in zijn voetsporen 
getreden. 
 

Zijn enige dochter Emke Ouwinga heeft tante 
Fenje Pol, de half-zuster van Jan Pol, bijge-
staan in haar ouderdom. Martje Pol heeft als 
klein meisje deze Emke Ouwinga zelfs gekend. 
In die periode woonde zij aan het Hoornsche-
diep in Groningen en Martje Pol noemde haar 
tante Emke. 

v.l.n.r.: Ebeltje Koenes, Klaas, Jacobus en Martje Pol 
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Wanneer Martje Pol op een dinsdag met haar 
vader naar Groningen ging bezochten zij sa-
men deze tante Emke. 
 
"Als wij dicht bij haar huis waren", vertelt 
Martje Pol, "dan liet mijn vader mij los en dan 
rende ik hard naar het huis van tante Emke, 
drukte op de bel en dan ving tante Emke mij 
in haar armen op." 
 
Martje Pol herinnert zich haar als een echt 
stadstype, uitgedost in mooie kleren, zij ge-
bruikte cosmetica om zichzelf op te maken en 
droeg veel sieraden. 
 
Jacobus Pol heeft dus blijkbaar meer van zijn 
voorouders geweten dan ik heb kunnen ver-
moeden. Maar zowel zijn moeder als zijn tante 
Fenje Pol hebben ook hem in het ongewisse ge-
laten voor wat betreft het ware verhaal over 
zijn vader Jan Pol. 
 
Uit het verhaal van Martje Pol blijkt dus dat 
de familieverhoudingen tussen Jan Pol en zijn 
broers en zussen na de dood van zijn vader zijn 
genormaliseerd, zoals ik reeds veronderstelde 
naar aanleiding van de aangifte van de nala-
tenschap van zijn vader Douwe Klasens Pol. 
En dat de contacten zijn gebleven is misschien 
wel mede te danken aan zijn jonge vrouw Mar-
tje Tuinstra, maar dat is slechts gissen. 
 
Feit is wel dat zij van bijzondere waarde is 
geweest voor de kinderen Banninga. Volgens 
Martje Pol hebben Klaas Pol en zij bij het op-
ruimen van het huis van hun moeder een brief 
gevonden waarin één van de kinderen Ban-
ninga, die naar Amerika emigreerde, over 
Martje Tuinstra vol lof heeft geschreven. In 
deze brief werd aangegeven dat zij bijzonder 
veel te danken hadden aan deze vrouw. Zij is 
er in geslaagd van de kinderen Banninga en 
Pol een hechte eenheid te smeden. 
 
Als schrijfster van dit boek verbaasd mij dat 
geenszins. In mijn jeugd herinner ik mij de 
Banninga's en hun echtgenotes niet anders 
dan echte ooms en tantes. Oom Hendrik Ban-
ninga en oom Jan Banninga woonden in Uit-
huizen, oom Job Banninga in Uithuizermee-

den en oom Piet Banninga in Winsum. Pas 
veel later heb ik gehoord dat zij met ons geen 
bloedband hadden en zodoende konden Evert 
Banninga, een zoon van oom Piet Banninga, 
en ik er een bijzondere relatie op nahouden. Ik 
heb diepe gevoelens voor Evert Banninga ge-
koesterd en dat was naar mijn gevoel weder-
zijds. Maar een familiegevoel is er altijd geble-
ven en daarom zijn die gevoelens, denk ik, 
nooit uitgesproken. Jammer! Mijnerzijds 
sprong de vonk meteen weer over toen ik hem 
na zevenendertig jaar ontmoette op de begra-
fenis van zijn vader Piet Banninga, omstreeks 
1985/1986. Maar laat ik oppassen! Ik schrijf 
een familiegeschiedenis en geen roman. 
 
