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Herinneringen van Roelf Schripsema aan zijn jeugdjaren (1947-1956) in Schouwerzijl 

Van mijn broer Hotze Schripsema begreep ik dat u zich bezig houdt met de historie van Schouwerzijl 
en in dat verband onder andere belangstelling heeft voor oude foto’s van dit dorp. 
Inmiddels heb ik samen met Hotze enkele oude schoolfoto’s doorgenomen en er wat namen 
bijgeplaatst. Hij zal u deze informatie toezenden of heeft dat inmiddels gedaan. 
Zelf ben ik in 1947 geboren “op” Schouwerzijl en heb daar met mijn ouders gewoond tot 1956. Veel 
details uit het alledaagse leven in het dorp gedurende die periode liggen mij nog vers in het 
geheugen. Een van die gebeurtenissen was de feestelijke opening van de speeltuin. Daarvan heb ik 
nog twee foto’s waarvan ik digitale kopieën als bijlagen meestuur.  
Nog regelmatig fietsen mijn vrouw en ik door Schouwerzijl en komen mijn jeugdherinneringen nogal 
eens ter sprake. Gebeurtenissen, gebruiken en gewoontes, gebouwen, (bijzondere) mensen, 
overleveringen, ze geven mij nog steeds een levendig beeld van het dorpsleven in 
Schouwerzijl.  Mogelijk bent u hierin ook geïnteresseerd. In dat geval ben ik best bereid eens met u 
door het dorp te wandelen en mijn herinneringen met u te delen.  

 

  
 
Dit is het huis waar ik geboren ben. Het is rond 1948 
afgebroken. Het stond aan het eind van de Sarriesweg 
rechtsaf achteruit, richting de Niesternweg. Op 
bonkaart uit WOII staat adres van toen: Schouwerzijl 
E25. S17 

 
Mijn moeder rechts en haar vriendin Tiet 
Bolhuis (de latere kraamverzorgster) op 
het Streekje, toen nog onverhard (weet 
ik nog). De foto is genomen net voor het 
huis van de dames Oomkes  (Trien en 
Lien) en de fam. Toonstra. S14 
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De Sarriesweg, “Streekje” genoemd, vermoedelijk in de winter van 1947/1948. Deze weg was in die 
tijd nog onverhard. De foto is genomen vanaf de Zijlvestweg ter hoogte van “Ol schoul”. Het bouwland 
op de voorgrond was van boer Hekma. De twee dubbele woningen aan de Zijlvestweg (woningbouw) 
stonden er nog niet, die zijn gebouwd rond 1954/55. Woningen van links naar rechts op de foto: In het 
huis geheel links op de foto woonde Jans Dijk met zijn vrouw Jetske. Hun dochter Antje was getrouwd 
met Eelke Toonstra, die rechts op de foto aan de Sarriesweg woonden. Jans Dijk is de eerder genoemde 
‘man met de geiten’. In het huis ernaast (klein huisje met sneeuw op dak) woonde “Ol Jur”, Jurrie 
Schuitema eerder genoemde “klokjebroer”, bekend van de feesten. Zie eerder bij pannenkoeken 
bakken en stroop in de pet. Jurrie woonde alleen in het kleine huisje, met een lege drankfles aan de 
buitenkant voor het raampje boven. Volgens mij tot aan de afbraak van het pand stond die fles daar. 
Op de achtergrond links (veel sneeuw op dak) moet het huis zijn waar ik ben geboren. Het huis is al vrij 
snel na onze verhuizing in 1948 afgebroken. Het andere huis op de achtergrond, met donker dak, staat 
aan de Niesternweg. In dat huis woonden mijn oom Kee Dijkstra (de palingvisser), zijn broer Jelle 
Dijkstra, hun zus Tunna Dijkstra en hun zus Griet Dijkstra. Het huis was eigendom van Anne Boerema. 
Diens dochter Ida Boerema heeft daar nog jaren gewoond. Het huis staat er nog, iets naar achteren 
aan het eind van de Niesternweg. Anne Boerema werkte bij Hekma op Schouwen. Het volgende huis, 
op de voorgrond, werd in die tijd bewoond door Ploegstra. Een weduwman met twee volwassen zoons, 
Arie en Andries. Een van de drie is begin jaren ’50 bij een ongeluk met de motor om het leven gekomen. 
Tussen de beide hoge bomen in loopt een paadje achteruit naar een paar woningen. In een daarvan 
woonde eerder genoemde Jan van der Beek, getrouwd met een dochter van Wolter Buikema, de 
petroleumboer. In het huis na het paadje, rechts achter de bomen, woonde Ebel Fokkens, de kweker 
met zijn moeder. Achter het huis van Ebel Fokkens zijn de schoorstenen van een huis zichtbaar, daar 
woonde Jan Toonstra, de vader van eerder genoemde Eelke Toonstra. Jan Toonstra was de man van 
de autotrekker en vlastrekmachine eerder genoemd. Het meest rechtse huis, nog net een stukje 
zichtbaar, werd bewoond door Eelke Toonstra en zijn vrouw Antje Dijk met hun kinderen Jan Wrister 
en Johannes. S16 
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Hobbelpaard in de speeltuin. Zelf zit ik aan het 
“stuur”.  Achter mij zit een dochter van 
Haaksema, Ina meen ik mij te herinneren. 
Rechts staat Jantje Rijkens, dochter van boer 
Hendrik Rijkens. De kleinste jongen links is 
Pieter Dijkstra, zoon van Germt en Mien 
Dijkstra. Daarachter een zoon van Buikema. 
Rechts op de achtergrond loopt Marijke 
Dijkstra, getrouwd met Ep Hazekamp. S0002 
  

Opening speeltuin. Feestelijk versierde ingang 
aan de Niesternweg. Mijn zus Elly en ik, beiden 
met feesthoed met daarachter mijn tante 
Boutje Schripsema (zus van mijn vader) en tante 
Remke Klaveringa, getrouwd met Reinder 
Schripsema (broer van mijn vader). Het huis 
links op de achtergrond is van kruidenierswinkel 
Havinga. De schuur op de achtergrond is van 
café Van Dijk. S0001 

 
Personen op de foto zijn o.a. mijn broer 
Cees met hoedje, mijn zus Martina, en ik 
met hoedje. Verder vrouw Holwerda en 
twee dochters en boer Kadijk, man met 
sigaar. Foto en bovenstaande tekst JB. 
De opening van de speeltuin zal 
inderdaad rond 1953/1954 hebben 
plaatsgevonden. Alle speeltoestellen zijn 
door mannen uit het dorp gemaakt in de 
smederij van Kuiper. Mijn vader en ook 
Holwerda hebben hieraan ook 
meegewerkt.  
De personen op de foto: Cees en Joop 
herken ik enigszins, Martina niet. Ik wist 
alleen dat Bansema naast de twee 

jongens een dochter had. Alle kinderen hadden zo’n hoedje tijdens de feestelijke opening van de 
speeltuin. Vrouw Holwerda herken ik met grote zekerheid. Zij inde altijd het sluisgeld als er een schip 
passeerde. Zij “hengelde” het geld in een klompje naar zich toe. Op de foto heeft ze haar twee 
dochters bij zich, maar er was ook nog een zoon, Jacob. Boer Kadijk herken ik ook, het betreft 
Gerhard Kadijk van de villa op Groot Maarslag. Kadijk was nogal doof. Hij rookte inderdaad sigaren. 
Thuis in zijn woonkamer stond een vaasje met sigaren op tafel. Het schijnt dat hij een keer bezoek 
had en zijn bezoeker een sigaar aanbood. Die heeft daarop alle sigaren uit het vaasje in zijn jaszak 
gestopt en meegenomen. Het zijn zo van die overgeleverde anekdotes. 
De andere personen op de foto zijn niet herkenbaar voor mij. De foto is genomen vanuit de speeltuin 
zelf, Kadijk staat op de Niesternweg. Het huis links op de achtergrond is van commissionair Huizinga. 
Het witte huis geheel rechts is van Holwerda.  
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Op de foto staan 
jongens van het 
‘hoaske joagen’: 
Willem Ronda, 
mijn broer Cees, 
Menno Ammeraal 
en ik zelf. Foto en 
bovenstaande 
tekst JB (=Joop 
Bansema). 

Joop Bansema ken 
ik, de kinderen 
Bansema gingen 
inderdaad naar 
school in 
Warfhuizen, 

vandaar dat we wat minder met elkaar omgingen. De naam van zijn vrouw, Bina Ronda, zegt me wel 
iets, maar ik kan haar zo niet een-twee-drie plaatsen. [Dochter van Berendina en Gerrit Ronda uit 
Mensingeweer tm]. Van links naar rechts: Willem Ronda, ik zie duidelijk herkenning in zijn gezicht, 
maar kan hem zo niet plaatsen. Cees Bansema herken ik heel duidelijk! Menno Ammeraal herken ik 
ook met grote zekerheid. Hij lijkt sprekend op zijn vader, Jan Ammeraal. Zij woonden aan de 
Zijlvestweg E19 Ia (later 39), het eerste huis links als je van Warfhuizen komt. Zij waren de eerste 
bewoners van het huis nadat het gebouwd was zo rond 1953/1954. Joop Bansema herken ik ook, zij 
het iets minder sterk dan zijn broer Cees. Het meisje op de achtergrond zegt me niets.  
Het opschrift ‘OLFO’, links op de rand, is de naam van een bekende fotodienst uit die tijd. Ze maakten 
foto’s van mensen in de straat (ook vaak tijdens evenementen zoals de Winsumer veemarkt) en 
boden de foto’s meestal via winkels te koop aan.  
Deze foto is gemaakt aan de Zijlvestweg ter hoogte van E7 (later 22). Dat is schuin tegenover de oprit 
van boer Rijkens. Het huis op de achtergrond staat er niet meer. De lichte paal links boven is de 
hoekpaal van een overkapping boven de voordeur. Later hebben Klazien en Harmien Niestern daar 
nog gewoond.  
Op de achtergrond, tussen de woningen in, is een stukje van de dijk zichtbaar, die doorloopt vanaf de 
Hogeweg tot achter het huis van brugwachter Holwerda.  
Ik schat dat de foto gemaakt is rond 1959. 
Aan het “hoaske joagn” heb ik op Schouwerzijl niet meegedaan, wel in Winsum. Dat was op 
Schouwerzijl ook iets later in de tijd, ik schat vanaf 1958 ongeveer.  Deze groep was in mijn tijd 
eigenlijk nog even te jong om “los gelaten” te worden.  
Ik herinner mij nog wel dat Cees Bansema erbij was met sneeuwplakken scheppen op de Zijlvestweg 
rond 1954/1955. Als er flink sneeuw op de rijbaan lag, dan kwam de gemeente met een vrachtwagen 
met daarachter een “driehoek”. Dat was een houten puntige constructie die de sneeuw naar de 
beide kanten van de weg schoof. Lang niet alle sneeuw werd weggeschoven, de driehoek was 
daarvoor niet zwaar genoeg.  De sneeuw die overbleef werd vastgereden door het verkeer. Dat kon 
je dan na een tijdje in grote dikke plakken van de weg scheppen. Met meerdere jongens van mijn 
leeftijd deden we dat. Ook Rennie Stenekes deed daar aan mee. Tja, je zocht vertier.  
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Uitgaan van de kerk. Dit zal in de jaren ’30 zijn 
geweest. Op de voorgrond staan links mijn 
grootmoeder Weike Dijkstra (echtgenote van 
Roelf Dijkstra die op 5 mei 1945 het ongeval 
had met de Canadese tank) en haar 
schoonzuster Enna Slopsema uit Leens, zij was 
getrouwd met Jan Dijkstra, een broer van mijn 
grootmoeder. De foto is genomen net na de 
oprit van boer Rijkens. In het huis op de 
achtergrond woonde manufacturier Reinders. 
Die zal er in die tijd ook al gewoond hebben 
vermoed ik. S14 
 

