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Jans de Vries op latere leeftijd
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DE VRIES MECHANISATIE B.V. 
Van rijwielhersteller 

tot internationaal Landbouw Mechanisatiebedrijf

De Vries Mechanisatie is gevestigd op Lieving 45 te Beilen. Ik heb mij in de geschiedenis van dat 

bedrijf verdiept. De grondlegger van het bedrijf is Johannes de Vries, roepnaam Jans. Hij werd geboren 

op 18 augustus 1886 in Den Andel (Gr.) als 7e in een gezin van acht kinderen. Vader Luitje had een 

kleine smederij. Hij had een goede naam als maker van handgereedschap, zoals schoppen, vorken, enz.

Roelof Barkhof                                                                                                                                          
Op het  moment, dat ik dit schrijf is Roelof 
Barkhof 89 jaar. Hij heeft bij het toenmalige 
loon- en dorsbedrijf van Jans de Vries gewerkt, 
vanaf de tijd dat hij van school kwam tot na de 
Tweede Wereldoorlog (van 1941-1946). Daarna 
moest hij in dienst. Onderstaande informatie is 
grotendeels van Roelof Barkhof afkomstig. Verde-
re informatie is afkomstig van de kleinkinderen 
van Jans de Vries en uit archieven. 

Na school                                                                                                                                             
Na de lagere school, zo vertelde Jans aan Roelof 
Barkhof, heeft hij in een machinefabriek gewerkt. 
Daar moest hij de hele dag vijlen. Dat vond hij niet 
zo leuk. Zijn diensttijd heeft hij niet afgemaakt. 
Hij vond het niet prettig, dat hij moest leren 
schieten. Dat probleem heeft hij opgelost door 
een stukje van zijn rechterwijsvinger af te 
schieten. Hij miste inderdaad het eerste stukje 
van die vinger. Of hij dat wel of niet zelf gedaan 
heeft, is niet te controleren. Het is echter wel een 
spectaculair verhaal.  
 
Gevestigd in Beilen
Zo rond 1905 vestigde Jans de Vries zich als 
rijwielhersteller in Beilen aan de Paltz, tussen 
restaurant “de Rooie Kater” (voorheen “Café Van 
Wijk”) en huisnummer 20. Drents heeft Jans hier 
niet geleerd. Hij sprak Gronings. 
Het was niet zo’n rare keus zich in Beilen te 

Jans de Vries met zijn ouders

vestigen als rijwielhersteller. In Nederland ging 
men steeds meer fietsen. Dat blijkt ook uit het feit 
dat rond 1900 in Beilen een rijwielclub werd op-
gericht met de mooie naam T.O.G.I.D.O. Dat is de 
afkorting van: Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht. 
Jans had kennelijk wat met fietsen. 
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Jans op jonge leeftijd met een soort racefiets

Lastige start                                                                                                                                            
Jans zijn start was niet zo voortvarend in Beilen. In 
de Provinciale Drentse- en Asser Courant van 11 
november 1909 staat, dat hij een jaar daarvoor 
in staat van faillissement is verklaard door de Ar-
rondissement Rechtbank te Assen. In het faillisse-
mentsdossier staat echter, dat hij een paar dagen 
vóór 11 november 1909 in staat van faillissement 
is verklaard. Merkwaardig is, dat zijn oudere broer 
Luitje (geboren in 1877) op 15 juni 1909 al in 
staat van faillissement was verklaard.    
Volgens dat krantenbericht woonde Luitje in Bei-
len en had hij een smederij aan de Paltz. Aange-
nomen mag worden, dat hij met Jans in één pand 
zat. In de bevolkingsadministratie staat echter, 
dat hij toen in de gemeente Baflo woonde. 
Ik heb geen verklaring kunnen vinden, waarom 
beide in hetzelfde jaar failliet zijn verklaard.  

 

Adv. 18.06.1919 Asser Courant faillisement Luitje 
de Vries

Wel bleek in het dossier van Jans bij de lijst van 
bezittingen, dat er enige handgemaakte fiets-
frames aanwezig waren. Zijn kleinzoons nemen 
aan, dat hij die niet zelf gemaakt heeft. Wellicht 
heeft zijn broer Luitje die fietsframes gemaakt.                                                                              
Kennelijk is Jans de Vries na enige tijd weer op-
nieuw begonnen als fietsenmaker. Op 17 maart 
1915 plaats hij namelijk een advertentie in de 
Provinciale Drentse- en Asser Courant (zie foto) 
waarin hij een flinke rijwielhersteller vraagt, die 
hij een hoog loon in het vooruitzicht stelt. Hij zal 
toen op de één of ander wijze met zijn crediteuren 
tot vergelijk moeten zijn gekomen.

Gezin                                                                                                                                                 
Jans is op 21 augustus 1909 getrouwd in Beilen, 
met Lammigje Nijwening uit Westerbork. 
Lammigje en Jans krijgen samen vijf kinderen:                      
Trientje Albertine in 1910 
(roepnaam Bertha of zus);
Albert in 1912, (roepnaam Ab);                                                                                                                                             
Luitje in 1915,overleden op éénjarige leeftijd;                                                                                                                                       
Anna in 1918, overleden op vijfjarige leeftijd;                                                                                                                            
Luitje Anne in 1924 (roepnaam Lute of broer).