De ooms en tantes Banninga zijn, voor zover ik 
weet, ook altijd de verjaardagen van de Pollen 
blijven bezoeken. Zelfs tot aan de dood van 
mijn moeder zijn ze, voor zover in leven, blij-
ven komen en dat deden ze wederzijds. Wij 
zijn hen dan ook altijd oom en tante blijven 
noemen, terwijl dat officieel was voorbehouden 
aan de kinderen van Hendrik Pol. Boven-
staand verhaal vloeide voort uit het gesprek 
met de derde Martje Pol in Uithuizen. 
 
Martje Pol vertelde verder over haar vader Ja-
cobus Pol. "Nadat zijn moeder in 1937 overleed 
heeft hij het huis gekocht aan de Lageweg, 
nummer 6, van een zekere familie Jonker. Het 
was een groot huis. Daar is hij begonnen met 
de verkoop van manufacturen zoals dat des-
tijds heette. Manufacturen zoals overalls, 
schorten, sokken, ondergoed, enzovoort, enzo-
voort. Hij woonde er eerst helemaal alleen, 
maar hij heeft nog een korte tijd inwoning ge-
had van een zekere Anje Dob en haar man. 
Toen dit echtpaar een huis liet bouwen in de 
buurt van oom Hendrik Pol woonde hij er weer 
alleen. 
 
Inmiddels kende hij al een aantal jaren mijn 
moeder Ebeltje Koenes, die hij ontmoette bij 
wederzijdse vrienden in de stad Groningen. 
Het was de familie Ezinga uit Uithuizermee-
den. Daar is jullie Jan Pol, de oudste zoon van 
Douwe Pol, gedurende de Tweede Wereldoor-
log in huis geweest toen hij Bijzonder Lager 
Onderwijs (BLO) genoot in Groningen. 
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Mijn ouders ontmoetten elkaar daar vrijwel 
iedere dinsdagavond. Mijn vader ging die dag 
inkopen doen in Groningen. Mijn moeder had 
al lange tijd een stille hoop dat mijn vader 
haar ten huwelijk zou vragen. "En dan zeg ik 
nait nee", dacht Ebeltje Koenes." Maar Jaco-
bus Pol liet haar maar wachten. Hij had echt 
geen haast want hij woonde geheel op zijn ge-
mak nog steeds bij zijn moeder. 
 
Na de dood van zijn moeder liet hij er geen 
gras over groeien en vroeg Ebeltje Koenes zijn 
vrouw te worden. Ebeltje Koenes hoefde er 
niet meer over na te denken en zo kon het ge-
beuren dat zij acht maanden na de dood van 
Martje Tuinstra reeds in het huwelijksbootje 
stapten. Ik herinner mij dat hij hiermee zijn 
broers volkomen verraste. Martje Pol vertelde 
verder: "Mijn ouders zijn in vergelijking met 
anderen laat getrouwd. Mijn vader was zeven-
endertig jaar en mijn moeder had inmiddels de 
leeftijd van negenendertig jaar bereikt." Hier-
onder staat hun trouwfoto uit 1938. 

Het echtpaar Jacobus Pol en Ebeltje Koenes 
kreeg twee kinderen: Martje Alberdina Pol 
werd op 14 februari 1939 geboren en hun zoon 
Klaas Ate Pol op 29 september 1941. 
 
"Mijn vader ging na zijn huwelijk gewoon door 
met de verkoop van manufacturen. Voor zijn 
trouwen liep hij "met pak". Hij ging de huizen 
langs met een koffer vol gangbare manufactu-
ren en hij had veel klanten, die tegelijkertijd 
vrienden van hem waren. Later bezocht hij de-

ze mensen nog vaak en dat waren zijn mooiste 
avonden", aldus Martje Pol. 
 
Vrijwel direct na hun huwelijk is Ebeltje Koe-
nes een kruidenierswinkel begonnen en daar 
heeft zij veel plezier aan beleefd. De start van 
deze winkel was niet denderend vanwege de  
op handen zijnde Tweede Wereldoorlog en de 
jaren na het uitbreken er van. Er was in de 
eerste zeven à acht jaren heel weinig te koop 
en daarom hadden zij het ook niet druk. Om de 
inkomsten wat op te voeren hadden Jacobus 
Pol en Ebeltje Koenes regelmatig kostgangers 
over de vloer. 
 
