De boerderij waar het gezin Lunshof woont van 1920 tot 1958

FAMILIE LUNSHOF IN BEILEN
‘Het leven, de dingen die voorbijgaan. Met elke generatie verdwijnt weer
een stukje geschiedenis en wat niet zwart op wit is vastgelegd vervliegt,
samen met de geheugenis van de mensen’
Met deze tekst begint Henk Lunshof zijn boek ‘Lunshof, een familiekroniek’. Het is een geschiedenis
over een Drentse familie, die in Beilen heeft gewoond. Henderikus Lunshof, opa van de schrijver, heeft
in Beilen tussen 1920 en 1945 politiek en kerkelijk een belangrijke rol gespeeld. De restauratie van
zijn grafsteen op het kerkhof aan de Torenlaan inspireerde zijn kleinzoon Henk tot een speurtocht naar
de geschiedenis van zijn voorouders Lunshof. In onderstaand artikel een samenvatting met Henderikus
Lunshof als hoofdpersoon.
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Lambertus, de eerste Lunshof in Beilen
Henderikus Lunshof is geboren in Anreep op 16
oktober 1874. Hij is het 4e kind na drie dochters
waarvan de oudste doodgeboren was. Vader
Lambertus is getrouwd met Marchje Reinink uit
Westerbork. Ze verhuizen in 1896 naar Alting nr.
10 (nu nr. 28). Lambertus koopt daar de boerderij
van zijn zwager Berend Reinink. Hij is dan al 62
jaar. Drie kinderen verhuizen mee naar Alting,
Henderikus, Hindrikje en Geert. Vader Lambertus
is een actieve boer. Het gezin gaat naar de Gereformeerde Kerk van Beilen. In 1902 staat Lambertus ‘op tweetal’ bij de verkiezing voor ouderling,
maar hij wordt niet gekozen. Hij is een van de oprichters van de coöperatie voor een boterfabriekje
in Klatering. Verder is hij ook medeondertekenaar
van een brief aan de gemeente Beilen, gedateerd
16 oktober 1905:
Aan de Raad der Gemeente Beilen
Geven met verschuldigde eerbied te kennen, ingezetenen van Alting en Klateringe, dat de wegen
naar hunne buurtschappen zich in uiterst slechte
toestand bevinden. Redenen waarom ondergetekenden zich tot uw geacht college wenden met
beleefd verzoek, bovengenoemde wegen te doen
vervangen, door de aanleg van een straatweg.
Tevens zijn ondergetekenden bereid om de nodige
werkzaamheden mede te verrichten, ’t Welk doende. De weg is ongeveer 1700 passen lang vanaf
het huis van Jans Kuik tot aan het spoor.
Van Alting naar Lieving
Lambertus boert niet lang op Alting, in 1908 overlijdt hij. Marchje blijft er wonen en overlijdt acht
jaar later. Dochter Hindrikje, in 1903 getrouwd
met Roelof Vos uit Beilen, blijft op de boerderij
wonen. Roelof en Henderikus nemen het werk
over van schoonvader Lambertus. Geert Lunshof,
de jongste broer, loopt in militaire dienst tbc op
en overlijdt in 1905, nog maar 23 jaar oud. Roelof

