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De animo voor het inzenden van Noordlaarder foto’s 
bleek groot en er kwamen dan ook veel mooie inzendin-
gen binnen. ´Alle foto’s waren, en zijn nog steeds, te 
bewonderen op de site www.noordlaren.eu’, vertelt 
Maartje Peters hierover. Zij was vanuit de Vereniging 
Dorpsbelangen initiatiefneemster van deze fotoactie en 
werkte voor deze actie samen met Wolter Klok en de 
Expositie Commissie. Maartje: ‘Een deel van de inzen-
dingen werd mooi ingelijst tentoongesteld tijdens de 
expositie in de Hoeksteen. En tijdens de opening van de 
expositie werden ook de prijswinnaars bekendgemaakt.´ 
 
Te warm 
‘Dat was begin juli, toen het zo erg mooi en warm weer 
was´, gaat Maartje verder. ´Dan kun je haast verwach-
ten dat er niet veel expositiebezoekers komen. Maar 
ondanks het mooie weer kwam er toch een redelijk aan-
tal inwoners naar de Hoeksteen toe om de uitreiking 
mee te maken.’ Dit werd verzorgd door de juryleden 
Hilly van Zanten, Andries de la lande Cremer en Wie-
janda Moltmaker. Maartje: ‘Van elke categorie lichtten 
zij de top vier kort toe en waarom ze vervolgens juist dié 
ene foto uiteindelijk als winnende foto hadden gekozen. 
Duidelijk werd wel dat ze het erg lastig hadden gevon-
den om te komen tot de uiteindelijke uitslag; er waren 
gewoon zo veel mooie foto’s ingestuurd. Dat is natuur-
lijk dan lastig voor zo’n jury, maar ergens ook wel mooi’, 
lacht Maartje. ‘Het geeft weer dat de fotoactie een suc-
ces was en in de opzet geslaagd: Noordlaren is erg 
vaak én vooral ook erg mooi vastgelegd op de gevoeli-
ge plaat.’ 
 
‘Drie van de vier winnende foto’s werden beloond met 
een prijs van 100 euro. Deze prijzen gingen naar Anne-
marie Kanon, Tineke Hemmes  en Petra Groefsema. En 
één, zeg maar de állermooiste, kreeg de prijs van 200 
euro. Deze prijs ging naar Ingrid Schenk. De winnaars 
zullen de prijs uiteindelijk besteden aan een Noordlaar-
der club, vereniging of stichting die reeds opgericht was 
op 1 januari 2010’, licht Maartje toe. [red.: meer over de 
winnende foto’s kunt u lezen op www.noordlaren.eu 
onder ‘Nieuws van Stichtingen en Verenigingen > Vere-
niging Dorpsbelangen]. 
Waar de prijzen naar toe gaan is inmiddels ook bekend, 
geeft Maartje aan. Ingrid Schenk heeft net als Petra 
Groefsema aangegeven de prijs te willen doorgeven 
aan Stichting Festiviteiten Noordlaren, Annemarie geeft 
het aan de Jeugdclub en Tineke Hemmes aan de Oude-
rensoos.’  
 
Kaartje van Noordlaren sturen?… ’t kan! 
Aansluitend op de prijsuitreiking werd de ansichtkaar-
tenreeks gepresenteerd. Want dat was uiteindelijk het 
doel van de fotoactie. De kaartenreeks werd door Maar-
tje zelf ontworpen. ‘Het zijn vier kaarten geworden; per 
categorie een kaart en elke kaart is een compilatie van 
inzendingen. Zo krijg je niet alleen een leuk en gevari-
eerd resultaat, het geeft gelijk ook een goede impressie 
van Noordlaren én van de inzendingen’ vertelt Maartje 
hierover. ‘En op de achterkant staat natuurlijk de websi-
te www.noordlaren.eu vermeld, zodat de kaartontvan-
gers geprikkeld worden om de site ook eens te bezoe-

ken. Terugblikkend kan ik ook niet anders zeggen dan dat 
het leuke actie was om te doen. Het was voor en door 
Noordlaarders en volgens mij ook goed geslaagd in de 
opzet: Noordlaren én de website (nog meer) op de kaart 
zetten.’ En dan lachend: ‘En dat is gelukt, letterlijk en fi-
guurlijk.’ 
 

Ansichtkaarten kopen? 
Alle leden van Vereniging Dorspbelangen krijgen een gra-
tis setje ansichtkaarten en is bij deze editie van de dorps-
krant bijgesloten.  
 
Wilt u er meer?  
Een setje van vier ansichtkaarten kost drie euro en kan 
worden gekocht bij Martie Bossewinkel, Zuidlaarderweg 
40. Ook komen er nog twee verkoopavonden in De Hoek-
steen: op maandag 20 september en 1 november tussen 
19.00 en 20.00 uur.  
 

