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Najaarslezing HK Ubbega: leven op de Groninger klei (1700-1900)

Graag nodigen wij u uit voor de najaarslezing die deze keer gehouden zal worden op dinsdag 
17 december 2019 in het dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd.

Dr. Richard Paping zal die avond voor ons spreken over:
                 
                           Leven op de Groninger klei: 1700-1900

De lezing behandelt hoe de bewoners van onze kleistreken in de 18e en 19e eeuw in hun 
bestaan voorzagen. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke momenten in hun leven zoals 
huwelijk en dood. De nadruk zal daarbij liggen op de omgeving van Adorp, Wetsinge en Sau-
werd.

Behalve boeren woonden er in de voormalige gemeente Adorp ook een groeiend aantal ar-
beiders en ambachtslieden. Veel draaide ook toen al om geld verdienen! Goede jaren voor de 
boeren met veel werk betekende daarentegen vaak crisis en zelfs honger voor de arbeiders en 
middenstanders. Door de hoge prijzen konden deze mensen onvoldoende brood, gort, vlees 
en boter kopen voor hun gezinnen. Voorbeelden hiervan zijn de Franse tijd en de mislukte 
aardappeloogst van 1845-1847.

Niet alleen dreigde altijd armoede en armenzorg, ook lag de dood in Ubbega voortdurend 
op de loer. Dit gold zowel voor jong als oud, mede door de hardnekkige malaria. Een grote 
overgang in het leven was wanneer jongens en meisjes trouwden (meestal laat)  en een eigen 
huishouden begonnen. Er werden in Adorp ook regelmatig kinderen buiten de ”echt” geboren. 

Dr. R.F.J. Paping is als historicus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Let-
teren, afdeling Economische en Sociale Geschiedenis.

De lezing begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4 
inclusief een kopje thee/koffie. Leden hebben gratis toegang.

Plaats: Dorpshuis Ubbegaheem, Burchtweg 4 te Sauwerd. Aanvang: 20.00 uur.

Voorafgaande aan de lezing is er een korte ledenvergadering, waarin de begroting voor 2020 
aan de orde zal komen.

De vergadering begint om 19.30 uur.

Namens het bestuur van de Historische Kring Ubbega,

Gerta Boonstra (secretaris)            