moet alleen verder als Henderikus in 1908 besluit
zijn eigen weg te gaan. De boerderij waar Hindrikje en Roelof blijven wonen is in slechte staat
en wordt in 1910 afgebroken. Op dezelfde plek
wordt een nieuwe boerderij gebouwd, die er nu
nog staat. Lang heeft ook Roelof niet geboerd. Hij
overlijdt in november 1918 aan de Spaanse griep,
43 jaar oud. Hindrikje blijft achter met vier jonge
kinderen, Liefiena, Lambertus, Jan en Marchje.
In 1921 trouwt ze met Roelof Kars Janssens uit
Norg, hij wordt de volgende boer op Alting. Na
hem boert zoon Jan Vos er, hij is de laatste boer
op de boerderij. In 1964 krijgt de boerderij met
de ruilverkaveling een woonbestemming. Jan Vos
verhuist in 1964 met zijn gezin naar een nieuwe
ruilverkavelingsboerderij in Lieving. Daar wordt
hij later opgevolgd door zijn zoon Roelof.
Een boerderij aan de Beilervaart
Henderikus trouwt in mei 1904 met de Friezin
Grietje van der Veen, geboren in Bergum. Grietje
is in 1901 als dienstbode meegekomen met Ds.
Schaafsma, de nieuwe dominee van de Gereformeerde Kerk. Ze woont tot aan haar trouwen in de
pastorie naast de kerk aan de Hekstraat. Grietje
trekt bij Hendrikus en zijn familie in waar Henderikus nog een paar jaar boert, maar dan trekt hij
zijn eigen spoor. Uit de erfenis heeft hij wat grond
gekregen en hij bouwt rond 1908 een nieuwe
boerderij op Alting, nr. 23 met meer ruimte voor
zijn gezin. Hij laat de ouderlijke boerderij over aan
zijn zus en zwager. Op Alting worden 10 kinderen
geboren: Marchje (1905), Jan Halbe (1906),
Elisabeth (1908), Geertiena (1910), Lambertus
(1911), Sikko (1913), Geert (1915), Sijke (1916),
Anna (1919) en Jantinus (1921). Waarschijnlijk
vindt Henderikus dat hij daar op Alting toch te
weinig grond heeft en het huis te klein wordt voor
de grote kinderschare. In 1920 verkoopt hij de
boerderij aan de familie Schipper en koopt een
oude boerderij aan de noordkant van de Beilervaart van de broers Lambert en Frederik Boer. De
boerderij uit 1868 ligt op een hoogte, de Heugte
genoemd. Meer dan de helft van de bijbehorende
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grond is nog onontgonnen heidegrond met veen,
goedkope grond. De boerderij heeft een rieten
dak en een zijbaander en een grote deel. Het voorhuis is wel ruimt maar iedereen slaapt nog in de
bedstede, alleen op de zolder is een slaapkamer.
Water komt uit een pomp op het aanrecht, waarschijnlijk wel aangesloten op een put. Elektriciteit
is er niet, kaarsen en petroleumlampen zorgen
voor wat licht.
Er worden nog twee zoons geboren, Halbe (1923)
en Roelof (1924). Het is een groot gezin met
twaalf kinderen waarvoor Henderikus zich verantwoordelijk voelt. Maar toch zet hij zich al voor de
verhuizing naar de Beilervaart in voor de Beiler
gemeenschap. Hij wordt ouderling in de kerkenraad van de Geref. Kerk en gaat ook de gemeentepolitiek in. Grietje is de spil op de boerderij
en de kinderen moeten al jong flink aanpakken.
Naast het gewone boerenwerk moet ook de heide
ontgonnen worden. Pas na de ruilverkaveling rond
1960 is alle heide omgezet in gras- en bouwland.

Maatschappelijke activiteiten
Het gezin is sterk verbonden met de Geref. Kerk.
Henderikus doet van zich spreken als gemeentelid
maar ook als diaken en ouderling in verschillende
perioden. De kerkelijke zorg voor de armen, de
geschillen over theologische kwesties, het vergt
soms jaren van geharrewar. Eigenlijk kost het
hem te veel tijd in combinatie met zijn werk als
gemeenteraadslid, maar hij laat zich toch steeds
weer overhalen. Hij geeft duidelijk zijn mening en
door zijn lengte alleen al straalt Henderikus gezag
uit. Hij gaat regelmatig op bezoek bij arme gezinnen en moet zich dan thuis van de luizen ontdoen.
Henderikus is raadslid voor de Anti-Revolutionaire
Partij van 1919 tot 1945, drie perioden met een
onderbreking is hij wethouder. Op 16 juli 1936
vindt een vreselijk ongeluk plaats. Burgemeester
J. Froentjes en wethouder J.E. Eleveld komen erbij
om het leven, wethouder H. Schuring en gemeentesecretaris H. Thalen raken ernstig gewond. In de
raadsvergadering die nog diezelfde dag

De ligging van de boerderij in 1900, er is nog
weinig ontgonnen

Tinus, Henderikus en Anne bezig met de
ontginning
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plaatsvindt, houdt Henderikus Lunshof als oudste
raadslid een toespraak waarin hij ook zijn geloof
laat doorklinken:
“… Vrienden, de dood kan ons ieder ogenblik
verrassen, dat hebben wij vandaag meegemaakt.
Laat dat voor ons een aansporing zijn om ons er
rekenschap van te geven, dat wij ieder moment
bereid moeten zijn den almachtige God verantwoording af te leggen van onze daden. …”.
Burgemeester Froentjes wordt begraven in
Doezum. Bij het graf houdt Henderikus namens
de raad ook een toespraak.
Wethouder Schuring kan zijn functie als wethouder niet meteen weer oppakken. Bij de stemming
over een vervangend wethouder staken de stemmen en het lot valt op Henderikus. Hij wordt voor
de tweede keer wethouder.
Schuring is op 15 september weer hersteld en
verwelkomt als loco-burgemeester H.J. Wytema,
de nieuwe burgemeester. Op 22 oktober 1936
heeft Henderikus een bijzonder meningsverschil

met de burgemeester. Is Henderikus een ‘echte
gereformeerde’ of is het zijn gevoel voor rechtvaardigheid dat hem doet besluiten tegen een
voorstel van het college te stemmen? Het betreft
een subsidieaanvraag voor herstel van de toren
van de hervormde kerk als deel van een grote
restauratie. Het college steunt de aanvraag: ‘Het
betreft een belangrijk monumentaal bouwwerk
van bijzonder historische waarde, met welks
behoud een algemeen gemeentebelang wordt
gediend.’ Wytema zegt in zijn toespraak o.a.: “
De toren is voor de gemeente van grote waarde.
Zij tekent Beilen al van verre” . Lunshof vindt het
een zaak van alleen kerkelijk belang: “Als men
daarin een gemeentebelang ziet, heeft men het
mis, een ieder die geen lid van de Hervormde Kerk
is, mag naar die toren kijken, maar moet er af
blijven; willen zij hun doden verluiden dan
moeten zij betalen!” Henderikus blijkt vrijwel
alleen te staan. Het voorstel wordt aangenomen
met 9 tegen 4 stemmen.