Machinist                                                                                                                                             
Op de overlijdensakte van zijn dochter Anna in 
1923 blijkt, dat Jans als beroep machinist op-
geeft. Daarvoor steeds rijwielhersteller. 
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Jans zal toen machinist zijn geweest op een 
dorsmachine. Dorsmachines waren verrijdbare 
machines voor het dorsen van granen, peulvruch-
ten en allerlei fijne zaden. Dat dorsen deed men 
daarvoor handmatig met een dorsvlegel op de 
deel in de boerderij: een zeer arbeidsintensieve 
activiteit. 
Of hij dat dorsen toen direct voor eigen rekening 
en risico deed, is niet bekend, wel dat hij later een 
eigen dorsmachine had. Geld voor die dorsma-
chine en bijbehorende apparatuur zal hij geleend 
hebben van een particulier. In Beilen was uitslui-
tend de Boerenleenbank. Die leende toen nog niet 
aan bedrijven zoals dat van Jans.
Bij het dorsen werden (stro)-garven bovenin de 
dorsmachine gegooid. Het zaad dat er uitkwam 
werd opgezakt. Aan de andere kant van de ma-
chine kwam er stro uit. Dat stro ging direct in een 
stro-pers en kwam er in pakken uit. Die pakken 
stro werden bij elkaar gehouden met ijzerdraad. 
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Dorsmachine. Rechts Luitje de Vries. Links van 
hem zijn broer Jans.

Bij zo’n machine waren wel een man of zes aan 
het werk. Aandrijving was oorspronkelijk met een 
paard (rosmolen) later met een locomobiel (een 
stoommachine op wielen), die werd gestookt op 
cokes. Het paard werd later uitsluitend gebruikt 
om de dorsmachine, de stro-pers en “pakwagen” 
te verplaatsen.

Locomobiel. Links voor Lute de Vries.

Op deze wijze hebben Jans en later ook zijn zonen 
gedorst. Na de oorlog werd het paard vervangen 
door een tractor, die ook het werk overnam van de 
locomobiel. 

Verhuizing naar de Molenstraat 
en zoon Ab in het bedrijf 
In 1931 werd een bouwvergunning aangevraagd 
voor het woonhuis Molenstraat 40 te Beilen. Op 
dat adres heeft Jans gewoond tot zijn overlijden. 
Een jaar later werd een vergunning afgegeven 
voor een houten schuur achter het huis.  

1-2019



Aole Piet                                                                                                                                             
Het paard van Jans was wereldberoemd in Beilen 
en werd “Aole Piet” genoemd. Er zat volgens 
Roelof Barkhof geen model aan, maar het was 
beresterk. Dat paard verplaatste probleemloos 
de dorsmachine. Toen Roelof een jaar of tien was 
vroeg vrouw De Vries hem om Aole Piet even naar 
Klatering te brengen, waar haar man aan het dor-
sen was. Dat wilde Roelof wel, maar ze wist niet 
precies waar ze aan het werk waren. Dat was geen 
probleem. Aole Piet kreeg een zak op de rug en 
Roelof kwam daarop te zitten. Hij kreeg de bood-
schap mee, dat hij zich goed aan de manen moest 
vasthouden en dat hij het spoor kon oversteken, 
want de trein was er net langsgekomen. Dat 
Piet dat zo simpel deed, zal ook te maken gehad 
hebben dat hij na aankomst bij de machine altijd 
haver kreeg. Terug naar huis deed Aole Piet ook 
zonder begeleiding.  

Maaien en opslaan van gedorst graan                                                                                                       
Aanvankelijk werd het graan gemaaid met een 
zeis. Met behulp van een welhaak of zicht werden 
er garven van gemaakt. Die garven, ongeveer 20 
stuks, werden bij elkaar gezet op het land in een 
schoof of hok om te drogen. 

Job Meijer met zeis. Willem Tijms met welhaak.Ze 
werkten samen bij Groot Evert Heling in Zwiggelte. 
Pentekening Dozy.

Als het droog was, werden de schoven naar de 
boerderij gebracht om daar opgeslagen te worden 

in afwachting van de komst van de dorsmachine. 
Als er in de boerderij te weinig ruimte was, werd 
van de schoven een mijt gezet. In Drenthe zeggen 
wij “miet”. Die mijten werden van verschillende 
boeren bij elkaar geplaatst op een hoger geleden 
stuk land. Eén en ander werd geregeld door de 
volmachten van de boermarke. Sommige boeren 
vormden ook samen een club om mijten op een 
stuk land te plaatsen. “Miet zetten” kon niet ie-
dereen. Wie dat goed kon, hielp een ander. 
Verschillende loondorsers werd dan gevraagd een 

Van schilderij van Hein Kray, eigendom van R.M. 
Kuik-Thijs

prijs op te geven om die mijten te dorsen.
Het maaien met een zeis werd later vervangen 
door een met paard(en) of tractor getrokken maai-
balk. Weer later kwam de zelfbinder. Die maaide 
en bond het graan in garven.  

Concurrentie                                                                                                                                          
In Beilen waren twee loondorsers: de Gebr. Geer-
tjes en Jans de Vries. In de omliggende dorpen 
waren uiteraard ook loondorsers, die in Beilen en 
omgeving dorsten. In Klatering kwam bijvoorbeeld 
loondorser Blaauw uit Rolde. De meeste boeren 
maakten steeds gebruik van dezelfde loondorser, 
mits de prijs niet te veel afweek. “Wat gooud is, 
mut gooud blieven”, of “Wij hebt ja nooit wat met 
heur had”. Over Geertjes was De Vries niet zo 
enthousiast. Wellicht had dat te maken met het 
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feit dat Geertjes drie Borga’s (dorsmachines) had 
van Ten Borg en Mensinga te Appingedam. Dat 
was het betere merk. Toen Geertjes al machines 
had met luchtbanden, reed De Vries nog rond met 
machines met houten wielen met daaromheen 
hoepels. Die wielen moesten bij warm weer nat 
gehouden worden, om te voorkomen dat de hoe-
pels eraf liepen. Het is tussen Geertjes en De Vries 
helemaal goed gekomen. Kleinzoon Jan de Vries 
had met Zwaantienus Geertjes, een langjarige 
vriendschappelijke relatie.