Deze foto dateert uit de tweede helft van de 
oorlog. Links mijn moeder Aaltje Dijkstra, rechts 
Ineke Markenstein. Ineke kwam met haar broer 
Arie uit Rotterdam. Vanwege de 
bombardementen op Rotterdam werden 
kinderen tijdelijk elders in het land 
ondergebracht. Zo ook Arie en Ineke. Arie was 
bij de fam. Toonstra (Sarriesweg), Ineke bij mijn 
grootouders (Roelf en Weike Dijkstra). In 1956 
is de fam. Markenstein geëmigreerd naar 
Australië.  De foto is genomen voor het huis van 
Piet Dijkstra (“Ol Paitboer”) . Op de achtergrond 
links de bomen op de hoek van de Sarriesweg 
(“Streekje”). Het hek op de achtergrond is de 
plek waar later de vrijgemaakte school is 
gebouwd, thans woning. Het (witte) hek op de 
voorgrond hoort bij de woning van Anne 
Jansen. Diens broer Freerk Jansen woonde daar 
ook, hij had in het schuurgedeelte een winkeltje 
in o.a. tabaksartikelen. S15 
 
 

 

 Dit moet Jurrie 
Schuitema zijn, woonde 
aan de Sarriesweg (toen 
“Streekje”) in het kleine 
huisje net voor Jans Dijk. 
Rechts Zijlvesthuis, links 
o.a. pastorie en kerk. 
S0003 
 

 
Schaatsen bij de haven van Schouwerzijl. Links 
Eelke Toonstra, midden Jan Stegewans van 
Roodehaan en rechts mijn vader. 
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Vlnr: Koos Holtkamp, Jan de Vries, mijn vader Rentje Schripsema, Ebel Fokkens en Pieter de Vries. De 
foto is genomen begin jaren ’60. Koos Holtkamp is boer, de foto is genomen voor de schuurdeuren 
van zijn bedrijf op Schaphalsterzijl. Ebel Fokkens (Sarriesweg) werkte bij Holtkamp in de 
oogstperiode. Daarbuiten was Ebel spruitkoolteler. Hij huurde daartoe in die tijd landbouwgrond van 
Holtkamp. Pieter de Vries, vader van genoemde Jan, was de slager op Schouwerzijl. Hij hielp 
Holtkamp  in de oogstperiode. [S19 RHS] 

 

Borrel na het 
binnenhalen van de 
oogst, in de 
paardenstal van 
Holtkamp op 
Schaphalsterzijl. Dit 
moet begin jaren ’60 
zijn geweest. Vlnr: Jan 
de Vries eerder 
genoemd, Ebel 
Fokkens eerder 
genoemd, mijn vader 
Rentje Schripsema, 
Pieter de Vries, de 
slager eerder 
genoemd, boer 
Holtkamp en Jan 
Schripsema, broer van 
mijn vader. [S21 RHS] 
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Links Rentje Schripsema en rechts smid Ten Have. 
 
 

Foto linksboven: Eind jaren ’30 genomen aan de Niesternweg. Het huis, inmiddels al jaren 
afgebroken, stond aan bijna aan het eind van de Niesternweg. In mijn Schouwerzijlster tijd woonde 
daar Keimpe Bolhuis. Het hondje (Tommie) was van mijn vader. [S20 RHS] 

Dit was in die tijd de 
melkboer die op 
Schouwerzijl kwam, 
Balkema uit Winsum. Ik 
herken de auto nog van 
toen. Achterop de auto 
stond een melkbus met 
doseerkraan (zie foto). 
Een zwengel aan de 
kraan was een halve 
liter melk. De melk 
werd dus los verkocht, 
met een pan of een 
emmertje gingen we 
naar de melkboer. S18 

Andere bedrijven die op Schouwerzijl kwamen: Bakker Van Oosten uit Mensingeweer, bakker Bosma 
uit Warfhuizen, kruidenier Jan Kadijk uit Warfhuizen. Hij was een broer van mijn opoe Schripsema en 
had een Centra-winkel. Eerst op de motor en later met de auto bracht hij boodschappen rond. De 
boderijder voor Schouwerzijl was Lammert Muller uit Warfhuisen, eerder genoemd. De Nieuwe 
provinciale Groninger courant (uitgever Jan Haan in Groningen) werd per fiets bezorgd door Jan 
Korringa uit Mensingeweer. De busdienst tussen Zoutkamp en Groningen werd verzorgd door N.V. 
Marnedienst, later door de GADO. De bus deed na Zuurdijk nog Warfhuizen aan, dan naar Schouwerzijl 
en via Schaphalsterzijl langs het Winsumerdiep naar Winsum en vandaar naar Groningen. Het eerste 
busstation daar was aan de Bedumerweg. Een feest als we in de vakantie van pa een dagje met de bus 
naar de stad gingen! Voor de kapper waren we aangewezen op kapper Bottema in Warfhuizen. 
Regelmatig kwam er een manufacturier uit Houwerzijl, Goris, met zijn bestelbus in het dorp. Er zullen 
er meer zijn, maar deze heb ik nog helder op het netvlies.   
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De foto is van de bakkerij van mijn opa. Personen die op foto staan zijn vlnr: 
Huishoudelijk medewerkster haar naam mij niet bekend, oma Bansema, mijn vader Henk Bansema 
en opa Jan Bansema. Foto en voorgaande tekst CB. 
De personen op de foto zijn te onduidelijk voor mij om iemand te herkennen. Maar de genoemde 
namen in relatie tot de plek waar de foto is gemaakt zeggen mij uiteraard genoeg. De huishoudelijk 
medewerkster (her)ken ik niet.  
In het huis geheel links woonden in mijn tijd Trien en Lien Oomkens. De tuin rechts met hek hoorden 
bij de smederij van Kuiper. Ik schat dat de foto gemaakt is in de tweede helft van de jaren “30.  
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Nummer 1 is Keimpe Bolhuis. Dit klopt voor mijn gevoel met zekerheid. Hij woonde aan de 
Niesternweg, bijna aan het eind ervan. Het huis staat er niet meer. Ze hadden een zoon Jan. Hij was 
ziek in de tijd dat wij “op” Schouwerzijl woonden. Hij lag dan voor het raam. Ik speelde wel met hem. 
2: de echtgenote van Keimpe Bolhuis. Het was mijn eerste gedachte en klopt volgens mij. 3: Theo van 
Velzen. Dit klopt met zekerheid. Hij woonde in Warfhuizen. Niet alle personen op de foto hoeven dus 
op Schouwerzijl te wonen. Theo van Velzen was visboer en had in die tijd een bakfiets om mee te 
venten. Ik herinner mij dat de viskar eens de haven van Schouwerzijl in is gereden omdat de rem er 
niet goed op stond. Ik zie de kar in gedachten nog drijven. Ik weet nog dat ik toen met mijn moeder 
bij schoenmaker Ronda was, die vanuit zijn schoenmakerij uitkeek over de haven. Zoiets blijft je bij. 
4: deze vrouw herken ik, als naam kwam direct Rika (Janse(n)? bij mij boven. Zij kreupelde wat voor 
zover ik mij herinner. 5: deze vrouw herken ik ook. Ik had er direct de naam Buikema bij. Echtgenote 
van Evert Buikema? 6: ook deze vrouw herken ik. De eerste naam die bij mij boven kwam bij het zien 
van de foto was Kwant. De echtgenote van Willem Kwant? Zij woonden tussen de oprit van boer 
Rijkens en de kerk. 
Mijn eerste gedachte bij het zien van de foto was: is dit na 1964? Gezien de leeftijd van de 
volwassenen die ik herken schatte ik het eerder in zo tussen 1955 en 1960. Van de kinderen komen 
mij een paar gezichten bekend voor, maar herken ik niemand bij naam. Als dit inderdaad een foto is 
die aan de school op Schouwerzijl gerelateerd is, dan is dat niet verwonderlijk. Ik ben namelijk niet in 
Schouwerzijl naar school geweest. Dat hield verband met de kerkstrijd die er was tussen de 
“vrijgemaakten” en de “synodalen”. Kinderen van beider huize konden op Schouwerzijl naar school. 
Toen er echter een vrijgemaakte hoofdmeester aangesteld werd die in de klas beweerde dat 
kinderen van synodale huize niet in de hemel konden komen, mocht ik daar niet naar school. Samen 
met Jelte van Duinen (Niesternweg) ben ik toen in Winsum naar school gegaan. De eerste tijd op de 
fiets naar Mensingeweer en vandaar met de Mensingeweerster kinderen naar Winsum.  Later gingen 
wij met de bus van Schouwerzijl naar Winsum, de terugreis met de bus tot Mensingeweer en dan 
lopend terug naar Schouwerzijl. De schoolkwestie heeft geleid tot onze verhuizing naar Winsum in 
1956. 
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Andere herinneringen uit mijn Schouwerzijlster tijd: Sinds onze correspondentie over de vorige 
foto’s dwalen mijn gedachten intensiever terug naar onze tijd op Schouwerzijl. Mogelijk is het 
allemaal bekend of voor jullie of minder relevant, maar desondanks een kleine greep uit mijn 
herinneringen:  
-bij de kruising Zijlvestweg – weg naar Schaphalsterzijl, waar nu het parkeerplaatsje is tegenover de 
kerk, stond een verenigingsgebouwtje. Dit zal bekend zijn. Dit gebouwtje werd ook gebruikt als 
stemlokaal bij verkiezingen; 
-Jan Koning was voorloper bij begrafenissen. Als er iemand in het dorp was overleden, dan ging Jan 
Koning bij alle huizen langs om “leed aan te zeggen”. Hij had dan een zwarte slipjas aan en een 
zwarte steek op zijn hoofd. Bij ieder huis werd tijdens het “aanzeggen” de steek afgenomen; 
-aan het Streekje (Sarriesweg) woonde Joap Postema, een oudere man. Op een middag werd hij 
“overvallen” door een grote zwerm honingbijen, die zich als een kluit aan zijn hoofd vestigde. Groot 
paniek in het dorp.  Er werd verteld dat het een zwerm was van Sander Kwant, de plaatselijke imker. 
Deze gebeurtenis heeft de dood van Postema uiteindelijk bespoedigd; 
-een bekend beeld in die tijd was dat Jans Dijk (bijna aan het einde van de Sarriesweg rechts) elke 
dag zijn witte zegebokken naar de graasplek bracht aan het kerkhoflaantje. Daar stonden ze de hele 
dag aan “tuur”; 
-tijdens Pasen vond op Schouwerzijl het “neut’n schait’n” plaats. Dat gebeurde in de schuur van café 
Van Dijk; 
-Café Van Dijk beheerde ook het plaatselijke benzinestation. Het was een Shell-zuil, die handmatig 
bediend moest worden. Met een slinger werd de benzine in het kijkglas gepompt en vandaar in de 
tank van de auto; 
-als er ijs op het diep lag, dan werden er, naast schaatsen, ook prikslee-wedstrijden gehouden. Buiten 
de wedstrijden om konden kinderen die (nog) niet konden schaatsen ook gebruik maken van de 
prikslee; 
-op Bevrijdingsdag, 5 mei 1945, vond er een zeer ernstig ongeval plaats op Schouwerzijl. Mijn opa, 
Roelf Dijkstra (broer van de bekende palingvisser Kee Dijkstra), is tussen de brugleuning en een 
Canadese tank bekneld geraakt. Deze tank had een kapotte stuurinrichting, maar desondanks zijn de 
soldaten ermee gaan rijden. Opa is zwaar gewond naar het noodhospitaal in Winsum gebracht, waar 
hij kort daarop aan de gevolgen van het ongeluk is overleden; 
-vanaf de dijk bij smid Kuiper, kon je schepen op het Reitdiep al van verre zien naderen. Soms ook 
coasters of zeilschepen. Dat waren bezienswaardigheden. Door de vele bochten in het Reitdiep had 
je nog tijd genoeg om met wat anderen naar de buitenplaats te lopen (Postema woonde daar) en de 
boot van dichtbij te zien. Je herkende boten ook aan hun geluid, zo liep je niet meer “warm” voor de 
“Antje Tomina”, de regelmatige beurtdienst tussen Groningen en Schiermonnikoog. De buitenplaats 
waar Postema woonde is de boerderij van Jan Medema. De boerderij was in die tijd van boer Dietrich 
Kadijk van Schaphalsterzijl. Een van die Kadijken, Eme Kadijk (zal een broer van Dietrich zijn geweest), 
is op Schouwerzijl om het leven gekomen toe hij met paard en wagen vol stro/korenschoven vanaf 
Schaphalsterzijl op de kruising met de Zijlvestweg rechtdoor de sloot inreed. Dat was voor mijn tijd, 
maar er werd nog regelmatig door mijn ouders over gesproken; 
-veel bekijks kreeg ook vaak het vlas in schepen laden in de haven van Schouwerzijl. Het schip werd 
breed en hoog met vlasschoven geladen om naar België te worden vervoerd; 
-eens per jaar kwam er een schip met turf naar Schouwerzijl. Janse deed dat wel, maar ook Wolters 
uit Sauwerd. Met paard en wagen en later ook met een vrachtauto, werd de turf op bestelling in 
korven rondgebracht; 
-er werd ook klei gewonnen bij Schouwerzijl. In de jaren ’50 werden stukken grond “afgeticheld” aan 
weerszijden van de weg naar Schaphalsterzijl. Met een treintje werd de klei naar pramen gebracht en 
zo naar Winsum vervoerd. Halverwege de weg naar Schaphalsterzijl was een tunneltje aangebracht 
in de dijk waar het kleitreintje door kon naar het water. Nog lange tijd heeft het tunneltje bestaan. 
Na het “aftiggelen” was de grond erg nat. Zo nat dat er een tractor van boer Dijksterhuis uit 
Mensingeweer langere tijd  in de klei weggezakt heeft vastgezeten. Dat was in de omgeving van het 
synodale houten kerkje. Van het aftichelen rond Schouwerzijl heb ik helaas geen foto’s. Wel weet ik 
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nog dat eerst het gebied richting Groot Maarslag is afgeticheld, daarna het stuk tussen de weg en het 
diep. Dat laatste stuk heeft nog vrij lang daarna braak gelegen. Men had er allemaal slootjes 
gegraven voor de afwatering. Wij speelden daar vaak. Wat is er mooier dan plankjes laten varen als 
waren het zeeschepen? De klei werd met een speciale bakjes-machine afgegraven en in driehoekige 
kip-lorries per smalspoor naar de pramen in het diep gereden. Ik kan me de graafmachine nog wel in 
grote lijnen voor de geest halen; 
 