Ik herinner mij dat oom Jacobus Pol in die 
moeilijke jaren regelmatig mijn vader hielp. In 
het hoogseizoen kon Douwe Pol het groot aan-
tal koppels nauwelijks nalopen en stelde hij 
zijn broer Jacobus Pol aan als onder-koppel-
baas. Ja, zo werd hij genoemd. Hij kreeg alleen 
maar vrouwelijke koppels onder zijn verant-
woordelijkheid. "Daar kan hij beter mee om-
gaan dan ik", zei Douwe Pol, "want die vrou-
wen moeten een beetje plezier in hun zware 
werk hebben." En daar sloeg hij de spijker mee 
op zijn kop. Ik heb vele malen onder oom Jaco-
bus Pol in de koppel aardappelen gerooid en 
hij rooide zelf hard mee. Hij had een prachtige 
manier om ons vrouwen, oud en jong, te moti-
veren. Daarbij kwam een grote dosis humor, 
die voornamelijk te maken had met de Rooms-
Katholieke kerk en het christelijke geloof. Niet 
spottend, maar heel ontspannen en relative-
rend. 
 
Als venter in manufacturen kwam hij ook veel 
bij Rooms-Katholieke gezinnen en hoorde daar 
de gelovigen op Gregoriaanse toon hun gebe-
den zeggen. Hij kon dat echter niet verstaan 
en maakte er zijn eigen woorden op, zoals: 

 
"zeuven eerappels is een bek vol 
 moar er ken er nog wel ain bie ien 
 amen, amen, halleluja." 

 
Bij de laatste woorden viel hij op zijn knieën 
en herhaalde dit meerdere keren, waarna hij 
heel lang het "luja" aanhield, zoals het ritueel 
van het Gregoriaans voorschreef. 
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Wij schaterden het uit en daar kwam nog bij 
dat hij er zelf ook hard om moest lachen. 
Daarom vroegen wij hem vaak voor ons Rooms 
te bidden en dan zei hij: "Aan 't end van deze 
rieg, wichter." Wij rooiden zo hard als wij kon-
den naar het einde van de rij aardappelen. 
Voor iedere rij betaalde Douwe Pol twee 
kwartjes uit en trakteerde oom Jacobus Pol 
ons op zijn "Rooms" gebed. Er waren dagen bij 
dat wij wel ƒ 2,50 verdienden. Dank zij oom 
Jacobus Pol die er altijd de stemming in hield. 
 
Jacobus Pol paste ook het beste bij een koppel 
vrouwen. Tussen mannen zou hij het heel 
moeilijk gehad hebben. Hij was er de man niet 
naar om in de landbouw te werken en zou het 
in vele opzichten hebben moeten afleggen tus-
sen de ervaren landarbeiders. Zijn broer Dou-
we Pol had dat feilloos door en bespaarde hem 
daarmee een afgang. Maar als onder-koppel-
baas bij de vrouwen was hij een prima ar-
beidskracht. 
 
Als ik 's avonds thuis kwam vroeg mijn vader 
altijd naar mijn ervaringen en waarvan ik hem 
dan vertelde. Hij lachte geheimzinnig en knip-
oogde naar mijn moeder alsof hij wilde zeggen: 
"prima zo!" 
 
Evenals de kinderen van Hendrik Pol mochten 
de kinderen van Douwe Pol hun oom Jacobus 
Pol ook graag. Wij zagen hem regelmatig maar 
liepen er de deur niet plat. Onze moeder Kor-
nelia van der Land kocht bij hem vrijwel alle 
kruidenierswaren en deze boodschappen 
bracht hij meestal op vrijdagavond na het 
eten. 
 
Hij kwam altijd lachend binnen en had direct 
tegen deze of gene een kwinkslag waarmee hij 
ons aan het lachen kreeg. Kornelia van der 
Land was ook humoristisch van aard en die 
twee grapten samen wat af. Volgens mij had 
zij meer binding met hem dan met zijn broer 
Douwe Pol.  
 