Zoon Ab in het bedrijf                                                                                                                                        
Toen zoon Ab in het bedrijf kwam, werd er snel 
met meer machines gedorst. Later met de komst 
van Lute werd het bedrijf nog verder uitgebreid.  
Vlak voor het uitbreken van de oorlog moest zoon 
Ab opkomen voor dienst. Hij was bij de marine. Na 
de overgave op 15 mei 1940, haalde broer Lute, 
16 jaar oud, Ab met een auto op uit Den Helder. 
Lute was zo klein, dat er kussens nodig waren om 
hem op de weg te kunnen laten kijken. 
Tijdens de oorlog ging aanvankelijk alles zijn 
normale gang. Er werd gedorst met drie machi-
nes. Later werd het wat lastig. Brandstof voor de 
locomobiel was niet of moeilijk te krijgen. Soms 
stookte men de locomobiel met stro, hout of wat 
er maar voorhanden was. Door de Crisis Controle 
Dienst werd er op toegezien dat graan gebruikt 

werd voor de voedselvoorziening en niet in de 
laatste plaats voor de Wehrmacht. Natuurlijk werd 
daar zoveel mogelijk mee gesjoemeld. De boer 
drukte wat achterover en Jans ook. Sommige boe-
ren hielden zich bezig met zwarte handel. Als men 
ergens langs het spoor aan het dorsen was, stop-
te er wel eens een (goederen-) trein en kocht de 
machinist koren. Jans de Vries had in een schuur 
achter zijn huis een oude bus staan. Daar sliepen 
aan het einde van de oorlog “eten-halers” in. Die 
kregen allemaal wat graan mee.  Als de eten-ha-
lers weer vertrokken waren, kwamen er snel weer 
anderen. Vermoedelijk gaf men onderling het 
adres door. Zie kader volgende pagina.

Ongeluk in Wolfheze                                                                                                                                         
Tijdens de oorlog verkocht Jans een dorsmachine 
aan een boer in Wolfheze. Die machine werd 
vervoerd per trein. Jans en Roelof Barkhof gingen 
ook naar Wolfheze om de koper te leren hoe hij 
met die machine moest omgegaan. Eén en ander 
verliep voorspoedig, totdat een riem van een 
poelie afliep. Jans zette de locomobiel niet stil en 
probeerde de riem om de draaiende poelie te leg-
gen/gooien. Dat ging niet goed. Hij kwam met zijn 
hand tussen de riem en de poelie. Resultaat een 
gebroken pols. Besloten werd, dat hij naar het zie-
kenhuis gebracht zou worden. Jans ging pas weg 
nadat hij Roelof had verteld dat hij bij de machine 
moest blijven en er zorg voor moest dragen dat 

Bertha de Vries in het portiek bij bakker 
Haverkamp met twee meisjes

Voor de winkel van Otter in de Kruisstraat. Op de 
bank L. de Vries - Nijwening met aan weerszijden 
van haar een dochter
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het allemaal goed ging. Hij had namelijk nog geen 
geld ontvangen. Alles verliep echter prima en 
Roelof at en sliep bij de boer. De volgende morgen 
was hij al om zes uur weer bij machines. Hij zorg-
de dat de locomobiel weer werd opgestookt en 
vond even later Jans tussen het stro. Die was uit 
het ziekenhuis ontslagen met gips om de pols en 
had besloten bij de machine te gaan slapen. Dat 
laatste gebeurde overigens wel vaker.

Na de oorlog
Na de oorlog ging men door met dorsen. Klein-
zoon Johan kan zich drie machinisten herinneren: 
Nieke Beuving, Herman Denekamp en Job Kals-
beek. Lute ging op stap met een kleine dorsmachi-
ne. Merk Ködel en Böhm. Dat was een overdwars 
dorsmachine. De garven werden er dwars inge-
gooid. Het stro kwam er gebonden in bossen weer 
uit. Dat stro werd dan gebruikt om daken mee te 
bedekken, in plaats van met riet. Voor riet had 
men toen vaak geen geld.                     
       
Johan kan zich verder nog de volgende merken
van dorsmachines herinneren: 
Ransomes en Clayton bouwjaar 1932.                                                                                                                                            
Stropersen: Borga carterpers, Borga draadpers en 
Claas patent (breedstro touwpers).            
Tractoren: Oliver, John Deere, Cetrac rupstractor 
(zie hieronder) en Case. 

Andere werkzaamheden                                                                                                                                    
Naast het dorsen hield firma De Vries zich bezig 
met de aanleg van wegen en het ploegen van 
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EEN NARE ERVARING 
IN DE OORLOG
In de oorlog op 15 augustus 1944 was Jans 
de Vries aan het dorsen vlak bij de spoorlijn 
bij Reinders aan de Oosterling te Pesse. 
Daar werd een trein beschoten. 
Zie www.drentheindeoorlog.nl

De trein was tot stilstand gekomen vlak bij 
de plaats waar de dorsmachine stond. Roe-
lof Barkhof was zo bang voor de kogelregen, 
dat hij in een nabijgelegen ven sprong. Jans 
ging later naar de trein om te helpen, nadat 
hij eerst bij een boer lakens van de was-
lijn had gepakt. Roelof kreeg de opdracht 
te zorgen, dat er steeds genoeg water in 
de locomobiel bleef. De Vries heeft bij het 
schietincident  weinig meer kunnen uitrich-
ten. Later bleek dat er 43 doden waren te 
betreuren.