-aan de weg naar Mensingeweer was een stuk grond bestemd als moestuin voor de dorpsbewoners. 
Dat was een eindje vòòr Groot Maarslag, aan de linker zijde van de weg. In de volksmond 
‘toenbaauw’; 

 

-aan de weg naar Schaphalsterzijl, onder aan de dijk, stonden enkele hutten waar kleinvee (schapen 
en geiten) werd gehouden. Deze waren van Foltje Dijkstra en zijn zoons, Willem en Jo. Gebruikers 
van de moestuin bij Groot Maarslag betrokken vaak mest voor de tuin van hen; 
 
-in het dorp verscheen ook af en toe Jan de Roos uit de stad om als “zanger” zijn kunsten te 
vertonen. Soms deed ook een straatmuzikant het dorp aan, met een trekharmonica en een hond 
waarop een aapje zat. Een enkele keer maakte een muziekkorps uit de buurt (Leens?) een marsje 
door het dorp. Ik herinner mij een van hun muziekstukken: “Hoor de muzikanten”; 
 
-aan de Sarriesweg woonde Jurrie Schuitema (“Ol Juk”) in het kleine huisje rechts dat inmiddels is 
afgebroken. Daar werden feestjes gehouden waar de drank rijkelijk vloeide. Lange jaren stond er nog 
een lege drankfles op het vensterbankje van het bovenraam. Zo is het een keer gebeurd dat wat 
vrijgezelle mannen flink aangeschoten pannenkoeken aan het bakken waren bij “Ol Juk”. Toen ze 
klaar waren bleek dat er geen stroop is huis was. Geen nood: mijn oom Kee (Kee Dijkstra, de 
palingvisser) ging naar de winkel om stroop te halen, dat toen nog los verkocht werd. Omdat hij niets 
had om de stroop in mee te nemen werd de lekkernij in zijn pet gedaan. Met de pet vol stroop kwam 
hij terug ... 
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Bovenste rij vlnr:  2e en 3e : Siep en Germt Dijkstra (echtpaar). Zij woonden aan de Zijlvestweg, 
samen met Piet Dijkstra (Pait), waar nog steeds de hooikap staat. Piet en Aaltje Stenekes wonen er 
nu. 4e : Rentje Schripsema (mijn vader). 5e : Titus Oomkes. Hij woonde samen met zijn vrouw Griet in 
het kleine huisje dat links tegen de slagerij van Pieter de Vries is aangebouwd. Titus was een broer 
van de “Oomkens wichter”, Trien en Lien aan de Sarriesweg direct na bakker Bansema.  
Tweede rij vlnr: 1e en 2e : echtpaar Postema, zij woonden op de kwelderplaats waar Jan Medema 
later woonde. 7e : Lammert Stegewans, hij woonde op Roodehaan, thans Roodehaansterweg 12, het 
kleine huisje dat wat achteraf staat tegen het dijkje aan.  
Derde rij vlnr: 1e en 2e : Ebeltje Kadijk (met hoed) en Hotze Schripsema, mijn grootouders. Zij 
woonden in het oude schoolgebouw (“Ol’ schoul”) waar nu de steenkunstenaar woont in het houten 
gebouw. Eerder woonden mijn grootouders op Schouwen. Een eind achter het huisje waar Van 
Dommelen woonde, richting de Kromme Raken, hebben nog een paar huizen gestaan die zijn 
afgebroken. Daar woonde het gezin met 10 kinderen. Bij de topografische dienst in Emmen zijn er 
nog luchtfoto’s van terug te vinden. 8e : Jan Koning, die ook voorloper van de begrafenisvereniging 
was. Zij woonden eerst aan het eind van de Sarriesweg, later op de hoek van de Zijlvestweg en de 
weg naar Schaphalsterzijl. Manufacturier Reinders woonde daar ooit.  
Vierde rij vlnr: 4e : de echtgenote van Anne Boerema. De moeder van Ida Boerema die nog lang in 
het ouderlijk huis aan de Niesternweg heeft gewoond (links, een stukje achteruit). Kee en Jelle 
Dijkstra woonden naast Boerema. Kee en Jelle woonden daar ooit met hun zusters Griet en Tunna, 
beiden vroeg overleden. Hun graven bevinden zich nog op de begraafplaats op Schouwerzijl. Mijn 
broer Hotze en ik onderhouden die graven, Griet en Tunna waren zussen van mijn opa Roelf Dijkstra 
die op 5 mei 1945 om het leven kwam. 6e en 7e : Berend Stenekes en echtgenote. Zij woonden in het 
eerste huis tegen de dijk aan, schuin tegenover de Sarriesweg. Naast Germt Dijkstra en “Pait-boer”. 
8e : vrouw Toonstra, van Jan Toonstra. Zij woonden aan de Sarriesweg, een eindje achteruit direct 
voor het huis van Ebel Fokkens. 9e : de echtgenote van Jan Koning (zij staat op de foto dus voor haar 
man). 
Vijfde (voorste)  rij vlnr: 1e Geert van der Beek. 7e Aaltje Stegewans uit Roodehaan, echtgenote van 
Lammert Stegewans (zie 2e rij, 7e ). Er staan veel meer bekende personen op de foto. Noem me de 
naam en ik zeg “oh, ja, natuurlijk…….” 
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Extra informatie bovenstaande foto: 
Voor wat betreft je vraag over de gelegenheid: het antwoord moet ik schuldig blijven. Het gezelschap 
zal met de bus op pad zijn, gezien de aanwezigheid van de buschauffeur op de foto. Het zou met de 
kerk te maken kunnen hebben. Het jaartal weet ik ook niet, maar mijn eerste reactie zou 1946 zijn. 
Op de foto staan namelijk (latere) ‘synodale’ mensen en ‘vrijgemaakte’ mensen. Na 1946/1947 zou 
dat vanuit een kerkelijke activiteit niet meer gekund hebben. Dat de foto uit de oorlogstijd stamt 
(geen reisbussen beschikbaar) of daarvoor lijkt mij onwaarschijnlijk. Zo’n foto houdt je toch nog wel 
een tijdje bezig. Nog eens bekijken, en nog eens…….. Dat heeft ertoe geleid dat ik nog een paar 
namen bij de personen kan plaatsen.  
De voorste rij (hurkende mensen), de tweede persoon van links (dus naast Geert van der Beek) is 
Anne Boerema. Zijn vrouw staat dus rechts boven hem op de foto, zoals eerder aangegeven. 
De bijna kale man op de vierde rij van boven, helemaal rechts, net achter de buschauffeur, is Wolter 
Buikema. Hij woonde in het achterste gedeelte van “Ol schoul”. In dat gebouw woonden drie 
gezinnen, mijn grootouders aan de wegzijde. Evert Buikema (en later Popke Van Huis) woonde in het 
middengedeelte. De chauffeur met pet met daarop GADO is Veenstra uit Feerwerd, die ook een 
fietsenzaak had. Ze hadden twee bussen, de andere werd door Rienks bestuurd1. 
Wolter Buikema was de plaatselijke petroleumboer. Een “Caltex”-schild hing bij hem aan de muur. Bij 
hem kon je petroleum in klipjes kopen. Het waren van die smalle, hoge, vierkante klipjes met tuit om 
de petroleumstellen bij te vullen. Misschien ken je ze nog. 
Overigens was Geert van der Beek een schoonzoon van Wolter Buikema. 
De derde rij van boven, de tweede persoon van rechts (dus naast Jan Koning zoals eerder 
aangegeven) is Jan Toonstra. Hij staat dus pal achter zijn vrouw op de foto. Toonstra had in die tijd 
een auto-trekker (tot tractor omgebouwde pick-up waarvan het laadbakje was verwijderd) die hij 
gebruikte om met zijn vlastrekmachines over het land te rijden. 
Tonnis: Op de pet van de buschauffeur staat GADO. Opvallend dat ieder zo 'flink' in de kleding zit, 
want het is zomer getuige de bladeren aan de bomen. Daarnaast valt me op dat de heren bijna 
allemaal een net pak dragen met stropdas en vest. 1 mondelinge mededeling S.W. Mollema [S1] 
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Bovenste rij, 3 personen:  Links Rentje Schripsema (mijn vader); midden Job (Jacob) Japenga, 
woonde aan de Sarriesweg links (achter de schuin staande dubbele woning). Tweede rij, staande 
personen: Geheel rechts, man met pet en vrouw met lange donkere jurk, Hotze Schripsema en zijn 
echtgenote Ebeltje Kadijk (mijn grootouders). Links naast opa Hotze, echtgenote van Jan Toonstra.  
Zittende  personen voorgrond: Midden vrouw Van Dommelen van Schouwen. Zij woonden in het 
huis rechts op Schouwen, schuin tegenover de boerderij van Hekma (later Beukema). Het huis was 
een arbeiderswoning van Hekma. Rechts: rechts naast vrouw Van Dommelen haar zoon Piet van 
Dommelen, vermoedelijk met zijn vrouw/verloofde/vriendin. 
Deze foto dateert uit de tweede helft van de jaren '30, is mijn ruwe schatting. Vrijwel zeker gaat het 
hier om werknemers van boer Hekma van Schouwen. De mensen die ik herken op de foto werkten 
daar allen. Dolf van Dommelen woonde in het arbeidershuis van Hekma, schuin tegenover de 
boerderij aan de weg. Hekma zelf heb ik wel gekend, maar kan mij hem zo niet voor de geest halen. 
Het zou de man helemaal rechtsboven kunnen zijn. De echtgenote van Hekma staat overigens zeker 
niet op de foto, haar zou ik wel herkend hebben met haar witte haren. We kwamen daar als kind met 
Sint Maarten bij de deur. Zoveel adressen hadden we in het dorp zelf niet, dus liepen we als groepje 
ook naar Schouwen en naar Groot Maarslag. Soms in weer en wind, maar ja. [S2] 