Ook Jacobus Pol lustte graag een borreltje, zo-
als eerder gemeld. Op verjaardag- en trouw-
partijen hadden wij altijd veel plezier met 
hem. Opvallend was dat, wanneer de borrel op 

tafel kwam, hij altijd een plek tussen de jonge 
dames zocht. Hij had een broertje dood aan het 
gepraat over landbouwersaangelegenheden en 
politiek. Hij voelde zich meer thuis tussen de  
vrouwen en was geïnteresseerd in hun wel en 
wee. Na één borreltje begon hij al wat lacherig 
te doen en na het tweede borreltje begon hij te 
zingen. Zijn ogen twinkelden. Ik herinner mij 
het liedje dat hij telkens met tussenpozen her-
haalde: 
 

"Tineke van Heule, ons maidje, 
kan werken als een paardje, 
kan zingen, kan dansen, 
kan dansen met een vaartje" 

 
Oom Jacobus Pol had een vrolijke dronk over 
zich en daarom kregen wij steeds meer plezier 
met hem op zo'n avond en schonken hem nog 
één in. Zijn vrouw Ebeltje Koenes zag dit alles 
hoofdschuddend aan en waarschuwde hem dat 
hij zich diende te gedragen, maar oom Jacobus 
Pol was los en ging onverstoorbaar en lachend 
door. Hij genoot van de feestvierende jongelui 
en van een prachtige avond en wij genoten van 
hem. 
 
Jacobus Pol was een plezierig en blijmoedig 
mens. Hij zong altijd en meestal waren dat 
psalmen. Martje Pol vertelt: "In huis gaf hij 
zijn psalmen vaak met eigen woorden weer en 
dan lachten wij ons slap. Mijn moeder was van 
een meer serieuzer type. Ze was heel flink en 
heel sterk. Daarom pasten die twee goed bij 
elkaar. Als er boerenkool met worst werd gege-
ten dan bracht Jacobus Pol de volle pan naar 
de eettafel en zei: "Mozes en de profeten, dat 
zullen wij vanmiddag eten." 
 
Mijn vader was een zorgzaam man. Wanneer 
het buiten heel koud was, dan haalde hij een 
bak met warm water om ons in de verwarmde 
kamer te kunnen wassen, want er brandde al-
leen in de voorkamer een kachel. Daarna zorg-
de hij voor een warme kruik in ons bed. Als 
mijn vader in een bepaalde week goed had ver-
kocht (dat werd op zaterdagavond bekeken) 
dan verraste hij mijn moeder met een eitje bij 
het ontbijt. Dat was destijds een heerlijke 
traktatie. 
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Mijn vader was een heel andere man dan oom 
Douwe Pol en ook Hendrik Pol. Dat waren 
meer kerels. Mijn vader was meer het vrouwe-
lijke, zachtaardige type. Op oom Douwe Pol 
waren wij trots. Mijn vader bewonderde hem 
omdat hij naast zijn werk ook nog in allerlei 
besturen zat en dat vonden wij mooi. Hij was 
ook meer onderlegd dan mijn vader en oom 
Hendrik Pol. 
 
Voor wat betreft het geloof was mijn moeder 
ook beter onderlegd dan mijn vader. Zij sprak 
er ook meer over. Dat neemt niet weg dat bei-
den goed Gereformeerd waren. 
 
Ik en Klaas Pol moesten altijd twee keer naar 
de kerk, 's morgens om half tien en 's middags 
om half drie. Wij gingen er lopend naar toe, 
want fietsen deden wij alleen door de week en 
dat doorbraken wij dus op de zondag. Toen 
Klaas Pol nog heel klein was ging ik eerst al-
leen met vader en bleef moeder bij Klaas Pol 
thuis.  

 
Moeder keek ons dan na en zei in zichzelf: 
"Baide geliek, doar loop'n pa en dochter." 
 