MARSHALLHULP
George Marshall (foto 1946)

De Marshallhulp was 
een soort Amerikaanse 
ontwikkelingshulp voor 
landen die in de Tweede 
Wereldoorlog ernstig 
hadden geleden. 
De hulp was gebaseerd 
op het zogeheten 
Marshallplan. Dat was 

weer genoemd naar de bedenker ervan, 
de Amerikaanse generaal George Marshall 
(1880-1959), die het in 1947 voorstelde. 
De Marshallhulp kwam drie jaar na het 
einde van de oorlog op gang. 
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COMBINE
Volledig: combined harvester - Letterlijk een 
machine waarmee (voornamelijk) graan-
gewassen worden gemaaid en gelijktijdig 
gedorst.

De opkomst van de combine of maaidorser 
in ons land dateert van na WO II. Landelijk 
werden er hier in 1950 zo’n 1200 geteld 
en in 1965 werd al bijna driekwart van de 
oppervlakte granen met een maaidorser 
geoogst. Toch werd in de meeste zandgebie-
den tot ver in de jaren ‘60 het graan apart 
gemaaid en opgehokt om vervolgens na 
een korte periode van narijping en droging 
te worden gedorst. In Drenthe telde men in 
1950 in totaal 23 maaidorsers. 

KOOP VAN FIETSEN
Jans had eens een grote partij fietsen ge-
kocht. Hij vroeg vrachtrijder Kolk in Wijster 
om die met zijn vrachtauto op te halen en 
die op vrijdag a.s. om kwart over drie uur bij 
hem te bezorgen. 

Zijn buurjongens nodigde hij uit om op die 
vrijdagmiddag om drie uur bij hem te ko-
men. “Ik ben jarig geweest als jullie om drie 
uur komen, krijgen jullie een pilsje”.  Die 
jongens kwamen graag. Toen Kolk even later 
kwam aanrijden, waren zij wel genoodzaakt 
de fietsen te lossen. 

heidevelden. Dat ploegen gebeurde met een één-
scharige ploeg getrokken door een Cletrac tractor 
op rupsbanden, daarvoor was nog een andere 
tractor gekoppeld. Die Cletrac rupstractor was er 
gekomen in het kader van de Marshallhulp. 
Ook hield men zich bezig met het leegpompen 
van veengaten, zodat de boeren er turf konden 
graven. 

Lute trouwde in 1947 met Jantje Gort, afkomstig 
uit Pesse. Zij kwamen te wonen in de voorkamer 
van Jans en Lammigje. In 1952 bouwden zij een 
nieuw huis op het terrein van Jans. Dat werd Mo-
lenstraat 42. 

Lute een eigen bedrijf                                                                                                                                         
Ook ging Lute in 1952 met een eigen bedrijf aan 
de slag. Niet zo’n wonder. Zijn vader en broer Ab 
hadden geen behoefte om veel te veranderen. Zij 
zagen geen toekomst in de combine, die toen al 
was uitgevonden. Lute dacht daar totaal anders 
over. Over dat nieuwe bedrijf volgt een artikel in 
een volgend nummer.

Ab ging verder met de dorsmachines en dat liep 
uiteindelijk door de komst van de combine niet 
goed af.

Jans de Vries in de handel                                                                                                                                           
Jans de Vries begon toen met het opkopen van 
fietsen, die in opdracht van de Dienst Domeinen 
werden geveild, met de bedoeling die op te knap-
pen en daarna te verkopen. Dat liep totaal uit de 
hand. Hij kocht veel meer dan hij kon opknappen. 
Vrouw De Vries heeft eens een brief aan “Domei-
nen” geschreven en gevraagd hem niets meer te 
gunnen. Dat hielp niet. Jans schreef op naam van 
een derde in.  Zie kader.

Later kocht hij ook andere zaken, zoals kasten, 
horloges, laarzen, enz. Gevolg de schuren he-
lemaal vol, je kon er geen been meer door heen 
trekken en dat gold ook voor het terrein. Hij kwam 
dan ook op het terrein van Lute terecht. Het ver-
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haal gaat, dat Lute eens een partij kasten die op 
zijn terrein stond, in brand heeft gestoken. Jans, 
die met de trein onderweg was naar Assen, kwam 
langs de Molenstraat en zag de brand. In Assen 
aangekomen, ging hij met de eerste trein terug 
naar Beilen om te proberen nog wat te redden. Dat 
lukte natuurlijk niet. 

Jans is overleden op 27 oktober 1976, toen hij 
90 jaar oud was. 

_____________________________________

KAPSONES
Ab de Vries bezocht een bedrijf dat een 
tractor te koop had. Hij bekeek de tractor en 
ging naar het kantoor om de uiterste prijs 
gewaar te worden. Daar bleek dat de direc-
teur in gesprek was. Hij moest maar terug-
komen. Ab: “Ik heb geen tijd meer. Jammer, 
want ik had er f. 10.000,00 (de helft te veel) 
voor willen geven”. Ab reed weg en even 
later haalde de directeur hem met hoge 
snelheid in en wilde zaken doen.  Ab: “Ik 
heb er nog even over nagedacht, maar een 
andere tractor lijkt mij beter”.  

STRIPTEASE
Ab de Vries hield wel van een feestje met 
wat actie. De band Cuby and the Blizzards 
hielden een nieuwe LP ten doop in het 
bekende café Perkaan te Wezup. Terwijl men 
druk in de weer was, kwam een striptease-
danseres voor de dag en deed haar act op 
het biljart. Daar stonden later de kranten 
van vol. Een foto van de hoes van die plaat 
blijkt hieronder. Ab staat er op. De danse-
res niet. Ab is de persoon, die een borrel in 
schenkt. 