 

 

Bovenste rij: Geheel links (man met licht haar en stropdas) Hotze Schripsema, mijn grootvader. 
Tweede rij: 3e vrouw van links (met hoed) Ebeltje Schripsema - Kadijk, mijn grootmoeder. 
Derde rij: 4e  persoon van links (met accordeon) Rentje Schripsema, mijn vader. Rechts naast Rentje  
Piet van Dommelen met zijn vriendin/verloofde/vrouw. Links naast Rentje de echtgenote van Dolf 
van Dommelen. Geheel rechts Dolf van Dommelen, de vader van Piet. Zij woonden op Schouwen in 
het arbeidershuis van Hekma, eerste huis rechts na Schouwerzijl richting Warfhuizen. Liggend rechts 
Jan Stegewans van Roodehaan (?). 
De mensen die ik op de foto herkend heb werkten allemaal bij Hekma. Ook had Hekma in die tijd 
Belgen. Over de gelegenheid weet ik niets. De dochters van Hekma kende ik ook, ze kwamen in die 
tijd met hun ouders in de kerk (het houten kerkje). Een van de dochters zou zelfs nog wel eens 
organist geweest kunnen zijn, zo komt mij vaag bekend voor. Op een foto uit een krant van 1960 
staat een Farmall / Mc.Cormick tractor met Diedy Hekma afgebeeld. Eerder had Hekma een 
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rupstractor van hetzelfde merk. Er reden er twee van rond Schouwerzijl, Dietrich Kadijk had er ook 
eentje. Op beiden mocht ik als klein kind wel meerijden. Zoiets blijft je bij. [S3] 

 

 
Dit moet een uitje van de meisjesvereniging zijn geweest. Mijn moeder zou ertussen moeten staan, 
maar ik kan haar zo niet aanwijzen. Wanneer? Ik schat in de tweede helft van de jaren ’30. De plaats 
moet de dierentuin in Emmen zijn. De enige personen die ik herken zijn de twee staande 
volwassenen geheel links: dat zijn meester Mulder en zijn echtgenote. [S4] 

Dit moet een uitje van een jongelingenvereniging van de kerk zijn geweest, ik schat zo ongeveer in 
het jaar 1935-1936. Ik herken de volgende personen. Tweede rij van onderen: links het echtpaar 
Stulp. Stulp was schoolmeester in Schouwerzijl en woonde in het huis waar later meester Koster 
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woonde, tegenover het kerkhof ongeveer en rechts in dezelfde rij het echtpaar Mulder. Mulder was 
schoolmeester in Schouwerzijl en woonde tussen de vrijgemaakte kerk en de oprit naar boerderij 
Rijkens. Het echtpaar is later naar Winsum verhuisd. Derde rij van onderen: De kleinere jongeman 
middenin, tussen de beide schoolmeesters-echtparen in, is mijn vader, Rentje Schripsema. Rechts 
naast mijn vader staat Eelke Toonstra. Hij en mijn vader waren kameraden in die tijd. Eelke is een 
zoon van Jan Toonstra, de in een eerdere foto genoemde eigenaar van de autotrekker-
vlastrekmachine. Eelke is getrouwd met een dochter van Jans Dijk van de Sarriesweg, de man van de 
zegebokken eerder genoemd.  Zelf woonde Eelke ook aan de Sarriesweg, naast de dames Trien en 
Lien Oomkes. Ik speelde wel met de zoons van Eelke, Jan Wrister en Johannes. [S5] 

 

Bovenste rij: Ongeveer in het midden, iets uitstekend boven de anderen op die rij, is meester Mulder 
met rechts naast hem zijn echtgenote. Rechts naast mevr. Mulder, ook iets boven de rest uitstekend, 
moet meester Stulp zijn. Derde rij van onder: 7e van rechts, meisje met bol hoofd en flinke donkere 
haardos is Aaltje Dijkstra. Zij is een nicht van mijn moeder Aaltje Dijkstra. Om beiden uit elkaar te 
houden werd Aaltje op de foto “dikke Aaltje” genoemd. De reden zal duidelijk zijn. Zij is later 
getrouwd met Gerrit Zuidema en hebben jaren gewoond  op Winsumermeeden, aan de oude Ae. 8e 
van rechts, naast Aaltje, is Boutje Schripsema, een zus van mijn vader. Zij is vrij laat nog getrouwd 
met Jan Buikema, een weduwnaar, groentehandelaar in Pieterburen, later in Kruisweg.  
Ik vermoed dat de foto gemaakt is in de beginjaren ’30 van de vorige eeuw. De gelegenheid is mij 
niet bekend. [S7] 
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Eerste rij: P. Dijkstra en mevr. Dijkstra, dat moet “Pait-boer” zijn, eerder genoemd, woonde naast 
Stenekes schuin tegenover de Sarriesweg, later inwonend bij zijn zoon Garmt Dijkstra en Siep. Garmt 
was de “man van de geheime zenders” en is daar meermaals voor veroordeeld. Diverse 
krantenberichten uit die tijd maken daar melding van. Het is het erf waar toen en nu nog steeds de 
hooikap staat.    Havinga is ook een bekende naam op Schouwerzijl, zij hadden een kruidenierswinkel 
in het pand aan de Zijlvestweg, naast de speeltuin. Toen Havinga was overleden heeft hun dchter 
Annie Havinga de winkel met moeder voortgezet. Het is de winkel waar ik ooit zelfstandig voor mijn 
moeder mijn eerste boodschap moest halen. Een kaartje wasknijpers. Ik weet het nog, wat was ik 
trots! Van huis tot in de winkel steeds maar in mezelf herhaald “koartje waskniepers, koartje 
waskniepers, koartje waskniepers, koartje waskniepers …”. Het mocht immers niet verkeerd gaan? 
   De heer en mevr. Stulp zijn niet meester Stulp, maar zal Stulp van Warfhuizen zijn. Stulp woonde op 
een boerderijtje links na de bebouwde kom richting Wehe-Den Hoorn. 
Tweede rij: Sieger Kwant was een broer van Willem Kwant (zie ook rij onderaan), eerder genoemd, 
later wonende tussen de kerk en de oprit van Rijkens. Sieger had later een muziekschool in Winsum. 
   De Korhorns kwamen van Warfhuizen.   Willem Schripsema was de oudste broer van mijn vader. 
Meester Mulder en vrouw waren hier nog vrij jong, gelet hierop en op de leeftijd van Willem 
Schripsema schat ik dat de foto uit de eind jaren ’20 of begin jaren ’30 dateert.  
Derde rij: Bouwien Schripsema was een zus van mijn vader.   Menko Dijksterhuis was een zoon van 
boer Dijksterhuis uit Mensingeweer, de oudste voor zover ik weet.   Kees Stoepker is later naar 
Winsum gegaan. Hij was ook een van mijn vaders kameraden uit die tijd.   Aaltje van Huis moet een 
zus zijn van Popke van Huis, die later in “Ol schoul” woonde en nog later in het huis aan de 
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Zijlvestweg naast de smederij.  
Onderaan: Jan en Anne Bolhuis moeten kinderen zijn van Jan en Griet Bolhuis. Jan en Griet woonden 
in een van de twee dubbele woningen die begin jaren ’50 zijn gebouwd aan de Zijlvestweg, rechts, 
aan het einde van de bebouwde kom richting Schouwen. Een dochter van Jan en Griet, Tietje, was 
later kraamverzorgster. Zij was hartsvriendin van mijn moeder en was kraamverzorgster bij mijn 
geboorte in 1947.    Tine Havinga moet weer een dochter zijn van kruidenier Havinga (zie eerste rij) 
en een oudere zus van Annie Havinga die later de winkel runde.   Bij de gezichten heb ik soms 
herkenning, bij de namen des temeer. De foto is te ver voor mijn tijd genomen. [S9] 

 
Schoolfoto uit 1949. Bovenste rij: Geheel links moet welhaast Jan de Vries zijn, zoon van Pieter de 
Vries, slager op Schouwerzijl. Hij is later getrouwd met Anna Koning, zoon van Jan Koning. De man 
bijna rechts is meester Mulder. Tweede rij van boven: Geheel links is vrijwel zeker Jelle Stegewans, 
zoon van Eelke en Albertje Stegewans. Zij woonden aan de Sarriesweg, aan het eind links. 9e van links 
Lisa van Dommelen. Derde rij van boven: 4e van links (meisje met lang donker haar) zou Jantje 
Rijkens kunnen zijn, dochter van boer Hendrik Rijkens aan het diep. 9e van links (meisje met strik in 
haar krullen) zou een dochter van Hendrik en Janna De Vries kunnen zijn, Hennie, Stien of Maaike? Zij 
woonden aan de linker zijde van de dubbele schuin staande woning aan het begin van de Sarriesweg. 
Wij woonden in hetzelfde pand, maar dan aan de rechter zijde. De woning dateert van 1948. Als ik 
een ruwe inschatting moet maken van de periode waarin de foto is gemaakt, dan kom ik op 1943-
1945.  
Extra toevoegingen: de naam Lisa van Dommelen herken ik, maar kan haar zo niet plaatsen. Op 
Groot Maarslag, in de boerderij van Gerard Kadijk, tegenover de villa, woonde Bertus van Dommelen. 
Voor mijn gevoel waren die kinderen jonger. Op Schouwen, aan de doorgaande weg, tegenover de 
boerderij van Hekma, woonde Dolf van Dommelen. Zijn zoon heette Piet van Dommelen, hij is later 
in Eenrum gaan wonen. Hij werkte, net als zijn vader, bij Hekma. Op zijn motor reed hij naar zijn werk 
op de boerderij. In 1949 was Piet al ouder. [S10] 
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Bovenste rij: als de vermeende Schripsema daadwerkelijk een Schripsema is, dan zou het mijn 
grootvader Hotze moeten zijn. Maar hij is het niet omdat de linker oorschelp van mijn opa 
grotendeels ontbrak. Daarvan is op de foto geen sprake. Derde rij: Ente Ronda. Gelet op de vorm van 
het hoofd zou het kunnen. Ente Ronda was de schoenmaker in het dorp. Hij had zijn werkplaats naast 
de haven, waar later zijn zoon Johannes woonde. Zelf woonde het gezin Ronda aan de weg naar 
Schaphalsterzijl, het laatste huis links (vierkant blok), de latere vrijgemaakte pastorie.   Dina Hekma 
herken ik zeker. Zij was een zus van Klaas Hekma, zie onderste rij. Dina woonde met haar broer Klaas 
aan de Zijlvestweg, tegenover de voormalige vrijgemaakte kerk. Het was een dubbele woning, zij 
woonden links. Naast hen woonden Klazien en Harmien Niestern, twee zusters, nakomelingen van de 
eigenaar van de scheepswerf aan de Niesternweg. Klazien was op latere leeftijd doof en gebruikte 
een koperen hoorn, zo’n toeter, tegen het oor om toch nog wat te verstaan. Schoonenberg had 
goede zaken kunnen doen ... Onderste rij: Klaas Hekma klopt ook vrijwel zeker, tot op latere leeftijd 
had hij wat flaporen, niet negatief bedoeld hoor, stukje herkenning. [S11] 

 



 
 