Wiejanda Moltmaker 
 
 
 
 

Beste mensen, 
 
Hiermee wil ik graag allen bedanken voor alle kaarten, 
bezoekjes en telefoontjes, die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het U.M.C.G. en De Dilgt. 
 
Nogmaals hartelijk bedankt, 
Dinie Tuik 
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DORPSVERHALEN 
 
Op grafstenen van het kerkhof van Noordlaren kom 
je meermalen de naam Vos tegen. 
Nu wonen drie nieuwe generaties Vos in het huis 
naast de palingrokerij, aan het eind van de Osdijk. 
In de vorige aflevering van deze serie DORPSVER-
HALEN was Mans Vos aan het woord over de pa-
ling. Deze keer vertelt zijn vader Klaas Vos over het 
leven op deze, zeker in het autoloze tijdperk, geïso-
leerde plek aan het Zuidlaarder Meer.  
  
Verhalen heeft “oud”palingvisser Klaas Vos genoeg. 
Jammer dat ze niet in het dialect geschreven kunnen 
worden. Want het dialect van deze streek hoort bij zijn 
verhalen als de gerookte paling op de tafel van de pa-
lingliefhebber. “Maar ja”, zoals hij zelf vaak een bewe-
ring bekrachtigt. Klaas Vos wordt dit jaar tachtig jaar en 
werkt nog parttime met zijn zoon Mans. Over de voor-
bije tijd wil hij graag vertellen. Maar hij houdt niet van te 
grote woorden. Woorden, die de dingen belangrijker 
maken dan ze zijn. “Ik ben ook een keer geïnterviewd 
door een krant, die maakte van vijftig, zeg maar, vijfhon-
derd. Zo moet het niet.”  
Dit gezegd hebbende wil hij meteen door naar de oor-
log. En naar de onderduikers, die op de woonboot van 
zijn ouders een veilig onderkomen vonden. Dat heeft 
diepe indruk op hem gemaakt: “Ik vraag me nu wel eens 
af: hoe hebben Pa en Moe het allemaal gered.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste woord was: Amen 
 
Maar laten we het eerst even hebben over uw ouders. 
Zijn zij inderdaad  met een woonschip over het Zuidlaar-
der Meer naar deze plek gekomen? 
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Klaas knikt: “Zo is het. Ze waren nog jong. Ze hadden hun 
woonschip en nog een bootje om mee te vissen, meer niet. 
Pa was twintig en Moe drieëntwintig. Het was hier rondom 
nog helemaal kaal, geen struik, geen boom, niks. Er was 
ook geen stroom, geen gas, geen waterleiding. Daarom 
woonde hier niemand, behalve wij.”  
Hoe was uw jeugd hier, hoe ging u bijvoorbeeld naar 
school. 
“Lopend. De Osdijk alleen al was zesentwintighonderd(!) 
meter en in superslechte staat. Dan waren we er natuurlijk 
nog niet, we moesten door naar de school in Noordlaren. 
Gelukkig aten we tussen de middag bij opoe en opa, die 
aan de Meester Koolweg woonden, in de boerderij waar nu 
Klaas en Hennie Vos wonen. Na het eten pakte opa altijd 
de Bijbel en las een stukje voor. Aan het eind sloeg hij het 
boek dicht en vroeg: ‘Wat was het laatste woord?’”  
De  tachtigjarige Klaas Vos zwijgt - zoals het achtjarige jon-
getje Klaas Vos bij zijn opa Klaas Vos gezwegen zal heb-
ben. Dan lacht hij: “We wisten het antwoord niet. Maar de 
volgende keer wist ik het wél: ‘Amen!’ Opa keek wel even 
lelijk! Maar hij heeft het nooit weer gevraagd. En verder 
hebben we het bij hen heel best gehad, ja, super. 
Zolang er gevist kon worden, bleef ons schip hier aan de 
Osdijk liggen. Maar bij winterdag lagen we in het haventje, 
bij het dorp. Ik heb geen foto van ons schip, in die tijd maak-
te je niet veel foto’s. We woonden er met zes kinderen. Pas 
toen ik zeventien was, is het huis gebouwd dat je op die foto 
ziet. Daar zijn nog twee kinderen geboren. Ja, we waren 
een grote familie, ik heb drie broers en vier zusters. Twee 
zusters van mij wonen nu in Australië.”  
Jullie hadden waarschijnlijk niet veel vriendjes - zo ver van 
het dorp.  
Klaas: “Niet veel vriendjes!? We moesten oppassen - an-
ders hadden we er wel honderd. Met het bootje het meer 
op, dat vond iedereen geweldig.” 
Uw vader Mans was vooral palingvisser. Ving hij nog ande-
re vis?   
Klaas: “Ja zeker - allerlei soorten. Maar Pa was ook jager. 
En Moe wou een koe. Die koe kreeg een kalf enzovoort - de 
koeienschuur op de wal werd steeds groter. Op het laatst 
hadden we zo’n vierentwintig koeien, dat was best veel in 
die tijd. Dus Pa was ook nog boer.”  
 