Links Jans de Vries en rechts zijn broer Luitje

1-2019



Foto: links Jan, midden Lute en rechts Johan de Vries. Persoon geheel rechts onbekend 
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DE VRIES MECHANISATIE B.V. 
Van loondorser tot internationaal Landbouw Mechanisatiebedrijf 

Deel II 

Samenvatting deel k (verschenen maart 2019) 

Johannes (roepnaam Jans) De Vries kwam uit Den Andel in Groningen in begin 1900 en vestigde zich als 

rijwielhersteller in de Paltz te Beilen. De start verliep moeizaam. Na enige tijd kocht hij een dorsmachine 

om verder te gaan loondorsen bij de boeren. Dat ging goed. Na de oorlog beschikte hij over drie dorsma-

chines. Zijn twee zonen Ab en Lute kwamen bij hem in het bedrijf. Onder andere door de opkomst van 

de combine waren de drie heren het er niet over eens hoe het verder moest. Lute besloot alleen door te 

gaan. Ab begon ook met een eigen bedrijf. Vader Jans ging verder waar hij mee was begonnen: rijwielher-

steller. Hoe het bedrijf van Lute zich verder heeft ontwikkeld, leest u in het onderstaand verhaal. 

Start loonbedrijf L.A. De Vries 
Wanneer het bedrijf precies is gestart, is niet 
geheel duidelijk. Een eerste inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel is niet te vinden. Is er 
vermoedelijk zelfs niet. Men zei toen nogal eens: 
"Je kunt beter jagen zonder akte, dan zonder 
geweer". 

Aangenomen mag worden, dat het begin jaren 
vijftig van de vorige eeuw moet zijn geweest, 
dat de onderneming is gestart. Loondorser De 
Vries dorste eerst met een Borga dorsmachine. 
Normaal gesproken waren er flink veel mensen 
nodig om te kunnen dorsen. Hij was al snel in 
de weer dat aantal te verminderen. Met boeren 
werd afgesproken, dat zij moesten zorgen voor 
personeel. Dat scheelde die boer aanzienlijk in 
de kosten. Er kwam slechts één medewerker van 
De Vries mee. Wellicht hield De Vries er op deze 
manier meer geld aan over. De dorsmachine werd 
aangedreven door een gebruikte Ferguson TET 
petroleum tractor. 

De pers waarmee het stro na het dorsen in pak-
ken werd geperst, werd evenals de dorsmachine 
aangedreven door een aandrijfband via een poelie 
op de tractor. Lute bedacht een aftak-as aan de 

dorsmachine te bouwen voor aandrijving van de 
pers. Dat was veiliger en gaf minder storing. 
De vraag naar loonwerk nam toe 
De boeren op de zandgronden van Drenthe werk-
ten direct na de oorlog nog op dezelfde wijze als 
daarvoor. Zij hadden vaak een inwonende knecht. 
De boer en de knecht deden al het werk zelf met 
uitzondering van het dorsen. Naoberhulp (elkaar 
helpen bij werkzaamheden) kwam in die tijd bij 
boeren veel voor. 

Bijna al die boeren hadden een arbeidsintensief 
gemengd bedrijf (akkerbouw en veeteelt). Door 
de komst van betere kunstmest, goede landbouw-
voorlichting, enz. werd er meer geoogst dan voor-
heen. Zodoende kwam er steeds meer werk voor 
de boeren. De loonkosten stegen in die periode, 
waardoor steeds meer boeren afscheid moesten 
nemen van hun knecht(en). Kortom: er kwam be-
hoefte aan een agrarisch loonwerker. 

Ontstaan agrarisch loonbedrijf 
Lute heeft in 1953 een nieuwe zware tractor (een 
Mac Cormick DGD 4) gekocht. Deze tractor werd 
o.a. voor de aandrijving van de dorsmachine en 
voor het trekken van een weiderol gebruikt om 
grasland vlak te rollen. Omdat Lute onvoldoende 
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inkomsten verdiende met het dorsen van graan en 
het rollen van grasland, zocht hij andere activi-
teiten. Hij ging ook ploegen en grasmaaien bij de 
boeren met die tractor. Zo ontstond langzamer-
hand het agrarisch loonbedrijf. 

Ander werk dan bij boeren 
De Vries werd ook gevraagd geoogste aardappe-
len en suikerbieten te laden, die vervoerd moes-
ten worden naar de aardappelmeelfabrieken in 
Smilde (Scholten) en Oranje (AVEBE). Dat vervoer 
vond eerst plaats per schip en later met een 
vrachtauto. 
Lute had daarvoor een vrachtauto met daarop een 
draadkraan gekocht afkomstig uit het Amerikaan-
se of Canadese leger. Het geheel werd door De 
Vries in een andere kleur gespoten. De kraan werd 
vaak bediend door buurjongen Janko Schoonveld 
(geboren in 1946), die tegenover De Vries woon-
de. Janko was zowat dag en nacht bij de fam. 
Vries. Na de L.T.S. ging Janko daar ook werken, 
nadat hij eerst een jaar bij Schepers in Hoogeveen 
had gewerkt. Janko vertelde, dat het laden van 
zo'n schip niet eenvoudig was. De aardappelen 
werden door boeren langs het kanaal gestort. 
Men kon met de vrachtauto/kraan niet te dicht 
bij het kanaal gaan staan, want dan was de kans 
groot dat het gehele zaakje in het water kukelde. 
De handrem van de vrachtauto werkte matig. Lute 
ging daarom in de cabine van de auto zitten en 
hield de rem ingedrukt. De giek van de kraan was 
niet zo lang, waardoor hij de aardappelen niet zo-
maar in het ruim van schip kon laten vallen. Janko 
moest zorgen, dat de bak van de kraan richting 
het schip zwaaide. Was de bak eenmaal boven het 
ruim, dan werd de bak ontgrendeld. 