20 
 

 
Bovenste rij: Jannes Stulp kwam van Warfhuizen, eerder genoemd, van de boerderij links na de 
bebouwde kom richting Wehe-Den Hoorn. Een zoon van hem is later getrouwd met Emma van Til uit 
Mensingeweer.    Ebel Fokkens woonde aan de Sarriesweg (“het Streekje” in de volksmond), nu 
Sarriesweg nr. 13. De ongehuwde Ebel heeft daar jaren met zijn moeder gewoond. Ebel werkte bij de 
boer, maar in de herfst/winter was hij zelfstanige als spruitenteler.    Sieger Kwant, eerder genoemd, 
is later naar Winsum gegaan en had daar zelf een muziekschool. Tweede rij: Willem Schripsema was 
de oudste broer van mijn vader Rentje. Derde rij: Sander Kwant is de eerder genoemde imker op 
Schouwerzijl.   Johannes Ronda is de zoon van schoenmaker Ente Ronda. Onderste rij: Jan Stulp zal 
schoolmeester Stulp moeten zijn, zo aan de foto te zien.   Eelke Toonstra woonde later aan de 
Sarriesweg, tussen de dames Oomkes en Ebel Fokkens in. Eelke was getrouwd met een dochter van 
Jans Dijk en Jetske. Jans was de man van de geiten. Eelke was een kameraad van mijn vader. [S12] 
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Toelichting bij enkele genoemde namen: Lammert Mulder moet zijn Lammert Muller. Hij was 
inderdaad boderijder in Warfhuizen en deed in die hoedanigheid ook Schouwerzijl aan. Zijn 
bodewagen, een Bedford, herinner ik mij. Een foto daarvan is te vinden op: 
https://www.groningerkentekens.nl/kentekens/kenteken/A27429  Het is daar 3e foto, daarop staan 
ook Lammert Muller zelf en zijn medewerker Jopke van Sloten.  
In de opsomming voor de 2e rij staat Piet Bolhuis genoemd. Dat is onjuist, dat moet zijn Tiet Bolhuis. 
Zij is de eerder genoemde kraamverzorgster, vriendin van mijn moeder Aaltje Dijkstra.    De 
afgebeelde en genoemde Aaltje Dijkstra op de tweede rij is niet mijn moeder, maar haar nicht, de 
eerder genoemde “Dikke Aaltje” (“dik Oaltje”).   De opgesomde Schripsema’s zijn broer en zussen 
van mijn vader Rentje Schripsema, uitgezonderd Enna Schripsema. Zij stamt af van een andere tak. 
[S13] 
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Meester Stulp met zijn gezin. [S22] 
 
 

De echtegenote van meester Stulp met 
twee van hun kinderen. De foto is gemaakt 
voor hun huis aan de Zijlvestweg, 
tegenover de ingang van het kerkhof. [S23] 
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Interieur van het houten kerkje van de Gereformeerde kerk Schouwerzijl. [S24] 

 

Vermoedelijk het personeel van Gerhard Kadijk van Groot Maarslag. De meest rechtse persoon is 
met zekerheid  Jan van Duinen. Hij was getrouwd met Anje Dekker. Roelf Evenhuis (niet op deze foto)  
woonde in die tijd op Zandtuin, het eerste huis rechts komende van Groot Maarslag. Roelf was 
getrouwd met Ebeltje Dekker, een zus van Anje. Zij hadden een dochter Corrie die ongehuwd is 
gebleven en later nog begeleid gewoond heeft in Uithuizen. 2e van links is Hendrik van der Dijk. Hij 
woonde aan het laantje tegenover de boerderij van Kadijk, achteruit naast de villa. Het was dan het 
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eerste huisje aan de linker zijde. Aan datzelfde pad verderop staat een boerderij, Klaas Mulder 
woonde daar. Aan dat zelfde laantje, nog voor Klaas Mulder, heeft voor mijn tijd nog een boerderij 
gestaan. Die is in de oorlogstijd op een nacht door blikseminslag uitgebrand. Ik hoorde mijn vader 
daar wel over. Ondanks spertijd zijn daar Schouwerzijlsters heengegaan om te helpen, zo vertelde pa, 
onder wie hijzelf. De meest linkse man zou best Jacob ("Job") Japenga kunnen zijn. Ik twijfel of hij bij 
Hekma of bij Kadijk werkte, misschien ook wel bij beiden. a slaat misschien aan op die naam. Japenga 
woonde aan de Sarriesweg, halverwege aan de linker zijde, een eindje van de weg af.  

Nieuwsblad van het Noorden 13 augustus 1943. Meer over 
deze opgebrande boerderij op Groot Maarslag in 
Boerderijen in het Halfambt nummer 198. 

 

 

 

 

Dat het landschap daar glooit zal voor mijn gevoel te maken hebben met vroegere prielen/slootjes 
uit de tijd dat het Reitdiepgebied onderhevig was aan eb en vloed. Tot zelfs in de stad Groningen. 
Ook tussen Garnwerd en Wetsingersluis zie je dat. Het land van Hekma bevond zich aan zowel de 
linker- als de rechterzijde. Aan de zijde van de boerderij nog een perceel voor- en een perceel na de 
boerderij. De rest richting Tolhek (kruising Roodehaan / Warfhuizen) hoorde bij Jan Anko Wijk, de 
boerderij met wit woonhuis verderop rechts. Aan de overzijde van de weg, dus tussen de weg en de 
Kromme Raken, lag het land van Hekma vanaf het huisje van Van Dommelen tot aan de Sarriesweg 
toen daar nog geen huizen stonden. Wij speelden daar altijd verstoppertje (“piebeziedjen”) in de 
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“hokken” van korenschoven. Het perceel vanaf Van Dommelen richting Warfhuizen was volgens mij 
al weer van Jan Anko Wijk.  
Schouwen zag er in mijn tijd nog grotendeels net zo uit als nu. Dezelfde bebouwing nog. Wel liep er 
een paadje vanaf de weg, door het weiland, naar het woongedeelte van Hekma’s boerderij. Via een 
bruggetje over de gracht kwam je bij de voordeur. Ook was er in tegenstelling tot nu aan weerszijden 
van de weg over de bult een metalen hek, gemaakt van hoekprofiel. Jammer dat het nu geheel 
weggehaald is, het was beeldbepalend voor Schouwen. Langs de oprit naar de boerderij van Hekma 
hebben altijd hoge bomen gestaan. Halverwege Schouwen en Schouwerzijl zit een flauwe bocht in de 
weg met aan een zijde (dijkzijde) een kort breder stukje berm. Op die plek lag altijd een partij grint 
(we noemden het “grintbult”) dat werd gebruikt om het wegdek in voorkomend geval mee te 
repareren. Aan dezelfde zijde, tegen het dorp aan, zat nog een dobbe in het weiland. Het zorgde in 
de zomer voor kikkerkoren. De dobbe is jaren later gedempt. 
Langs het huisje van Van Dommelen liep een paadje verder achteruit richting Kromme Raken. Vlakbij 
het water stond nog een huis. Daar hebben mijn grootouders (opa en opa Schripsema) ooit nog 
gewoond. Het huis heeft er nog tot in de oorlogsjaren gestaan en is in die tijd afgebroken. Ik heb ooit 
een luchtfoto uit die tijd van die omgeving gehad, maar kan die tot op heden niet terug vinden.  
Voor wat betreft de mensen op de foto: Theo van Velzen herken ik overduidelijk. Hij was de visboer 
uit Warfhuizen. Jan Stegewans van Roodehaan herken ik ook zeker, met zijn onafscheidelijke 
schipperspet. En Jacob Japenga (“Job Joapengoa”) herken ik ook. Hij woonde aan de Sarriesweg, 
halverwege links een eindje van de weg af. Dus als het ware driekwart ‘omsingeld’ door het land van 
Hekma. 

 

 

 

In mijn fotoboek vond ik nog een tweetal foto’s, gemaakt op dezelfde dag, waar ook het huis van 
Jans Dijk op staat. Op de linker foto sta ikzelf met het huis op de achtergrond. Rechts naast het huis 
van Dijk staat het huisje van Jurrie Schuitema. Op de foto sta ik in onze tuin, pal voor een perceel 



 
 

26 
 

koolzaad van boer Hekma. Eerder vroeg je naar het land van Hekma, hier is te zien hoever het reikte. 
Op de rechter foto sta ik met ons buurmeisje, Jannie de Vries, dochter van Hendrik de Vries en Janna 
Braaksma. De foto's zijn gemaakt op een feestdag, want ik draag oranje strikjes op de borst. Het 
moet ergens in juli/augustus zijn geweest, het koolzaad is bijna rijp om te oogsten. De foto’s zullen 
rond 1951/1952 gemaakt zijn. Op de rechter foto is ook het huis aan de Sarriesweg te zien waar je 
recht op aan rijdt. Links op de rechter foto staat het huis van Jacob (“Job”) Japenga. Hij werkte bij 
Hekma. [RHS] 

  
 
Dit huis herken ik zeker wel, het stond aan het eind van de Sarriesweg aan de rechter zijde gerekend 
vanaf de Zijlvestweg. Niet het huis waar je recht op aan rijdt, maar de laatste rechts aan de 
Sarriesweg. Op de vernummeringslijst Sarriesweg E27, later nummer 21. In mijn tijd woonden daar 
Jans Dijk (officieel Johannes Dijk) en zijn vrouw Jetske (is Jetske Toonstra). Jans Dijk is door mij eerder 
genoemd als de man van de geiten, hij had witte zegebokken. Die bracht hij vrijwel elke morgen naar 
het laantje rechts langs het kerkhof om te grazen ("aan tuur"). Ik mocht dan vaak mee. Jans Dijk 
dunde ook vaak de elzen- en essenstruiken uit langs de weg naar Schouwen en naar Groot Maarslag. 
Hij bundelde de takkenbossen (“schinzn” op zijn Grunnegers) met pakkedraad en stookte die thuis op 
in de winter. De dochter van Jans en Jetske, Antje Dijk, was getrouwd met Eelke Toonstra. Eelke en 
Antje woonden eerder op de Sarriesweg, ook rechts, op nummer E36, later nummer. De linker foto is 
onmiskenbaar de voorgevel, de rechter moet de achtergevel zijn. Ik herken de achterzijde weliswaar 
niet als zodanig, maar kan het niet plaatsen als voor- of zijgevel. Op de foto van de voorgevel is 
rechts nog een gedeelte van een huis zichtbaar. Dat is het huisje van Jurrie Schuitema, de 
“klokjebroer” eerder genoemd. Ook dat pand is reeds lang geleden afgebroken, eerder dan de 
sarrieshut. 
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Wie woonde waar rond ongeveer 1955?  

Niesternweg 

E.Hazekamp. (E53 – 2) Eppe Hazekamp, getrouwd met Marijke Dijkstra. Eppe was 
timmerman in Winsum. Ze woonden in het voormalige winkelpand 
van kruidenier Springer. Marijke was een nicht van mijn moeder 
Aaltje Dijkstra. 

D.van Huis (E54 – 4) Pand staat er niet meer. Stond achter E53, via een gangetje 
bereikbaar. Bewoners mij niet bekend 

J.Smit (E55 – 6) Pand staat er niet meer. Stond achter E53, via een gangetje 
bereikbaar. Bewoners mij niet bekend.  

F.Dijkstra (E57 - 8) Folkert Dijkstra (“Foltje”). Weduwman, woonde hier met zijn twee 
ongehuwde zoons Jo (“Jo-Fol”) en Willem (“Willem-Fol”). Zij hadden 
enkele “bokke-hutten” aan de weg naar Schaphalsterzijl, links 
onderaan de dijk.   

S.H.van den Berg (E58-10) Sijbrand van den Berg. Woonde daar met zijn jong gezin en twee 
dochters. Volgens mij geen Schouwerzijlsters van oorsprong. Het huis 
staat er niet meer, stond naast E53 met tussendoor het gangetje naar 
E54, E55 en E57 

J.van Duinen (E60 – 12) Jan van Duinen, getrouwd met Anje Dekker. Ze hadden één zoon, 
Jelte. Jan van Duinen werkte bij boer Kadijk op Groot Maarslag. 
Collega’s van Jan vonden dat het tijd werd dat hij een vrouw vond 
(Jan was over de 40) en hebben via een listige constructie een 
ontmoeting tussen Jan en Anje gearrangeerd. Zo is het 
gekomen………. Het huis, naast E58, is afgebroken in de jaren ’60. 