Pa Mans en Moe Fennie Vos.  Een veilige haven 
 
En toen brak de oorlog uit. 
Klaas: “Ik was negen. Moe kwam die morgen bij  mijn bed: 
‘Klaas! Eruit! Je moet melken. En er is ook oorlog!’ Want 
oorlog of niet, het melken ging gewoon door. Ik weet nog 
dat Pa tegen Moe zei: ‘Laten ze heel Duitsland maar 
meteen platgooien.’ Maar Moe zei: ‘Ho! Al die onschuldige 
kinderen dan?’ Ja, dat was zo, vond ook Pa. Tegen tien uur 
zette onze arbeider, die in Noordlaren woonde, zijn vork 
aan de kant en zei: ‘Vos, ik heb er geen aardigheid meer 
aan. Ik wou wel naar huis.’ ‘Ik heb er ook geen aardigheid 
aan,’ zei Pa. ‘Ga maar naar huis en kom maandag weer.’ 
Tegen ons zei hij: ‘Jullie gaan  vandaag niet naar school.’ 
Nou, dat was voor ons géén straf!  
Maar ja, die maandag ging alles weer zijn gewone gang. De 
eerste jaren, och, er gebeurde toen niet zo veel. Pas later in 
de tijd, zo rond 1943, werd het anders. Ik weet nog dat ik op 
een dag klaar stond om naar school te gaan en opeens een 
vreemde man zag staan. Ik zei tegen Moe: ‘Wat moet die 
vreemde kerel hier.’ ‘Ik zal je iets vertellen,’zei Moe,  ‘wat je 
niet verder mag vertellen: Het is een jongen die naar Duits-

Pa en Moe Vos 



land moet. Maar dat wil hij niet. Daarom woont hij nu zo 
lang bij ons. Want hier is hij veilig.’ Dat was onze eerste 
onderduiker. Later kwamen er steeds meer bij, het wa-
ren er meestal zo’n vier, maar ook wel acht.” 
 

Met zes kinderen in huis en dan zo veel onderduikers, 
dat was wel een risico. 
“Ons werd gezegd dat we er niet over mochten praten 
en dat hebben wij ook nooit gedaan.  
Maar nou denk je wel es: ‘Hoe ís het mogelijk, dat dat 
hier allemaal gebeurd is.’ Ja, er was in die tijd veel 
angst. Maar ook veel gezelligheid. In de oorlog heb ik 
leren dammen van een spoorwegman, die bij ons on-
dergedoken zat. Al die mensen bij ons op de boot 
moesten natuurlijk te eten hebben. Voor eigen gebruik 
hadden we een swien. Als Pa dat geslacht had, kwam 
de keurmeester om een stempel op het vlees te zetten. 
Maar aan één swien hadden wij natuurlijk niet genoeg, 
we hadden clandestien ook nog twee op ‘t hok. Op een 
avond kwam de keurmeester met twee veldwachters. 
Nadat hij het vlees gestempeld had zei hij: ‘Vos. We 
moeten ook de rest van je schip doorzoeken.’ Pa vroeg: 
‘Waarvoor?’ De keurmeester zei: ‘Tja Vos, wij kunnen er 
ook niks aan doen dat wij van die vuile briefjes onder de 
deur door geschoven krijgen. Over jouw clandestiene 
varkens.’” 
 

Uw vader was verraden! Weet u wie dat geweest is? 
“Ja, dat weet ik - - - maar ja. Nee, zijn naam moet niet in 
de krant, want zijn nageslacht woont nog in Noordlaren. 
De keurmeester zag binnen drie Keulse potten vol vlees 
staan: ‘Potverjoppie Vos! Dat is van meer dan één var-
ken.’ Verder heeft hij niks gezegd. Terwijl ze binnen be-
zig waren met die huiszoeking, heeft mijn broer de 
stempel uit de fietstas van de keurmeester gehaald en 
gauw ook het vlees van de clandestien geslachte var-
kens gestempeld.      
Broodbonnen kregen we via de ondergrondse van 
Noord Drenthe. Er waren drie bakkers in Noordlaren, de 
ene dag gingen we naar de een, de andere dag naar de 
ander. De bakkers waren alle drie goed, die zeiden 
niets. Door anderen werd Pa wel eens gewaarschuwd: 
Vos, je moet een beetje uitkijken. Maar Pa wás wel 
voorzichtig. Zodra hij merkte dat iemand te veel had 
gepraat, zei hij hem de wacht aan. Die was, pfft!, zo 
verdwenen. Nee, er was nooit ruzie onderling. Wij wa-
ren hervormd, er waren gereformeerden, protestanten, 
katholieken. Maar nee, nooit ruzie. Iemand, die er be-
kend om stond dat hij veel vloekte, vroeg ook om een 
plek bij ons. Pa zei: ‘Je kunt komen. Maar denk erom, 
mijn kinderen vloeken niet en de anderen ook niet. Dus 
ik wil niet dat jij zit te vloeken. Als je dat belooft - dan 
kom maar.’”  
 