Handel in auto's 
Bij De Vries werd ook in auto's gehandeld. Die au-
to's werden gekocht op automarkten in Deventer, 
Apeldoorn en Utrecht. Buurman Piet Schoonveld 
knapte die auto's, indien nodig, op. Piet had als 
monteur bij garage Beugel & Fernim gewerkt. 
Na de oorlog werkte hij als chauffeur bij een over 

Janko Schoonveld en Jan de Vries (Molenstraat) 

heidsinstelling in Assen. Hij moest daar acht uur 
per dag werken en had dus tijd genoeg om dat 
werk er nog even bij te doen: zo dacht men daar 
toen over. 

Zodra zo'n auto weer in goede staat was gebracht, 
werd die vaak ook weer op één van die automark-
ten verkocht. Lute reed zelf ook in zo'n auto. Boe-
ren zagen die auto en niet zelden werd die dan 
aan een boer verkocht. Hij kwam eens naar huis 
lopen met een autoplaid over zijn arm. Hij vertel-
de, dat garagehouder Nicolai in de Brinkstraat zijn 
auto had gekocht. Die bood hem na wat gedoe 
een leuk bedrag en de handel ging door, echter 
exclusief de plaid. 

Personeel 
Het werk bij De Vries werd in het begin gedaan 
door mensen uit de buurt. Toen het drukker werd, 
werd personeel aangenomen. Dat waren in de 
loop der tijd de gebroeders Albert en Daan Hulst, 
Steffen Hummel, de gebroeders Lucas en Hille-
ginus Maat en Henk Pomp. Uiteraard ook Janko 
Schoonveld, maar die hoorde als het ware bij de 
inventaris. 
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Stef Hummel (Molenstraat) 

Hard werken 
Janko vertelde, dat zowel Lute als Jantje keihard 
werkten. Als het personeel stopte op het land 
kroop Lute in drukke perioden daarna nog op de 
tractor en werkte dan 's nachts door. 
Jantje en hij kregen samen 5 kinderen: Johan 
werd in 1948 geboren, Jan in 1949, Albert in Foto 

Lute en Jantje de Vries 

1955, Anneke in 1961 en Laura in 1963. 
In haar keuken ontving Jantje vertegenwoordigers, 
klanten en personeel. Al die mensen kregen op 
tijd koffie en/of thee. Tijdens etenstijd konden ze 
mee-eten. Niemand kwam iets te kort. 

Eerste combine 
In 1957 werd de eerste combine aangeschaft. 
Geld daarvoor werd van particulieren geleend. 
In 1965 kocht Lute ook een maaier en een zelf-
binder. De firma Zonna, van de familie Hepping, 
maakte die machines zodanig, dat ze op de af-
tak-as van de tractor konden worden aangesloten. 
In 1965 werd achter de woning een schuur ge-
bouwd voor stalling en reparatie van landbouw-
machines. Drie jaar later werd tussen de schuur 
en de woning een kantoor en een kantine ge-
bouwd. 
Die schuur was dringend nodig, want de machines 
stonden bij gebrek aan ruimte langs de straat in 
de Molenstraat.Dit ondanks dat een schuur van 
Eppie Blauw aan het einde van de Molenstraat 
was gekocht en in gebruik was genomen. Eppie 
Blauw was gestopt met zijn expeditiebedrijf. 

Woonhuis fam. De Vries Molenstraat 42 

Boekhouding 
Jantje was belast met het schrijven van de reke-
ningen. Dat gebeurde altijd op zondag. Het gehele 
gezin moest, waar mogelijk, meehelpen. Zondags-

De Vries Mechanisatie B.V. 1 Jan Kuik 21 
2-2019



middags wilde Lute met het gehele gezin graag 
wat rondtoeren met de auto. Bijvoorbeeld naar de 
Grondsels bij Spier waar 16 nieuwe boerderijen 
werden gebouwd in het kader van de ruilverkave-
ling. Die boerenbedrijven beschikten gemiddeld 
elk over 15 hectare land. Jantje wilde ook wel mee 
rondtoeren, vooral omdat haar broer Hilbert daar 
ook een nieuwe boerderij bouwde. Lute hoopte 
vooral met de nieuwe eigenaren zaken te kunnen 
doen. 

Om het Jantje wat gemakkelijker te maken en 
omdat De Vries wel inzag, dat een goede boek-
houding heel belangrijk is voor een onderneming, 
werd Lambert Jonker van Lheebroek aangenomen. 
Lambert was een boerenzoon en werkte bij ac-
countantskantoor Gorter in Assen. Hij was in het 
bezit van de noodzakelijke boekhouddiploma's en 
slaagde erin een professionele boekhouding op 
poten te zetten. 