A.Boerema (E62 - 14) Anne Boerema, Ida Boerema was hun dochter. Anne werkte bij boer 
Hekma.  

J.Dijkstra (E63 – 16) De voorletter “J” zal slaan op Jelle Dijkstra. In het huis, eigendom van 
Anne Boerema, woonden enkele broers en zussen samen. Jelle, 
Cornelis (“Kee”), Tunna en Grietje Dijkstra. Allen zijn eerder 
genoemd. Zij waren broers en zussen van mijn opa Roelf Dijkstra. 
Tunna en Grietje zijn vrij jong overleden. Ik herinner mij dat tante 
Griet ziek op bed in de kamer lag. Oom Jelle is later overleden en als 
laatste oom Kee (palingvisser), die vrij oud is geworden.  

H.Niestern (E69 – 18) Dat was Harmien Niestern, die samen woonde met haar zuster 
Klazien Niestern. Zij behoorden bij de familie die een scheepswerf op 
Schouwerzijl hadden. Niet voor niets noemde men dat gebiedje aan 
de Niesternweg ook “Ol helgn”, Oude helling. Klazien was nog 
onderwijzeres op Schouwerzijl. Ik herinner mij dat zij later nogal doof 
was en een kromme koperen hoorn in haar oor hield om te kunnen 
verstaan wat er gezegd werd.  

W.Dijkstra (E70 – 20) Mij zo niet bekend, zou de vader van Marijke Dijkstra (E53 – 2) 
geweest kunnen zijn.  
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Sarriesweg 

H.B.Bansema (E39 – 1) Bakker Hendrik Bansema, het eerste huis rechts aan de Sarriesweg. 
De winkel met etalage zat in het rechter deel van het pand. De 
etalage-uitbouw zit er nog. Ook de winkeldeur bevond zich in de 
voorgevel. Voor het pand stonden een paar vrij dikke bomen, 
enigszins geknot.  Bansema is later verhuisd naar Noordlaren. Zij 
hadden twee zoons, Kees en Joop. Ik dacht ook nog een dochter.  

J.Japenga (E19a – 2) Jacob (“Job”) Japenga. Het huis staat links, halverwege de Sarriesweg, 
een eindje van de weg af. Japenga werkte bij boer Hekma.  

T.Oomkens (E38 – 3) Dit is Trijntje Oomkens, die daar met haar zuster Liena woonde. (zij 
werden “Trien en Lien” genoemd). De zoon van Trijntje, Titus 
Oomkens, woonde naast slager Pieter de Vries. Uit nader onderzoek 
is mij gebleken dat zij oorspronkelijk uit Adorp kwamen. Trijntje was 
ongehuwde moeder. Een paar wat zonderlinge oude dames. Met Sint 
Maarten kregen wij bij hen altijd een half verschrompeld appeltje. 
Herinneringen …….. 

E.Stegewans (E22 – 4) Eelke Stegewans. Hij woonde aan het eind van de Sarriesweg links. 
Eelke was getrouwd met Albertje Kwant.  

T.Evenhuis (E37 – 5) Deze woning zal tussen “Oomkens-wichter” en Eelke Toonstra in 
hebben gezeten. Drie-onder-één kap dus. Ik kan mij dat vaag 
herinneren. De naam herken ik niet. 

J.A.Dijkstra (E23 – 6) Dat is Jan Albertus Dijkstra (“Jan-bertus”). Hij woonde helemaal aan 
het eind van de Sarriesweg, nog verder achteruit dan het eind van de 
verharding.  

E.Toonstra (E36 – 7) Eelke Toonstra en Antje Dijk. De ouders van Eelke woonden op 
Sarriesweg E34 – 11, de ouders van Antje waren Jans en Jetske Dijk 
van de Sarrieshut E27 – 21 

Wed.v.d.Berg (E35 – 9) Dit huis moet hebben gestaan aan het paadje tussen E33 – 13 en E36 
- 7 nog achter E34 – 11. Vaag herinner ik mij de woning, de bewoners 
zegt mij niets meer 

J.Toonstra ((E34 – 11) Jan Toonstra, hij had begin vijftiger jaren een autotrekker (tot trekker 
omgebouwde Amerikaanse pick-up) met een paar vlastrekmachines.  

Wed. M.Fokkens (E33-13) Martje Fokkens. Zij woonde daar met haar ongehuwde zoon Ebel 
Fokkens. Ebel was de vaker genoemde kweker/spruitenteler bij boer 
Holtkamp op Schaphalsterzijl.  

Wed. Vaatstra (E32-15) Ik weet dat vrouw Vaatstra daar woonde, ik kan me haar niet meer 
herinneren. Ik weet dat het huis er stond, aan een paadje achter E29 
– 19 en E31- 17.  

G.v.d.Beek (E31 – 17) Geert van der Beek. Hij kwam oorspronkelijk uit Middelstum, maar 
door zijn huwelijk met een dochter van Wolter Buikema (E19 - 50) 
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kwam hij naar Schouwerzijl. Het huis stond aan een paadje achter 
E29 – 19.  

W.D.Hoeksema (E29-19) Ik herinner mij dat daar een Hoeksema woonde. In het huis heeft 
eerder ook nog een zekere Ploegstra gewoond, een weduwman met 
twee volwassen zoons (Andries en Marcus). Ploegstra zelf of een van 
zijn zoons is bij een motorongeval om het leven gekomen. Het huis is 
later afgebroken. 

J.Dijk (E27 – 21) Het is de sarrieshut, bewoners toen Jans en Jetske Dijk. Jans was de 
man van de zegebokken eerder genoemd.  

K.Bolhuis (E26 – 23) Dat moet Keimpe Bolhuis zijn. Voor zover ik mij herinner woonde hij 
eerder of later aan de Niesternweg E69 – 23. Ik herinner mij dat hun 
zoon Jan ziek is geweest en op bed voor het raam lag begin jaren ’50. 
Dat was aan de Niesternweg. Ik speelde daar wel eens met Jan.  

J.Dijkstra (E24 – 25) Welke Dijkstra dit is weet ik niet, in mijn tijd woonde Jan Koning daar. 
Hij is later verhuisd naar de Zijlvestweg E2 – 10 

 

Zijlvestweg 

C.Venema (E79 – 1) Het is het huis tussen de kerk en het kerkhof, recht tegenover de weg 
naar Schaphalsterzijl. De naam Venema zegt mij niets, ook weet ik 
niet meer wie er in mijn tijd woonde. Mogelijk de pastorie / een 
meestershuis? 

Geref. Kerk nr. 2 Het houten Gereformeerd-synodale kerkje, eerder besproken. Detail: 
in de consistorieruimte was een toilet, maar voor de mannen was er 
op de linker hoek bij de ingang van de kerk een geëmailleerde pisbak 
in de buitenlucht aangebracht. Mensen kwamen veelal per fiets van 
Warfhuizen en Mensingeweer naar de kerk en konden voor de dienst 
daar nog even plassen. Tja, toen kon zoiets nog.…. 

De predikanten kwamen van elders en preekten veelal ’s morgens en 
’s middags. Ze aten dan tussen de middag bij de kerkleden. Ik 
herinner mij dat Ds. Hamming uit Loppersum wel bij ons at. Hij kwam 
dan met een oude open militaire Willy’s-Jeep en ik mocht dan 
meerijden van- en naar de kerk. Feest!  

Geref. School (E78-3) In mijn tijd nog de Gereformeerde school. Onder meester Van der 
Steen gingen de kinderen van synodale huize al naar school in 
Winsum, zoals eerder gezegd. Wel heb ik hier nog eens kerstfeest 
meegevierd. Hier kreeg ik toen ook de plaat van Daniël in de 
leeuwenkuil. 

M.Boerema (E12 – 4) Martinus Boerema, de plaatselijk timmerman / aannemer.  

Geref. Kerk (E77 – 5)  De Vrijgemaakte kerk, voor de kerkscheuring de Gereformeede kerk. 
In deze kerk ben ik nog gedoopt.  
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P.A.J.v.d.Steen (E11-6) Meester van der Steen, eerder genoemd. Voor hem woonde meester 
Stulp daar met zijn gezin, na hem is meester Koster daar komen 
wonen.  

J.R.Wiskerke (E76 – 7) Hij was predikant van de Vrijgemaakte kerk, van 1953 tot 1957 vond 
ik op internet. Voor hem woonde meester Mulder in dat huis. Dat 
weet ik nog, mijn ouders kwamen daar wel eens op bezoek op mooie 
zondagmiddagen als het gezin in de serre zat in de tuin. Die serre zat 
achter een heg langs de oprit van boer Rijkens. Na Wiskerke werd het 
huis bewoond door Willem Kwant en zijn gezin.  

R.Dijkstra (E1 – 8) Dit is Reinder Dijkstra, de plaatselijke postbode van de PTT (“Rainder 
post”). Voor sommige Schouwerzijlsters “te eigen”, men vond het 
niet prettig dat Reinder wist welke post- en van wie men post 
ontving. Reinder was een Schouwerzijlster en ook zijn echtgenote 
was dat, Bregtje Buikema, dochter van Wolter Buikema de 
petroleumboer (E19 – 50) 

H.A.Rijkens (E72 – 9) Henrijk Rijkens, landbouwer op de boerderij tegen het diep aan. Om 
bij het woonhuis te komen kon men vanaf de brug een trappetje naar 
beneden en dan via een smal klinkerpaadje langs het diep naar de 
voordeur. De oprit naar de boerderij lag/ligt naast E76 – 7. Rijkens 
had twee kinderen, Jantje en Daan. Jantje staat op de eerder 
toegezonden foto van de opening van de speeltuin. Klaas Hekma, een 
ongehuwde man, werkte altijd bij Rijkens.  

J.Koning (E2 – 10) Jan Koning, de voorloper van de begrafenisvereniging. Hij werkte bij 
Hekma. Hij is meermaals genoemd bij eerdere foto’s. Eerder woonde 
op E2 – 10 manufacturier/kleermakerij Reinders. Zijn winkel had hij 
links van de voordeur, nog wel herkenbaar.  Jan Koning woonde in 
die tijd nog aan het eind van de Sarriesweg (E24 – 25). Een dochter 
van Jan Koning, Anna, is later getrouwd met Jan de Vries, zoon van 
slager De Vries (Zijlvestweg E46 – 19). Jan en Anna woonden later in 
het huis waar eerder “Reinder post” (E1 – 8) woonde.  

G.Huizinga (E75 – 11) Geert Huizinga, de graan-commissionair.  

J.Smit (E3 – 12) Mij niet meer bekend 

Wed. A.Boerema (E74-13) Dit huis staat achter Huizinga (E75-11) aan het water, bijna onderaan 
de brug zeg maar. Haar dochter was Dina Boerema, zij is na haar 
huwelijk met ene Tichelaar naar Winsum verhuisd.  

J.Ronda  (E3a – 14) J.Ronda, maar dat moet zijn Ente Ronda, de schoenmaker. Mogelijk 
woonden daar eerder zijn ouders????. In elk geval was de 
schoenmakerij van Ente Ronda gevestigd bij de haven, Zijlvestweg 
E10 – 28. Later was E3a – 14 de vrijgemaakte pastorie. Als eerste 
predikant woonde daar volgens mij Ds. Den Boeft.  

D.D.Havinga (E49 – 15) Vrouw Havinga woonde daar met haar vrijgezelle dochter Annie. 
Samen met moeder had zij daar een kruidenierswinkel. Wij kregen er 
als kind altijd een snoepje bij de boodschappen. Vaak was dat zo’n 
gedraaid kaneel-snoepje. Niet te eten! Na het gedwee “dankjewel” 
en het verlaten van de winkel gooide ik het snoepje weg….. Tja…. 
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Cathech. gebouw (E4-16) Gebouw is reeds lang afgebroken. Het stond op de hoek van de 
Zijlvestweg en de weg naar Schaphalsterzijl, waar nu een 
parkeerplaatsje is. Er is nog een foto van het gebouw, deze is te 
vinden op blz. 11 van “Veel gebouwen – één fundament” van Geert 
Spoelman. Het bruidspaar staat met het gezicht naar de kerk, op de 
achtergrond (=overzijde van de weg) het gebouwtje. Het gebouw 
deed ook dienst als stemlokaal.  