Voor uw moeder was het ook niet niks, zo’n grote huis-
houding. 
“Moe!? Och, die heeft veel, héél veel werk gedaan. 
Maar ze was een heel klare baas! Pa en Moe hebben 
alles voor de onderduikers over gehad. En die mensen 
hebben het wél gewaardeerd! Want na de oorlog, op 29 
juli 1945, zagen we over de Osdijk een grote vrachtwa-
gen aankomen. Bij ons aangekomen gingen de kleppen 
omhoog - en er kwam een  stamboekkoe uit. Voor Moe! 
Voor haar verjaardag!” Klaas wacht een moment, tot de 
ontroering niet meer doorklinkt in zijn stem: “Maar dá’s 
mooi!” 
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Potverjoppie 
 
Hij heeft zo veel te vertellen over de oorlogstijd, je zou er de 
krant mee kunnen vullen.  Er is die keer, toen een onge-
bruikte woonboot - waarin twee clandestiene swienen wa-
ren ondergebracht - precies in het midden geraakt werd 
door de bommen van een overkomend vliegtuig. Klaas: “Dat 
schip zakte dus heel langzaam onder water. ‘Potverjoppie, 
Klaas,’zei Pa, ‘de swienen moeten er uit!’ Dus ik, als klein 
jongetje, heb ze bij kop en staart gepakt en naar de koeien-
schuur gebracht.” En dan is er het verhaal van het neerge-
schoten Engelse vliegtuig, dat op een weiland vlak bij te-
recht kwam. Klaas: “Pa en wij erheen. De piloot stapte uit, 
mankeerde hem niks. Maar ja, je kon elkaar niet verstaan, 
hè. Hij was bang dat we Duitsers waren en wou er vandoor. 
Maar Pa riep: ‘Nederlanders!’ Toen bleef hij staan. Mijn 
broer bracht hem naar het waterleidingstation, waar hij an-
dere kleren kreeg. De commandant van de Drentse onder-
grondse zei dat hij de piloot de volgende dag onder kon 
brengen in het zuiden van het land. Nou, was prima. Maar 
tegen een uur of vijf kwamen drie Duitse vrachtauto’s over 
de dijk aanrijden. ‘Potverjoppie!’ zei Pa, ‘die Engelsman 
moet meteen weg!’ Mijn broer bracht hem in een bootje 
naar de overkant - en weg was hij! De Duitse commandant 
heeft nog ons hele schip overhoop gehaald, op zoek naar 
die piloot.  
 
Maar hij vond niets en wij deden natuurlijk alsof we nergens 
van wisten. Ja, ja, toen hebben we het wel benauwd gehad. 
Nadat alles weer veilig was, kwam de piloot terug. Maar 
ondertussen had een man van het pompstation hem aange-
geven. Ja - - - jammer - - - maar ja.  
En opeens, in 1945, het jaar dat ik veertien werd, was de 
oorlog voorbij.” 
 
Hoe verliep uw puberteit, in die naoorlogse jaren en in deze 
afgezonderde  omgeving. 
Klaas kijkt aarzelend naar zijn vrouw, Marie, die bij ons aan 
tafel is komen zitten: “Hoe bedoelt ze dat?”   
Marie: “Ze bedoelt hoe het was, in de tijd dat jij nog jong 
was.” 
 
Daar denkt hij even over na. “Och ja, moet je es luisteren. 
Vanaf dat ik een klein  jonkje was, was het voor mij: de vis-
serij en de jacht. Ook stroopte ik wel es, totdat Pa het niet 
meer hebben wou. Ik was altijd buiten. Ik was vol van de 
natuur en van het water. Toen ik negen was kon ik zeilen. 
En toen ik tien was, had ik een jeugdakte voor de jacht. Na-
tuurlijk werkte ik ook mee op de boerderij. Maar toen die 
door hooibroei helemaal opbrandde, is ’t -ie nooit weer op-
gebouwd. Want ik had geen zin om Pa op te volgen als 
boer, ik had een grote hekel aan melken. Ik was altijd blij als 
Pa zei: ‘Húp, naar bed jij!’ Zo was dat toen met mij.” 
Bent u later wel eens bij uw zusters in Australië geweest? 
Klaas: “Nee. En ik kom er ook niet. Ik zal je zeggen waar-

om. Het 
bevalt 
me het 
allerbes-
te hier.” 
 