Verkoop van tractoren 
Boeren realiseerden zich dat zij zelf ook wel een 
tractor konden aanschaffen, dat spaarde de 
kosten van een loonwerker uit. Daar speelde Lute 
handig op in. Joldersma in Lutten kocht tractoren 
in Engeland. Daar kregen boeren subsidie (Mars-
hallhulp) bij de aanschaf van een tractor en die 
subsidie gold ook als een gebruikte tractor werd 
ingeruild. Eerst kocht Lute een paar tractoren bij 
Joldersma. Vrij snel ging hij zelf naar Engeland om 
zaken te doen. Vaak werd een Massey Ferguson 
gekocht. 
Lucas Vredeveld op Smalbroek en Hendrik Mar-
tens op de Halerbrug waren de eersten die zo'n 
tractor kochten. Andere boeren volgden snel. Een 
complicatie was, dat die boeren allemaal één of 
meer paarden hadden. Dat probleem werd ook 
handig door de Vries opgelost. Hij had contact 
met veehandelaar Ab Meringa, die dan vaak de 
paarden kocht. Als een boer overwoog een tractor 
te kopen, werd Meringa gewaarschuwd en die 
ging dan even kijken bij het paard dat vaak buiten 
liep. Met die paardenhandel had De Vries verder 

niets van doen. Heel verstandig, want aan gedoe 
achteraf, omdat het paard een (verborgen) gebrek 
bleek te hebben, had hij geen behoefte. 
De boeren hadden toen uiteraard ook een ploeg, 
een maaibalk e.d. nodig. Natuurlijk kon ook dat 
geleverd worden. Op die manier is het huidige 
mechanisatiebedrijf ontstaan. Janko Schoonveld 
werd monteur, later bijgestaan door zoon Jan de 
Vries. 

Koop loon bedrijf Sinkgraven 
In 1971 werd loonbedrijf Sinkgraven, gevestigd 
aan de Asserweg 12 te Bellen, gekocht van Geert 
Sinkgraven. Geert was nog maar goed 50 jaar, 
maar had geen opvolger. Hij had de keus tussen 
stoppen of fors investeren. Hij koos voor het eer-
ste. Zijn werknemer Jan Winters (loonwerker) werd 
"mee verkocht". In die tijd deed men bij voorkeur 
zaken met geloofsgenoten. Geert was lid van de 
gereformeerde kerk. Door deze aankoop kreeg de 
vrijzinnig hervormde De Vries, er nogal wat gere-
formeerde klanten bij. 

Verkassen naar Lieving 
Het terrein van De Vries lag tegen het terrein van 
de Stichting Beileroord aan. Die laatste had be-
lang bij de grond en de gebouwen. De gemeente 
Beilen, wilde graag dat het bedrijf van De Vries 
vertrok uit de Molenstraat en zich vestigde op het 
industrieterrein. Aan dat laatste had De Vries geen 
behoefte. Die wilde liever naar Lieving. Hilbert 
Doldersum had daar een paar jaar geleden het 
pand van timmerman Willem Gils gekocht. Dat 
pand was nu te koop. 

Lute ging zelf niet in onderhandeling met de Ge-
meente. Hij liet "de kastanjes uit het vuur halen" 
door de directie van Beileroord. Dat lukte. De 
gemeente ging akkoord met een verhuizing naar 
Lieving. Toen deed zich het probleem voor, dat 
een buurman die landbouwgrond naast het per-
ceel had liggen, bezwaar maakte. Dat probleem 
loste de toenmalige burgemeester Beckeringh van 
Rijn handig op. Hij nodigde de buurman en Lute 
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Tuin- en parkmachines 
Tijdens één van de vele verbouwingen werd de 
showroom voor landbouwmachines opgeheven 
en werd dat een showroom voor tuin- en parkma-
chines. Dat heeft zich in de loop der jaren prima 
ontwikkeld en wel zodanig dat de woning van 
Albert en Sylvia in 2013 werd afgebroken en er 
op die plaats een geheel nieuwe showroom werd 
gebouwd. In de aangrenzende schuur werd een 
professionele reparatieafdeling voor die machines 
ingericht. Het bedrijf is dealer van de bekende A-
merken van tuin- en parkmachines. 

Vestiging in Valthermond 
Doordat een collega in Valthermond stopte werd 
in 1988 besloten daar een vestiging te openen. In 
die regio zijn veel akkerbouwers en dus was daar 
een markt voor oogstmachines zoals bijv. aard-
appel- en bietenrooiers. Hoewel deze vestiging 
zich goed ontwikkelde, werd in 2002 besloten de 
vestiging te verkopen, omdat het lastig werd de 
aandacht tussen twee vestigingen te verdelen. 
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Val van de Berlijnse muur 
Toen die muur in 1989 viel kwam er een levendi-
ge internationale handel op gang in agrarische 
machines. Boeren uit het westen vertrokken naar 
de voormalige D.D.R. en hadden daar machines 
nodig. De Vries kocht deze machines in landen 
in West-Europa en verkocht deze machines door 
naar Oost-Duitsland en andere landen in Oost-Eu-

KUNSTMATIG VERKREGEN MEST 
Even voor het midden van de 19e eeuw werd 
ontdekt dat planten van minerale stoffen 
leven en dat deze stoffen voor een goede 
groei van een gewas noodzakelijk zijn. De 
belangrijkste kunstmeststoffen zijn stikstof-
meststoffen (N), fosfaatmeststoffen (P205) 
en kalimeststoffen (K). Ook horen hier de 
sporenelementenstoffen (koper, mangaan, 
borium, zink, kobalt en molybdeen) bij, 
maar deze worden in veel mindere mate en 
meer incidenteel toegepast, omdat deze 
elementen in de meeste bodems van nature 
in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn. 
Kunstmest werd langs chemische weg en op 
industriële schaal bereid. Aanvankelijk nog 
aangeduid als 'hulpmeststoffen' kwam het 
gebruik van kunstmest na ca. 1895 in een 
stroomversnelling. 