J.van Dijk (E47 – 17) Jacob van Dijk (“Job van Diek”), de plaatselijke kroeghouder. Tevens 
was er de plaatselijke benzinepomp. Een hoge gele zuil van Shell, met 
ovale schuifklep. Daarachter zat dan een handbediende zwengel om 
het kijkglas vol te pompen. Zo werd de tank van de auto gevuld. De 
pomp stond links van de ingang naar het café, op de hoek bij het 
plein voor de schuur. In de ruime schuur werden op paasmaandagen 
wedstrijden notenschieten georganiseerd.  

E.Japenga (E5 – 18) Ebel Japenga. Ik kan mij van hem niet zoveel meer herinneren. 

P.de Vries (E46 - 19) Pieter de Vries, de plaatselijke slager. De winkel was aan de voorzijde, 
de ruimte waar de dieren geslacht werden, was achterom, tussen de 
schuur van Van Dijk en het huis van De Vries door.  Jan de Vries was 
een zoon van Pieter, Jan is getrouwd met Anna Koning eerder 
genoemd.  

J.Hekma-Dijkema (E6 – 20) Dat moet zijn Jantje Dijkema, weduwe van Eme Hekma. Ik ken haar 
niet (meer). Haar dochter Dina en haar zoon Klaas woonden bij haar, 
de eerder genoemde medewerker van boer Rijkens. Hen beiden 
kende ik wel, kan hun nog wel voor de geest halen. Hoe de relatie 
Rijkens – Hekma was weet ik niet precies, maar volgens mij was dat 
meer dan werkgever – werknemer. Eme Hekma was vòòr Rijkens 
boer op die boerderij. 

T.Oomkens (E45 – 21) Titus Oomkens, getrouwd met Grietje Veenstra (“zwarte Griet”). Een 
wat sociaal zwak echtpaar zonder kinderen. Titus was een goeie 
zachtaardige kerel. Zij woonden in het huisje dat tegen de slagerij van 
Pieter de Vries (E46 - 19) is aangebouwd. Titus is een zoon van een 
ongehuwde moeder, Trientje Oomkens, die met haar zuster Lien 
Oomkens aan de Sarriesweg (E38 – 3) woonde (“Trien en Lien”).  

J.J.Jansen (E7 – 22) Zegt mij niet zoveel 

P.van Huis (E44 – 23) Popke van Huis. Deze woning is opgedeeld in twee woningen, E44 – 
23 en E43 – 25.  

W.Kwant (E8 – 24) Willem Kwant. Hij was dorsmachine-machinist bij Willemsen in 
Winsum. Later is hij verhuisd naar E76 – 7 tegenover hem, de 
voormalige pastorie / meesterswoning. In de woning van Willem 
Kwant kwamen Jan van Duinen en Anje Dekker wonen. Jan van 
Duinen woonde eerst aan de Niesternweg E60 – 12. Dat huis is toen 
afgebroken.  

Wed. van Dijk (E43 – 25) De naam zegt me niet zoveel, zie E44 – 23 Popke van Huis. Na wed. 
Van Dijk is mijn grootmoeder Ebeltje Schripsema – Kadijk na het 
overlijden van opa Hotze Schripsema in dat gedeelde huis komen 
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wonen, direct naast smid Kuiper (E41 – 27). Opa en opoe Schripsema 
woonden voordien in de oude school (“Ol Schoul) E17 – 46. De oude 
school is later afgebroken.  

H.P.Holwerda (E9 – 26) Hendrik Holwerda, de sluiswachter naast de brug. Het huis met de 
zwaan, ik ken het niet anders. Hij was kleine veehouder. Zijn vrouw 
was veelal de sluiswachter. Als er een schip door de sluis voer kwam 
zij met een stok met daaraan een klomp aan een touwtje om het 
sluisgeld van de schipper te innen.  

H.Kuiper (E41 – 27) Hendrik Kuiper, de plaatselijke smid. Hij voorzag ook paarden van 
nieuw hoefbeslag en tevens was hij fietsenmaker. In zijn smederij zijn 
ook de meeste attributen voor de nieuwe speeltuin gemaakt. Rond 
nieuwjaar kon je kreeg je daar nog wel eens carbid, omdat Kuiper zelf 
wel acetyleen voor het laswerk maakte. Ik speelde wel met hun zoon 
Ties.  

L.Kwant (E10 – 28) Zal Lammert Kwant geweest zijn, ik kan de naam verder niet 
plaatsen. Ook niet op die locatie.  

H.Ronda (E19IV – 29) Rechter zijde van de dubbele woning die schuin links aan het begin 
van de Sarriesweg staat. H.Ronda zegt mij verder niets, maar voor 
Ronda hebben wij daar gewoond. Het huis is rond 1948 gebouwd, wij 
woonden er tot 1956.  

J.Bansema (E11 – 30) Jan Bansema, de vader van bakker Hendrik Bansema. Volgens mij 
werkte Jan Bansema ook in de bakkerij. 

H.de Vries (E19III-31) Hendrik de Vries, getrouwd met Janna Braaksma. Zij was een zuster 
van Odde Braaksma, de dorpsomroeper van Leens, die ook wel eens 
op Schouwerzijl kwam. Hij kwam per fiets en had dan een koperen 
handbel om de mensen op zijn bericht te attenderen. Odde had een 
fiets met verlengde achternaaf, waar hij zijn voet opzette en zo in het 
zadel wipte bij het wegrijden.  Wij woonden van 1948 tot 1956 naast 
Hendrik de Vries. Hendrik werkte bij boer Wijk op Schouwen. Hendrik 
en Janna hadden 6 kinderen: Riemer, Stien, Hennie, Koos, Maaike en  
Jannie. Laatstgenoemde staat met mij op de foto met de sarrieshut 
op de achtergrond, eerder toegezonden.  

N.L.van Rijssel (E12-32) Niek van Rijssel, hij was de man van de assurantie. Ze hadden een 
dochter Gea, die later is getrouwd met Henk Bulthuis uit Winsum.  

J.Bolhuis (E19IIb-33) Jan Bolhuis en Griet. Zij woonden in de eerste van de twee dubbele 
woningen aan de Zijlvestweg die rond 1953/1954 zijn gebouwd. Jan 
Bolhuis en Griet waren de ouders van Tiet Bolhuis, de latere 
kraamverzorgster. Zij was vriendin van mijn moeder. Zij heeft mijn 
moeder geholpen tijdens en na de bevalling van mij.  

L.de Haan (E13 - 34) Lammert de Haan, een veehandelaar. Hij woonde schuin tegenover 
de smederij van Kuiper. Hij had een huishoudster die bij hem in huis 
woonde, Emke Zaagman. Zij kwam uit Warffum. Later zijn Lammert 
en Emke getrouwd. Lammert was een opvallend rustige, rijzige man, 
zo herinner ik mij hem.  
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R.de Vries (E19IIa) Zegt mij zo even niets. Het was de linker helft van de eerste dubbel 
woning naast Jan Bolhuis. 

Geref. School (36) de rond 1960 gebouwde school tegenover smid Kuiper, thans 
woning(en) 

E.Bolhuis (E19Ib – 37) Dat moet Evert Bolhuis zijn. Daarvoor woonde er een zekere Sibma, 
die volgens mij de eerste bewoner was.  

K.Postema (E14 – 38) Kornelis (Kee) Postema en zijn vrouw Siep. Zij woonden op de 
boerderij waar later Jan Medema woonde. De boerderij was toen van 
Dietrich Kadijk van Schaphalsterzijl. Ze hadden een zoon Sjouke.  

J.Ammeraal (E19Ia-39) Jan Ammeraal, hij woonde met zijn gezin in de laatste van de twee 
dubbele woningen eerder genoemd. Jan werkte bij 
wegenbouwbedrijf Sjouke Dijkstra in Aduard. Hun dochter Antje is 
later getrouwd met een van de jongens van Holwerda van 
Schaphalsterzijl. Zij woonden in het karakteristieke waarmanshuis, 
waar zijn ouders eerst woonden.  

B.Stenekes (E15 – 40) Berend Stenekes, getrouwd met Fenna Dijkstra. Fenna was een 
dochter van Piet Dijkstra (“Ol Paitboer”), die een veehouderijtje had 
in het rechter gedeelte van hetzelfde pand. Een zoon van Berend en 
Fenna, Piet, woont nog steeds in het hele pand.  

P.Dijkstra (E16 – 42) Piet Dijkstra, het keuterboertje (“Pait-boer”). Hij woonde daar in 
hetzelfde huis bij zijn zoon Garmt Dijkstra en zijn vrouw Siep. Op het 
erf stond voorheen een hooikap met vier houten zuilen met in 
hoogte verstelbaar dak.  

A.Janse (E16a – 44) Anne Janse en zijn vrouw, een kinderloos echtpaar. De broer van 
Anne, Freerk Janse, woonde bij hen in. Freerk had in het inpandige 
schuurtje een afgescheiden winkeltje met rookwaren en dergelijke. 
Dat als bijverdienste, hij werkte als melk-monsternemer.  

H.Schripsema (E17 – 46) Hotze Schripsema en echtgenote Ebeltje Kadijk, mijn grootouders. Zij 
woonden in het voorste deel van het oude schoolgebouw (“Ol 
schoul”). Opa werkte bij Hekma op Schouwen.  

E.Buikema (E18 – 48) Evert Buikema en zijn gezin, zij woonden ook in de oude school, het 
middelste gedeelte. Evert werkte bij Jan Anko Wijk op Schouwen.  

W.Buikema (E19 – 50) Wolter Buikema en echtgenote, zij woonden in het achterste 
gedeelte van de oude school. Wolter was, zoals eerder opgemerkt, 
de plaatselijke Caltex-petroleumboer. Dat was rond het huis ook te 
ruiken. Er stond dan ook en veelheid aan petroleumklipjes, de 
vierkante metalen busjes met schenktuit.  
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Inmiddels heb ik de plattegronden ingetekend. Ik stuur ze mee. Ik heb de E-nummering als invalshoek 
gekozen, omdat gebruik van de huidige nummering mij in problemen bracht in verband met splitsing, 
samenvoeging of afbraak van panden. De E-nummering geeft het beste mijn Schouwerzijlster tijd 
weer. 

 

 



 
 

35 
 

Niesternweg vanaf de sluis. De eerste twee 
woningen zijn begin jaren '50 afgebroken en 
op die plaats is daarna de speeltuin 
aangelegd. De meest rechtse woning is de 
oude kruidenierswinkel van Sprenger, waar 
later Ep Hazekamp en Marijke Dijkstra 
woonden.  

 

 

 

 

Op de Sarriesweg is rechts de bakkerij van 
Bansema te zien met de bomen die ik 
omschreef. Het volgende huis rechts is de 
drie-onder-een-kap-woning, met als eerste 
het huis waar later Trien en Lien Oomkens 
woonden.  

 

 

 

 

 

Zeer herkenbaar: smid Hendrik Kuiper voor zijn 
smederij op Schouwerzijl met Piet Dijkstra (“Ol 
Paitboer”), die woonde op E16 – 42. Dit was 
een regelmatig terugkerend beeld bij smid 
Kuiper, als ik naar dit plaatje kijk dan ruik ik nog 
de stank van schroeiende paardenhoeven. Wij 
mochten er als kind nooit dichtbij staan. Het 
paard van Dijkstra is ook al eens op hol 
geslagen, het galoppeerde op eigen 
gelegenheid door het dorp. Gelukkig is dit goed 
afgelopen. 
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De mensen op de tweede foto herken ik ook bijna allemaal. De opname moet gemaakt zijn bij boer 
Hekma op Schouwen. Mevr. Beukema – Hekma wordt genoemd, dat was in die tijd nog niet zo. Zij is 
een dochter van Jaap Hekma, zij is later getrouwd met Beukema. Haar herken ik niet als zodanig, de 
foto is daarvoor te onduidelijk. Met de namen eronder herken ik wel de andere personen: Piet van 
Dommelen, de zoon van Dolf van Dommelen die in het huisje op Schouwen woonde tegenover de 
boerderij van Hekma. Piet was ook de trekker chauffeur van Hekma en reed ook wel op de 
rupstrekker. Ik mocht als kind wel meerijden als Piet achter ons huis aan het werk was. Jan 
Stegewans (de naam is bij de foto onjuist gespeld) herken ik ook, met zijn onafscheidelijke 
schipperspet. Jan woonde op Roodehaan, het eerste huis rechts in het dorp vanaf 
Schouwerzijl/Warfhuizen. Tenslotte de meest rechter persoon op de foto: Eelke Toonstra van de 
Sarriesweg (E36 – 7). Er staat H.Toonstra bij de foto, want hij werd vaak Hielke genoemd. 