 
 
 
 



Klaas en Maria Vos 
 
Hij pauzeert even en Marie valt in: “Nou, Klaas Vos 
heeft weer heel wat zitten vertellen.” 
Dat kun je wel zeggen. Hoe hebt u Klaas Vos eigenlijk  
leren kennen? 
Marie: “Ik ben een schippersdochter. Mijn vader bracht 
vaak zand van Zuidlaren naar Uithuizen en dan kwa-
men we over het Zuidlaarder Meer hier langs. Mijn ei-
gen naam is Maria Moret, ik heb een Franse achter-
naam.”   
Klaas: “Dit hier is de enige uitgang van het meer. Om te 
waarschuwen dat die was afgesloten met onze paling-
netten, stond het licht meestal op rood. Maar als een 
schipper toeterde om doorgelaten te worden, dan waren 
wij verplicht om de netten te laten zakken en het licht op 
groen te zetten. Ik had Marie al meer keren gezien en ik 
dacht dan altijd: ‘Dat wichtje is niet bang in de boot!’Dus 
een keer heb ik hun schip tegengehouden, door het licht 
op rood te laten staan. Haar vader legde aan en we 
hebben een babbeltje gemaakt. Zodoende. Toen we 
getrouwd waren, bleek Marie inderdaad niet bang te zijn 
in de boot. We gingen vaak samen, in alle vroegte als 
de kinderen nog sliepen, het meer op. Zij stuurde en ik 
zette de dobbers. Als het zonnetje dan doorkwam, is het 
wel gebeurd dat wij bij het geluid van het motortje in 
slaap vielen. Het was toch ook nog zo vroeg!” 
Was ze een mooi meisje? 
Klaas lacht en kijkt naar Maria Moret: “Ja! Ze is er niet 
knapper op geworden. Maar ja.” 
Marie: “Nou Klaas - jij ook niet! Haha!”  
Laatste  vraag voor Klaas: Wat vindt u van de huidige 
jeugd? 
Klaas: “Ja - eh - ik zal het kort zeggen: ik vind dat de 
jongeren veel meer hebben dan wij vroeger en toch on-
tevredener zijn dan wij. Het gaat tegenwoordig om 
drugs en drank.” 
Dan nóg een vraag: Martin en Merel, uw kleinkinderen, 
ook? 
Nu wordt Klaas Vos opeens ópa Klaas: “Martin en Me-
rel?! Nee! Die zijn reusachtig!”  
                                                                                                  

                                                                                                                 
Ettie Huizing 

Foto Klaas Vos: Henriëtte Eilers 
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Cursus Luisteren naar  
klassieke muziek 
 

Op maandagavond 11 oktober 2010 start in De Barn een 
cursus Luisteren naar klassieke muziek van zes avonden. 
Docent is de in Noordlaren wonende kenner en liefhebber 
Dirk Herman de Jong. De heer De Jong heeft in de loop van 
zijn leven grote kennis op dit terrein opgebouwd. 
Zoals de naam van de cursus aangeeft, staat het luisteren 
naar muziek centraal. U gaat luisteren naar CD’s met klas-
sieke muziek van de barok tot het begin van de twintigste 
eeuw (van Bach tot Debussy).  
 

 
 
Dat gebeurt aan de hand van de volgende thema’s. 
1. Vormgeving, met speciale aandacht voor de sonate-

vorm of hoofdvorm. De sonatevorm neemt in de klas-
sieke muziek een centrale plaats in; zij komt voor in 
symfonieën, concerten, strijkkwartetten en sonates. 

2. Periodes in de klassieke muziek: barok, classicisme, 
romantiek, impressionisme. 

3. De ontwikkeling van de symfonie. De sinfonia’s van 
Johann Christian Bach, de symfonieën van Mozart en 
Beethoven, de symfonische gedichten uit de roman-
tiek. 

4. De ontwikkeling van de piano en van de pianomu-
ziek. Van klavecimbel naar fortepiano en uiteindelijk 
naar de Steinway-concertvleugel. De comeback van 
de fortepiano. 

5. Verschillen tussen de tijdgenoten Bach en Handel. 
6. Verschillende uitvoeringsstijlen. 
7. Liederen van Schubert: losse liederen en de liederen-

cyclus ‘Winterreise’. 
8. Het Requiem door de eeuwen heen op muziek gezet. 
 