Henderikus en Grietje met hun twaalf kinderen
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In de 2e Wereldoorlog wordt Wytema een aantal
keren opgepakt en gevangen gezet. Als Wytema in
april 1945 weer terug is, ‘ontslaat’ hij wethouder
Lunshof omdat hij tijdens de oorlog in functie is
gebleven.
De 12 kinderen van Henderikus en Grietje
In de oorlog zijn er onderduikers in de boerderij.
In de roggeschoven naast de boerderij is een
radio verstopt waarop ze naar Radio Oranje luisteren. Een deel van de kinderen is dan al getrouwd.
Eén dochter, Sijke, blijft ongetrouwd en blijft op
de boerderij wonen. In 1958 verhuist ze naar het
gezin van zus Elisabeth in Bruntinge. Later woont
Sijke in het Hendrik van Boeijenoord in Assen
waar ze in 1977 overlijdt.
Een aantal kleinkinderen vertelt in het familieboek
mooie verhalen over opa en oma Lunshof en de
ooms en tantes. Ze wonen in de buurt, in Orvelte,
in Bruntinge en in Hoogersmilde. Ze logeren regelmatig op de boerderij, de jongste ooms, Jantinus
(Tinus), Halbe en Roelof wonen dan nog thuis. Op
mooie zomeravonden zitten ze met z’n allen in de
tuin op een wipkar en worden er mooie verhalen
verteld.
Grietje overlijdt op 25 april 1947. De kinderen vinden uiteindelijk allemaal hun weg buiten Beilen.
De oudste zoon Jan Halbe gaat op zijn 16de als
knecht werken op een boerderij in Beetsterzwaag.
In 1947 vertrekt hij met zijn gezin naar Suriname
en onderzoekt voor de CBTB of emigratie van Nederlandse boeren naar Suriname haalbaar is. Dat
blijkt niet zo te zijn, maar hij blijft er wel wonen
en werken. Na zijn pensioen komt hij weer terug
naar Beilen. Sikko Lunshof laat een paar jaar na
zijn trouwen in Alting een huis bouwen maar tien
jaar later emigreert hij naar Canada tegelijk met
het gezin van zijn broer Geert Lunshof. Zoon Anne
wordt politieagent in Amsterdam. Tinus trouwt in
1947 met Alie Kikkert en blijft boer op de boerderij.
Tinus en Halbe worden in de oorlog opgepakt en
komen terecht in een werkkamp, Tinus op Borkum
en Halbe op Helgoland. Ze komen beide na de
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bevrijding terug, maar Halbe voelt zich hier niet
meer thuis. In 1948 vertrekt ook hij naar
Canada en trouwt daar. De jongste zoon Roelof
gaat in opleiding bij de Koninklijke Marechaussee
in Apeldoorn. Hij woont daarna met zijn gezin op
verschillende plaatsen.
Geen Lunshof meer in Beilen
In 1957 overlijdt Henderikus door een ongeval.
Hij is op de fiets naar Beilen en wordt aangereden
door een vrachtauto. In het Nieuwsblad van Beilen, 3 mei 1957 staat een In Memoriam:
‘… Begaafd met een helder verstand had hij …
het vermogen zijn opvattingen en denkbeelden
uiteen te zetten in een betoogtrant, die boeide
door Waarheid en aangeboren welsprekendheid.
… Man van strenge geloofsovertuiging en vaste
staatkundige principes … Zijn stoere rechte gestalte was als de zuivere uitbeelding van zijn oprecht
en standvastig gemoed. … een vroom man die
daarom begrijpend stond tegenover anderen en
met wie het een lust was te spreken omdat van zijn
mond wijsheid uitging …’

Een overlijdensbericht in het dagblad Trouw
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De reünie met klein- en achterkleinkinderen in het Dorpshuis van Beilervaart april 2019
Als Henderikus is overleden wordt de boerderij
met de grond verkocht aan de Stichting Beheer
Landbouwgronden en afgebroken, het is een
sta-in-de-weg voor de nieuwe verkaveling. Tinus is
de laatste die er boert. Hij en Alie verhuizen naar
het Geeserveld waar ze een nieuwe ontginningsboerderij pachten.
Links de boerderij van Roelof Vos op Alting

Lunshof, een familiekroniek
De reünie in april 2019 in het buurthuis van
Beilervaart heeft veel kleinkinderen en achterkleinkinderen, ook uit Canada, weer bij elkaar
gebracht. Hun herinneringen aan de oude boerderij en de verhalen uit allerlei windstreken staan nu
in het boek ‘Lunshof, een familiekroniek’. Het is
te verkrijgen bij Henk Lunshof via de secr. van de
Historische Vereniging Gemeente Beilen.
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