De eerste vormen van kunstmest, die op 
de Drentse zandgronden rond 1880 in 
gebruik kwamen, betrof vooral kainiet, een 
kalimeststof die aanvankelijk uitsluitend 
op groenland gebruikt werd; kort daarop ge-
volgd door het fosforhoudend Thomasslak-
kenmeel. Het gebruik van kunstmest (met 
name van stikstof) nam vooral sinds 1950 
buitengewoon snel toe. Bron: wikipedia. 

BETROUWBAAR 
Zoon Albert vertelde, dat hij veel van zijn 
vader heeft geleerd. Samen gingen zij naar 
Duitsland om daar gebruikte machines te 
kopen. Eerst werd een gekeken naar een 
gebied met uitstekende landbouwgrond. Als 
ze in een plaats kwamen waar de kerk leien 
op het dak had in plaats van pannen, vroe-
gen ze een boer die opviel vanwege ordelij-
ke gebouwen en dito erf naar de naam van 

24 De Vries Mechanisatie B.V. I Jan Kuik 
2-2019



een goed mechanisatiebedrijf. Daar reden 
ze naar toe en zorgden ervoor dat de mooie 
Opel Senator waarin zij reden goed zicht-
baar was, incl. het Nederlandse kenteken. 
Niet zelden had die dealer wel machines te 
koop, die De Vries wel wilde kopen. Als men 
het eens was over de prijs, werd gevraagd 
of er een fax op het bedrijf was. De bank in 
Nederland werd dan gevraagd direct het 
overeengekomen bedrag over te maken. Dat 
werkte prima. De Duitse ondernemer kreeg 
in de gaten te maken te hebben met een be-
trouwbare ondernemer en belde De Vries in 
voorkomende gevallen, dat hij een bepaal-
de machine te koop had. Ook nam De Vries 
wel eens contact op. Niet zelden werden 
machines ongezien gekocht op basis van 
vertrouwen en ook direct betaald. 
Zo bouwde men zeer waardevolle contacten 
op in vele landen. 

AUKE ANTONIE (AUKE) 
BECKERINGH VAN RHIJN 
(Sneek, 26 april 1920 — Amersfoort, 20 
juni2017) begon zijn burgemeestersloop-
baan in 1952 in de gemeenten Vierpolders 
en Zwartewaal. Hij werd in februari 1964 
benoemd tot burgemeester van Bellen. Bij 
zijn komst werd hij ontvangen bij "de dikke 
Boom" door schoolkinderen, die hem in een 
lied vroegen om een nieuw zwembad. Dat 
beloofde hij direct en dat bad kwam er dan 
ook snel. In 1977 werd hij burgemeester 
van Stadskanaal. In 1985 beëindigde hij 
zijn bestuurlijke loopbaan. 

ropa. De Vries specialiseerde zich steeds meer in 
zelfrijdende oogstmachines. Dat is nog steeds het 
geval. Ook kwamen er veel mensen naar hier uit 
Oost-Europa om machines te kopen. Die handel 
ging, heel begrijpelijk, uitsluitend contant. Na 
verloop van tijd werd er een goede relatie op-
gebouwd met die mensen, hoewel de taal een bar-
rière was. Inmiddels is de voertaal Engels. 

Dealerschappen 
De Vries werd eind jaren vijftig dealer van G ld-
ner tractoren, daarna van Massey Ferguson, 
vervolgens van Fiat en daarna van John Deere. 
Daarnaast was er een dealerschap van Claes 
oogstmachines. Toen die laatste handel steeds 
belangrijker werd, werd besloten het dealerschap 
van John Deere af te stoten en ook Claes tracto-
ren te verkopen. In 1982 nam De Vries het filiaal 
over in Hoogeveen van de Claes importeur. De 
Vries werd dealer voor Claes zelfrijdende oogst-
machines voor het gebied "Noord" (alles boven 
Zwolle, inclusief de Waddeneilanden). Dagelijks 
zijn 5 monteurs op stap om onderhoud en service 
te verlenen aan die machines. Ook beschikt men 
over een groot magazijn waarin alle onderdelen 
van die machines liggen. 
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Lute gaat het rustiger aandoen 
Toen Lute tegen de 60 liep, liet hij de leiding 
steeds meer over aan zijn zonen en hield hij zich 
uitsluitend bezig met de handel. Eerst veel in het 
buitenland en later bleef hij dichter bij huis. 
Op 74 jarige leeftijd is Lute de Vries overleden. 
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Nieuwe directeur 
In 2013 stopte Albert en Jan ging het rustiger 
aandoen. Jans' vrouw Cathrina werkt nu nog een 
paar dagen in het bedrijf. Zoon Lute Anne van Jan 
en Cathrina is nu directeur. De verwachting is dat 
Cathrina binnen afzienbare tijd ook stopt. 

Einde loonbedrijf 
In 2013 werd gestopt met het loonbedrijf. Dat 
was al enige jaren verliesgevend. De prijzen ston-
den onder druk, vanwege toenemende concurren-
tie. Het leek wel of collega's elkaar het verlies niet 
gunden. Een groot bijkomend probleem daarbij 
was ook, dat bij slecht weer (regen, maar ook 
hitte) het personeel niets kon beginnen, maar wel 
betaald moest worden. 

Het pand van de Vries Mechanisatie anno nu. 

Dankbaar 
Jan en Albert De Vries en hun gezinsleden, zijn 
dankbaar dat zij dankzij Lute en Jantje hebben 
mogen meehelpen zo'n mooi bedrijf op te mogen 
bouwen. Zij realiseren zich, dat dat nimmer was 
gelukt zonder de inzet van alle werknemers die 
hun werk deden, al was het hun eigen bedrijf!. 

Voor dit artikel heb ik gesproken met de kinderen 
van Lute de Vries en Janko Schoonveld. 
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