Hierbij zal zoals gezegd steeds het luisteren naar de muziek 
(en niet de theorie) voorop staan. 
 
Plaats:    De Barn, Tolhuisweg 41, 9475 PE Midla-
ren 
Datum/tijd:   maandag 19.30-22.00 uur 
Aantal avonden: 6 
Start:     11 oktober 2010 
Verdere data:  18 oktober, 1, 8, 15 en 22 november  
      (25 oktober: herfstvakantie) 
Inschrijfgeld:   € 110 
      (inclusief toelichtende teksten en CD’s 

met muziekfragmenten om thuis te be-
luisteren); vanzelfsprekend ook de kof-
fie/thee! 

 
Opgeven voor 1 september bij  
Marian Kooiman,  
 
tel. 050 4092048/0651425761  of per 
Email  info@mcc-debarn.nl 

Klaas Vos 



Halmersinge 13 
9471 HM Zuidlaren 
Tel.: 050-       409 1529 
Fax: 050-409 
0168 
06-51346650 

Schilderwerken 
Wandafwerking 

Isolerende beglazing 
Ook voor  

advies 

� Boerderijen 

� Villa’s 

� Recreatie  bungalows 

� Molens 

� Bungalows  

Rietdekkersbedrijf  Jan 

Vos 

Kopij  Dorpskrant 
Noteer alvast in uw agenda. 

Data voor inlevering van kopij voor de dorps-
kranten in 2010 : 
 

 

• 11 okt. 

• 22 nov. 

JG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fouragesJG Veldman fourages    

  NOORDLAREN 
 

Levering van:    

Hooi, stro, & strooisels  ± 25 kg.   

Hemparade,  koolzaadstro,  

Paardenbrok.  
 

Tel: 050 409 37 44   of   

         06 21 86 21 08 
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Al meer dan 30 jaar 

Oude Boerenweg  11,   

Glimmen .  Tel /fax:  050 406 20 39 



VERKNOCHT AAN HUN AM-
BACHT, VERKNOCHT AAN 
NOORDLAREN 
 
Aan de Lageweg in de bebouwde kom van Noordla-
ren staat een bordje met de woorden Quercus, an-
tiekrestauratie. In de Boenderstraat 1A zie je een-
zelfde bordje. Het is de plek waar het bedrijf van de 
Noordlaarders Hans en Roelie de Jong is gevestigd. 
Sinds 1983 werken ze daar met veel kennis en kun-
de aan de restauratie van antiek meubilair. En als je 
met hen praat valt meteen nog iets op: de onmis-
kenbare liefde en hartstocht waarmee ze hun am-
bacht beoefenen. 

Binnen ruikt het naar hout, lijm, beits en boenwas. Di-
verse antieke kasten, stoelen en tafels, in uiteenlopende 
fasen van restauratie, roepen bij binnentreden in de 
werkplaats de sfeer op van ambachtelijke kwaliteit die je 
vooral associeert met de hoogtijdagen van meesters en 
gezellen. Die sfeer wordt versterkt door het vele gereed-
schap, zorgvuldig onderhouden en gerangschikt, verlan-
gend in afwachting van het moment dat de meester het 
weer ter hand zal nemen.  
 
Spiegelstraat of Boenderstraat 
Maar laat ik niet wegdromen in dichterlijke beschrijvin-
gen. Ik ben naar Boenderstraat 1 A getogen om Hans 
en Roelie de Jong te interviewen. Helemaal onbevoor-
oordeeld ben ik niet, en dat is geen aanbeveling voor 
een amateur-journalist, want enkele jaren geleden was 
ik zeer te spreken over de restauratie van de secretaire 
die ooit deel uitmaakte van het meubilair uit de pronkka-
mer van de boerderij van mijn overgrootvader.  

Terug naar hoe het begon. “Hoe wordt iemand 
antiekrestaurateur?”, zo luidt mijn openingsvraag. Hans 
vertelt dat hij al van jongs af aan veel timmerde voor de 
familie. Dat een leraar een opleiding startte voor tim-
merman in de bouw en aan Hans vroeg of dat niets voor 
hem was. Hans: “Die cursus duurde een jaar, en ik heb 
er alles geleerd wat je als timmerman moet kunnen om 
een nieuw huis te bouwen.” 