Ik mocht zelf heel graag naar de kerk gaan. Ik 
was nog maar een jaar of zeven en dan zag ik 
in de kerk op het bord, die aan weerszijden 
van de preekstoel hing, dat er achter een be-
paalde psalm de letter R stond.  
 
Ik zei dan tegen Pa: "Kijk, dat is ritmisch. Dat 
moet nu anders gezongen worden." "Hoe an-
ders nou", zei hij dan. Ik legde hem uit dat 
wanneer de noten dicht waren wij de woorden 
kort moesten zingen en als de noten open wa-

ren wij de woorden langer moesten zingen. Ik 
had dit als kind al heel snel door. Het bleek 
dat mijn vader dat ritmisch zingen ook nog 
moest leren. Pa leerde dat ook wel iets, maar 
hij vond het niet mooi. 
 
Na de kerkdienst liepen wij weer rustig naar 
huis en thuis verliep die dag ook rustig. Mijn 
moeder had de koffie klaar als wij thuis kwa-
men en na het koffie drinken kookte zij eten. 
Ze dekte de tafel met een mooi kleed en in te-
genstelling tot de door de weekse dagen zette 
ze voor ons dubbele borden neer. 
 
Dat eten moest trouwens wel snel gebeuren, 
want tussen kwart voor twee en twee uur 
moesten wij al weer op weg naar de tweede 
kerkdienst, die om half drie begon. Pa ging 
eerst nog even slapen, moeder waste de vaat 
en daarna stapten wij met ons vieren weer op. 
Ik heb het altijd heel mooi gevonden, maar 
Klaas Pol niet. Hij vond dat hele eind lopen te 
ver en kon ook niet goed meekomen, mede om-
dat hij vaak bloedarmoede had. In feite vond 
hij het allemaal maar niks. 
 
Op de foto hiernaast zien we Ebeltje Koenes, 
Martje Pol, Jacobus Pol en Klaas Pol op weg 
naar de kerk. 
 
Martje vervolgt haar verhaal: "Wij gingen na-
tuurlijk ook naar de Gereformeerde School. De 
bijbelverhalen werden ons daar verteld en er 
werd thuis over gepraat. Mijn moeder was 
nogal zwaar op de hand en mijn vader zong 
veel psalmen en maakte er geintjes tussen-
door. Verder gingen wij naar catechisatie en 
thuis werd gebeden voor het eten. Na de maal-
tijd werd er uit de Bijbel gelezen en het dank-
gebed uitgesproken. Kortom wij zijn in het ge-
loof opgevoed tot in detail. 
 
Jaren later kreeg ik een orgel want dat hoorde 
tenslotte bij een Gereformeerd gezin. Dat orgel 
heb ik zelf moeten betalen van mijn spaargeld. 
Om te sparen kreeg ik regelmatig geld en voor 
het orgel heb ik zelf het geld van de spaarbank 
gehaald. Daarna heb ik op kosten van mijn 
ouders orgelles gehad. Er werd een groot 
psalmboek gekocht en op de noten hiervan kon 
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ik heel gauw aardig orgel spelen. Op de zonda-
gen na de tweede kerkdienst kwamen later 
vriendinnen en dan stonden wij met elkaar 
rondom het orgel psalmen te zingen. In die tijd 
vonden we dat prachtig en het was bepaald 
geen dwang van de ouders, neen, wij vonden 
dat echt mooi" 
 
Eika Kuiper bevestigt dit verhaal. Zij heeft het 
meerdere malen meegemaakt. Hiernaast een 
foto van Martje Pol als achttien-jarige. Martje 
Pol is er van overtuigd dat zij en Klaas Pol in 
een gezellig en stabiel gezin zijn opgegroeid. 
Op zomeravonden gingen zij vaak met elkaar 
wandelen. Haar vader Jacobus Pol met een 
grassprietje in de mond, en als er hen dan 
twee mensen passeerden zei Jacobus Pol: 
"Dag, joe baiden." en Martje verstond deze 
groet als "Dag, sigoaren". 
 
Het gezin van Jacobus Pol leefde in een geslo-
ten gemeenschap van Gereformeerden. Buiten 
die gemeenschap kenden zij weinig mensen.  
Het was bij hen thuis alles Gereformeerd wat 
de klok sloeg. Alle Gereformeerde gewoonten 
werden in huize Pol toegepast. 
 
Martje Pol en Klaas Pol mochten niet naar de 
bioscoop en niet naar de kermis. Zij waren ge-
durende die dagen, evenals de kinderen van 
Douwe Pol en Hendrik Pol, vrij van school. Het 
schoolbestuur besloot de deuren van de Gere-
formeerde School te sluiten om de kinderen 
maar niet in de verleiding te laten komen aan 
deze wereldse geneugten mee te doen. 
 
Ik, Jantina Pol, heb zelf dit gebod een keer 
overtreden door in de draaimolen te gaan zit-
ten. Te laat maakte ik de ketting voor mijn 
buik vast en ik zwiepte er binnen de kortst 
mogelijke tijd uit. Ik scheurde aan de binnen-
kant mijn beide armen open door een vooruit 
stekende punt van een stuk ijzerdraad. Thuis 
gekomen vertelde ik dat aan mijn oudste zus 
Martje Pol. Zij wist er onmiddellijk raad op. Zij 
waste het bloed van mijn bovenarmen, ver-
bond het met een stuk katoen en waste snel 
het bloed uit mijn jurk. "Niet over praten", 
fluisterde ze tegen mij, "en zorg dat Pa en Moe 
de verbanden niet zien." 

Martje Pol van oom Jacobus Pol heeft een keer 
stiekem op de stoep van kledingzaak Jan Me-
dendorp naar de kermis staan kijken, waar zij 
dan erge schuldgevoelens aan over hield. Met 
andere Gereformeerde jongens en meisjes gin-
gen ze tijdens de kermisdagen naar de zeedijk 
om uit te kijken over het Uithuizer wad.  
 
De groep nam een 
mondharmonica mee 
en ging op de dijk 
luidop met elkaar zit-
ten zingen. De kermis 

werd niet gemist. "We 
wisten eigenlijk niet 
wat er in de wereld te 
koop was, want we 
bleven maar steeds in 
ons eigen Gerefor-
meerde kringetje," 
zegt Martje Pol. 
 
Ook het circus was verboden terrein. Hetgeen 
men in het circus deed was spelen met je le-
ven. "Je mocht je eigen leven nooit op het spel 
zetten", zeiden haar ouders. Kaartspelen 
mocht ook niet, want "daar zat de duivel in!". 
Kaarten kwamen bij Jacobus Pol dan ook niet 
in huis. 
 
Dansen was helemaal uit den boze, hoewel 
Martje Pol dat een mooie bezigheid leek. Mar-
tje Pol zei tegen haar vader: "Waarom mogen 
we eigenlijk niet dansen?" Jacobus Pol tegen 
Martje Pol: "Nee, nee, dat kan en mag hele-
maal niet. Mannen en vrouwen zo dicht tegen 
elkaar aan, daar komt niets goeds van. Daar 
moet je nooit aan beginnen!" 
 
Terwijl ik met Martje Pol in gesprek raak over 
dit onderwerp moet ik denken aan de boeken 
in mijn boekenkast. "Het vrome volk", van 
Maarten 't Hart, en "Terug naar Oegstgeest", 
van Jan Wolkers. In deze boeken heb ik veel, 
zo niet alles, herkend van onze opvoeding in de 
jaren dertig tot en met de jaren vijftig van deze 
eeuw. Ik heb hun boeken verslonden en ben 
nog steeds een groot liefhebber van deze schrij-
vers. 
 