Daarna, we schrijven 1978, speelde het toeval 
een rol. Hans zag in de Folkingestraat een winkel van 
een antiekrestaurateur. Hij ging naar binnen en maakte 
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een praatje. Van het een kwam het ander. Werk genoeg. 
Hans: “Vincent was toen mijn leermeester. We restaureer-
den veel voor antiquair Anne Paul Brinkman. Die verhuisde 
later met zijn zaak naar Amsterdam en wilde dat ik met hem 
meekwam. Stel je voor, ik kon kiezen: Amsterdam, de Spie-
gelstraat of hier, Noordlaren. Ik heb Anne Paul wel gehol-
pen met de verhuizing, maar als je dit …”, gevolgd door een 
wijds gebaar naar het dakraam van waaruit polder en het 
Zuidlaardermeer door het zomerse bladerdak net niet meer 
zichtbaar zijn, “…. als je dit als omgeving hebt, hoef je niet 
lang na te denken.”  
 
Schuur van Luning 
De zaak in de Folkingestraat, waar Hans zijn brood verdien-
de, kwam begin jaren ’80 in zwaar weer terecht. Hans, on-
dertussen getrouwd met Roelie, moest wat anders zoeken. 
Zou hij voor zichzelf beginnen? We schrijven ondertussen 
1983, voor Hans en Roelie in meer dan één opzicht een 
gedenkwaardig jaar. Tot Hans’ verassing was de Noordla-
rense boer en amateur-historicus Henk Luning bereid zijn 
schuur te verhuren. Hans: “Meestal willen boeren hun bezit 
bij elkaar houden. Maar Luning was bereid; ik kon deze 
ruimte, toen nog koeienstal, voor een lage prijs huren.” 
 In 1983 ook werd dochter Roos geboren, in 1986 ge-
volgd door Joske. Met een zachte glinstering in haar ogen, 
haalt Roelie herinneringen op aan die tijd. “De eerste vier, 
vijf jaar was de vraag steeds weer: stoppen we of gaan we 
door? Soms was er geen geld om schoentjes voor de kinde-
ren te kopen omdat het geld voor het bedrijf nodig was. Ik 
deed in die tijd de administratie, maar was natuurlijk in de 
eerste plaats moeder. Vanaf de jaren ’90 ben ik gaan mee-
helpen met restaureren. Ik kan de zaagbanken bedienen, 
maar houd meer van de afwerken, van het kleine priegel-
werk, en ook van het poetsen en in de was zetten. Hans is 
de meester, een echte kunstenaar; soms denk ik: hoe krijg 
je het voor elkaar? Ik ben eerder een leerling of gezel. We 
vullen elkaar mooi aan.” 
 
Als het maar glimt … 
Adverteren was en is niet nodig. Dankzij mond op mond 
reclame zaten Hans en Roelie nooit zonder werk. Hoeveel 
waardering hun inspanningen oogstten moge blijken uit de 
vele spontane en ontroerende kaartjes die regelmatig bij 
hen in de bus vallen nadat de klus geklaard is. Roelie laat 
me een paar recente voorbeelden zien: “Dáár doen we het 
voor”, zegt ze met onweerlegbare vanzelfsprekendheid. 
“Dat is onze norm: mensen moeten tevreden zijn over ons 
werk. Hans vult aan: “We kregen een keer een grote bos 
bloemen van iemand die wou vieren dat hij al 10 jaar klant 
bij ons is.”   

Het is niet altijd pais en vree. Hans: “Soms lukt het 
niet, zelfs na twee of drie keer opnieuw proberen, een klant 
tevreden te krijgen. Hij hoeft dan niets te betalen. Maar ik 
vertel er wel bij dat hij voor nieuwe opdrachten maar ie-
mand anders moet zoeken. Daar snapt zo iemand dan niets 
van.” 

Ik zaag nog even door over het onderwerp en vraag 
hoe het in die enkele gevallen toch kan mislopen. Hans, 
hoofdschuddend bij de herinnering aan het voorval dat hij 
ophaalt: Ik kom er soms te laat achter wat iemand werkelijk 
wil. Dat is mijn eigen inschattingsfout. Zo was er een klant 
die, zo bleek na veel aanpassingen, in feite wilde dat ik zijn 
19e eeuwse kastje omtoverde tot een 17e eeuws exemplaar. 
Dat kan niet; dat wil ik niet. Ik wil niet meewerken aan dat 
soort handelspraktijken Ik bén geen handelaar; misschien 



ben ik in 
Nederland 
wel de eni-
ge restau-
rateur die 
niet han-
delt. Anti-
quairs heb-
ben vaak 
de houding 
‘Als het 
maar 
glimt.’ Ja, 
ja, denk ik 
dan, maar 
het moet 
technisch 
wel stevig 
zitten.” 
 