Martje Pol 18 jaar 
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De opmerking van Jacobus Pol tegen Martje 
Pol brengt ons op de sexuele voorlichting in 
onze jeugd. Dit onderwerp was voor de ouders 
in die periode heel moeilijk bespreekbaar. Op 
scholen werd geen sexuele voorlichting gege-
ven en onze ouders hadden niet de vrijmoedig-
heid en de woorden om ons duidelijk te maken 
op welke wijze zij met hun sexualiteit omgin-
gen en dit beleefden. Voor hen stond sexuele 
omgang in het teken van de voortplanting en 
dat moest voor het huwelijk vermeden worden. 
Zij konden er niet de juiste woorden voor vin-
den en daarom lieten ze het vaak maar op hun 
beloop. 
 
Het was een kroon op het hoofd van de ouders 
als hun kinderen niet gedwongen in het huwe-
lijk moesten treden, want het betekende voor 
hen dat zij voorafgaande aan hun huwelijk 
geen sexueel contact hadden gehad. Maar ook 
in die periode hebben veel jonge mensen wat 
zij zelf noemden "geluk gehad". 
 
Martje Pol: "Mijn moeder heeft mij, overigens 
net op tijd, tijdens de afwas vertelt over mijn 
komende menstruatie en mij duidelijk ge-
maakt dat ik voor het huwelijk geen sexuele 
contacten mocht hebben". "Wij hebben maar 
één meisje en stoot deze kroon nooit van ons 
hoofd.", zei mijn vader op een zekere dag tegen 
mij. 
 
Zo, genoeg hierover, daarbij bedenkend dat 
hetzelfde gold in de gezinnen van Douwe Pol 
en Hendrik Pol. Wij gaan nu nog even terug 
naar Jacobus Pol, zijn leven en werken. 
 
In de jaren vijftig ging Jacobus Pol onvervaard 
voort met de opbouw en uitbreiding van zijn 
nering. Zijn kruidenierszaak groeide, in die ja-
ren en in de jaren zestig, uit tot een zeer goed 

lopend bedrijf. Zijn vrouw Ebeltje Koenes had 
er ook een groot aandeel in. Jacobus Pol was 
"veel op pad" en uit onderstaande foto van Jan 
Slager zullen vele ouderen onder ons hem goed 
herkennen.  

 
Jacobus Pol, op de fiets met altijd een bood-
schappentas aan het stuur, lachend links en 
rechts passanten groetend. 
 
Inmiddels had hij de verkoop van manufactu-
ren wat afgebouwd en verbouwde zijn winkel 
tot een kleine zelfbedieningszaak. Hij vulde 
zijn kruidenierswinkel met spulletjes, die aan-
trekkelijk waren voor dames. Het was daarom 
niet verwonderlijk dat hij zijn winkel uitbreid-
de met kopjes en schoteltjes, bloemenvaasjes 
en dergelijke snuisterijen voor vrouwen. Het 
typeerde Jacobus Pol. 
 
In het jaar 1966 liet hij zijn arbeidzaam leven 
voor gezien. Zijn zoon Klaas Pol, die inmiddels 
getrouwd was en met zijn vrouw en kinderen 
bij hem inwoonde, nam de zaak over en Jaco-
bus Pol ging genieten van zijn AOW. (Algeme-
ne Ouderdoms Wet)  

In het tweede huis rechts woonden Jacbus 

Pol en Ebeltje Koenes aan de Hoofdstraat-

West 
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Hij vertrok uit 't Lage van de Weg naar het 
dorp Uithuizen en ging wonen aan de Hoofd-
straat-West. Daar kreeg hij spoedig hartklach-
ten en moest uiteindelijk verhuizen naar een 
kleinere woning bij het bejaardencomplex 
Hunsingoheerd. Hier overleed hij op 25 juni 
1974 op de leeftijd van drieënzeventig jaar. 
Een blijmoedig en zorgzaam man was heenge-
gaan. 

Tien jaar later overleed zijn vrouw Ebeltje 
Koenes. Zij bereikte de hoge leeftijd van vijf-
entachtig jaar. 
 
Hun graf is te vinden op de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats te Uithuizen. 
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