 
 
 
 

De neus van  Jezus 
Hans zijn vingers betasten voorzichtig een stuk hout. 
“Je kunt met je ogen dicht voelen uit welke tijd iets 
komt. Je voelt de verbindingen, de houtsoorten. Of iets 
glad is. Ik lees veel over antieke meubels, heb veel on-
der handen gehad, en zou graag zelf graag meer expe-
rimenteren. Met verschillende lijmen. Met iets 20 keer in 
de boenwas zetten. Daar is geen tijd voor. Wat ook las-
tig is, is dat sommige fabrieken verdwijnen. Daarmee 
bijvoorbeeld de enige toeleverancier van een hele goe-
de soort beits. Dus koop ik voldoende in om 10 jaar 
vooruit te kunnen.” 
 Van al het restauratiewerk dat Hans en Roelie 
onder handen hebben gehad hebben ze foto’s gemaakt. 
Ik blader door de boeken terwijl Hans en Roelie afwis-
selend commentaar geven. Roelie: “Het enige wat we 
gerestaureerd hebben waar ik moeilijk afscheid van kon 
nemen was een centenbakje uit een kerk. Toen we het 
kregen om te restaureren was het half verbrand. Op het 
bakje stond een uit hout gesneden beeldje van Maria 
met het kindeke Jezus. Dat was zo mooi.” Hans knikt: 
“De neus van Jezus was helemaal glad doordat talloze 
kerkgangers er met hun vingers aangezeten hadden.” 
 

De kar van Bakker Pots 
Tot slot van het interview ben ik nieuwsgierig naar anek-
dotes. Wat is het gekste wat Hans en Roelie gerestau-
reerd hebben? Hans hoeft niet lang na te denken en 
verhaalt van de bakkerskar van Pots uit Rolde. De kar 
stond boven op het dak van de bakkerij en fungeerde 
daar als uithangbord. Tot op een kwade dag de storm 
hem eraf blies.  
 Als ik naar buiten loop schiet Roelie nog een 
anekdote te binnen. Ze wijst op het bordje met 
‘Quercus, antiekrestauratie’. “Er kwamen hier een keer 
mensen uit Iran die gek opkeken toen ze de werkplaats 
zagen. Ze hadden het woord restauratie verward met 
restaurant.” Hans: “Ik heb ze een kopje thee aangebo-
den en we moesten allemaal erg lachen om het misver-
stand.” 
 

Nyckle Swierstra  
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Fietsen en/of borrelen op  
zaterdag 18 september 
 

Om elkaar eens te ontmoeten, te leren kennen of om ge-
woon eens een keer iets leuks te doen werd er begin april 
een workshop ‘bonbons maken’ georganiseerd voor vrou-
wen in Noordlaren.  
Hierop volgde nog een supergezellige zomerborrel eind 
juni. Vanwege het succes en de leuke en enthousiaste re-
acties blijven we dan ook voorlopig regelmatig leuke activi-
teiten organiseren. De club is nog steeds naamloos (er 
wordt aan gewerkt) maar het principe is en blijft: ‘vrijblijvend 
aanschuiven of deelnemen aan...’, met als doel elkaar eens 
te ontmoeten en/of bij te praten etc.  
 
Er zijn momenteel verschillende zaken in voorbereiding. Zo 
staar er voor dit jaar in ieder geval nog een fietstocht op het 
programma, gaan we een workshop sieraden organiseren 
en wellicht komt er ook nog een gezellige Kerstborrel op de 
agenda te staan. Uiteraard houden we je op de hoogte. De 
eerstvolgende activiteit is een fietstocht op zaterdag 18 sep-
tember. 
 
Fietstocht 18 september 
De start is om 13.00 uur vanaf ’t Haventje in Noordlaren, 
met -voor de liefhebbers- aansluitend vanaf 16.00 uur ge-
zellig nazitten en borrelen.  
 
De fietstocht is circa 35 km. Doe mee met een goede fiets 
en vergeet zeker niet een bandenplaksetje mee te nemen, 
voor ‘je weet maar nooit…’  
 
Er zijn geen kosten aan de fietstocht verbonden. Toch is het 
wel handig om geld mee te nemen, want we gaan zeker 
tussendoor nog even ergens zitten voor een ´pitstop’, om 
even op te krachten te komen. En het is ook handig voor als 
je aanschuift bij de borrel… 
 
Wie fietst of borrelt mee? 
Omdat we niet onaangekondigd met een groot aantal er-
gens willen verschijnen vragen we je aan te melden als je 
mee wilt met de fietstocht. Fiets je niet mee, maar je wilt wel 
aanschuiven bij de nazit? Geef je dan ook op.  
 
Aanmelden 
Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 15 september. Geef 
svp dan door of je wel/niet meefietst en of je wel/niet bij de 
borrel bent?  

 
Dit kan per e-mail naar: 
Christina Wieland: wiel-
and.bouwbedrijf@home.nl 
of Willeke Bazuin: wille-
kez@ppv-engineering.nl   
 
Tot ziens op zaterdag 18 
september?! 