Heel herkenbaar. Het is het illustere 
gezelschap waar ik eerder over schreef 
met betrekking tot pannenkoeken bakken 
en stroop halen in de pet van oom 
Kee.  Geheel links is inderdaad Jelle 
Dijkstra. Zijn broer Kee staat geheel rechts 
op de foto. Kee en Jelle waren broers van 
mijn opa Roelf Dijkstra. Kee en Jelle 
woonden aan de Niesternweg (E63 – 16) 
naast Anne Boerema. Jurrie Schuitema 
woonde in het huisje aan de Sarriesweg, 
rechts, vlak voor de sarrieshut. Piet Dijk 
zegt mij verder niet zoveel. Jacob 
Postema herken ik wel (“Joap 
Postemoa”). Hij woonde aan de 
Sarriesweg, in welk huis weet ik niet 

meer. Begin jaren ’50 is hij overleden weet ik nog. Mede oorzaak daarvan was een zwerm bijen van 
de plaatselijke imker Sander Kwant. Ik zag het voorval zelf gebeuren. Postema liep op een middag op 
de Sarriesweg toen er plotseling een zwerm bijen op zijn hoofd neerstreek. Postema pakte nog zijn 
rode zakdoek om de bijen te verjagen, tevergeefs. De zoon van Jacob Postema was Kee Postema, die 
op de boerderij woonde waar later Jan Medema woonde. Anne Janse herken ik ook, hij woonde later 
op de Zijlvestweg E16a – 44, het huis links naast de oude school waar mijn grootouders woonden. 
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Herdenkingsdienst 50 jaar stenen kerkgebouw Schouwerzijl. 
Intensief heb ik meerdere keren de foto van de kerkdienst 1952 (hieronder) bekeken. Het verbaast 
mij eerlijk gezegd dat ik niet meer mensen herken. Buiten de zekere / vrij zekere herkenningen zijn er 
ook maar enkele gezichten waar ik iets bekends in zie. Waar hem dat in zit kan ik niet plaatsen. Op 
mijn vader en oom Kee Dijkstra na, zijn alle herkende personen van vrijgemaakte signatuur. Daaruit 
maak ik op dat het weliswaar een gezamenlijke dienst was maar dat de aanwezigen in hoofdzaak 
vrijgemaakt waren. Dat past ook wel in het beeld van de kerkelijke spanningen op Schouwerzijl in die 
tijd.

 
Foto Boucher, Oude Ebbingestraat 63 Groningen 

Linker deel, rechts 2e van achteren Berend Stenekes, 4e rij van voren 2e van rechts Tiet Bolhuis (hoofd 
schuin naar links)? 
Rechter deel, vooraan 1e rij Kee Dijkstra, 5e rij geheel rechts Rentje Schripsema met links van hem 
Wolter Buikema, 6e rij geheel rechts Willem Kwant, 7e rij geheel rechts Anne Boerema en links van 
hem zijn vrouw. 
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De beelden van de Sarriesweg ken ik uiteraard. Deze afbeelding 1975. In mijn tijd was er nog een 
sloot langs de Sarriesweg. In het huis links hebben wij gewoond. Het dak dat half verscholen is achter 
“ons” huis, hoort bij de woning van Jacob (“ Job”) Japenga. Het huis daarachter werd ooit bewoond 
door Eelke Stegewans. Het huis aan het eind van de Sarriesweg (achter de boom) werd ooit bewoond 
door Jan Koning. In het eerste huis rechts woonde bakker Bansema. Daarna kwamen de “Oomkens-
wichter”, Trien en Lien Oomkens. Onder hetzelfde dak woonde Eelke Toonstra. In het huis daarna 
woonde Ebel Fokkens, de (spruiten-)kweker met zijn moeder. Pas in de vijftiger jaren is de Sarriesweg 
verhard. 

 

Links Alie Mulder, jongste dochter van meester Mulder. Rechts een 
vriendin. Die draagt rok want ze is Vrijgemaakt en mag geen broek 
dragen. Vrijwel zeker is het de tuin die bij de boerderij van Rijkens 
hoort. De foto is dan genomen met de rug van de fotograaf naar de 
Niesternweg. Het gebouwtje op de achtergrond zal van Kee Dijkstra 
zijn. Hij had ter hoogte van die plek een zogenaamde “dichtzet”.  
Meer over deze “dichtzet” verderop. Foto ABM, tekst RS. 
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Groep op het schoolplein achter de school. Het schoolplein was helemaal rondom van een hekwerk 
voorzien en helemaal achterin, achter dat hek hield meester Mulder kippen. Hij was ‘gek’ op hen, 
verzorgde ze goed. Wie op de foto staan en wanneer is niet bekend. Op de achtergrond zie je de 
begraafplaats. 

 

Sneeuwpret op de hoge weg. Personen en jaartal onbekend. Een bekende plek voor vermaak als er 
sneeuw lag. Ook met de slee gingen we vaak de dijk naar beneden. Het hek herken ik ook, inderdaad 
net buiten het dorp waar de dijk afbuigt achter de huizen langs, richting brug. Kort na de driesprong 
dus. Ik herken geen personen op de foto. Foto ABM, tekst RS 
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Kanoen en zwemmen in het Reitdiep bij Hekma’s uiterdijk. Wie en wanneer onbekend. 

 

 
Zwemmen in het Reitdiep bij Hekma’s uiterdijk. Het is mij bekend dat het Reitdiep een geliefde plek 
was om te zwemmen in de zomer. Mijn vader heeft er het zwemmen geleerd, zo zei hij wel eens. Zelf 
was ik daarvoor in mijn Schouwerzijlster tijd nog vrij jong en bovendien niet zo’n liefhebber. Wie er 
op de foto’s staan en in welke tijd dat was weet ik niet. Wel zou het mevr. Mulder kunnen zijn, de 
blonde vrouw die haar hoofd “boven het maaiveld uitsteekt”.  Foto ABM tekst RS  
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Vissen aan de 
Zijlvestweg 
tegenover 
meester zijn 
huis. Het 
Schouwerzijlster 
visclubje stond 
achterop deze 
foto. Dit moet 
dan in de sloot 
voor het huis van 
Mulder zijn 
geweest. Aan de 
andere zijde van 
de weg was geen 
water. Zo’n 

beetje op de plek van de kruising met de Hogeweg. Dat is ook de plek waar Emo Kadijk is 
verongelukt. Die schoot met paard en wagen vanaf de Hogeweg rechtdoor de sloot in.  Wie er op de 
foto staan en wanneer deze is gemaakt weet ik niet. Ik vermoed voor de oorlog. Foto ABM tekst RS  

Nieuwsblad van het Noorden: Ernstig ongeval te Schouwerzijl. Gistermiddag 
vervoerde de 20-jarige landbouwerszoon E.G. Kadijk, wonende te Maarhuizen, 
gemeente Winsum, stroo per wagente Schouwerzijl. Hij had hiervoor boven op 
de stroopakken plaats genomen. Juist in een bocht van den weg bleek de wagen 
niet sterk genoeg te zijn, waardoor de pakken met den bestuurder er af vielen. 
K. geraakte hierbij zeer ernstig gewond. Per auto werd hij naar huis vervoerd 
waar dr. De Groot en zuster Van der Bijl van Winsum hulp verleenden. Emo 

overleefde het niet. 

Huwelijk Annie Mulder in 
1949. Op de achtergrond 
’t jeudenkerkje’. 
Onmiskenbaar het 
afgebroken 
verenigingsgebouwtje op 
de achtergrond. Links 
ervan is de Hogeweg naar 
Schaphalsterzijl met haar 
karakteristieke hekken te 
zien. Rechts naast het 
gebouw, op de 
achtergrond, is het dijkje 
zichtbaar, dat doorliep tot 
aan de brug. De auto zal 
van garage Bakker in 
Mensingeweer zijn 
geweest. Die had in die 

tijd enkele van die auto’s voor verhuur/taxi. Ze werden ook gebruikt om de moeders met hun 
kinderen van Schouwerzijl naar het kleuterbureau in Wehe te brengen. Rechterfoto, dit soort 
stoeltjes stonden in het kerkje/verenigingsgebouw volgens ABM. Foto ABM, tekst RS 
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Aan de vaart 15 uit 1970 
 

 
De foto is inderdaad genomen aan de Niesternweg. Nummer 15 zegt me in dit verband niets. Als 
Niesternweg nummer 15 ooit bestaan heeft, dan is het reeds lang geleden afgebroken. 
Voor de herkenning maakt het ook niets uit. De plaats waar de foto gemaakt is bevindt zich aan het 
eind van de Niesternweg, schuin tegenover het huis waar Kee en Jelle woonden, Niesternweg E63.  
De boerderij aan de overzijde van het water is van Rijkens. Dat geeft al aan waar de dichtzet van Kee 
Dijkstra ongeveer was. Want de paalconstructie is inderdaad van hem. Aan de andere kant van het 
water, de Rijkens-zijde, stond eenzelfde constructie in het water. Daar stond ook het huisje waar 
oom Kee ’s nachts de wacht hield, niet zichtbaar op de foto. Het was dus geen stalling, of paling-
bewaarplaats of dergelijke, maar puur een beschutte slaapplek/wachthuisje. Tussen de palen aan 
beide zijden van het water werd dan onder water een soort fuik gespannen waar de paling in kon 
zwemmen. De doorgang werd dus voor paling “dicht gezet”. Beide paalconstructies stonden dus 
recht tegenover elkaar. De boot die omgekeerd ligt is inderdaad van oom Kee. Die had hij daar iedere 
winter liggen. Ik herken de boot, ik ging wel eens met hem mee het water op om fuiken te legen of 
de plaatsen. 
 
Inzet rechtsboven [foto M.A. Douma 1974]: Het is inderdaad de plaats waar het hokje van oom Kee 
stond. Ik heb de foto wat ingezoomd en bewerkt om het wat duidelijker te maken. Tussen de 
knotwilg en de laatste boom is het voorste deel van het bouwwerkje te zien. Dat lijkt op een 
puntdakje. Ik kan me de details van het hokje niet meer precies voor de geest halen, maar met wat ik 
zie zou het heel best kunnen dat je veronderstelling juist is. Sterker, het kan bijna niet anders.  
 



 
 

43 
 

 
Naast de dichtzet op 
de foto, aan de zijde 
van de Niesternweg, 
had oom Kee ook nog 
een rechthoekige 
metalen bak met 
gaatjes in het water 
liggen. Daar bewaarde 
hij levende paling in als 
hij die niet direct kon 
verwerken. RS 

 

 

Links een dichtzet getekend.        

En dan .... de dichtzetvisserij. De vraag in deze vergadering 
was: Welke periode is het meest gewenst, om de 
dichtzetvisserij uitte oefenen. Een tamelijk algemene opinie 
der vergadering was: Sta de dichtzetvisserij niet eerder toe 
dan in de natijd. Gegrond werd deze gedachte op de 
nadelen, die de „trek” van de vis zou ondervinden van de 
dichtzetvisserij. Eveneens gingen stemmen op, die de 
dichtzetvisserij als „broodroof” van andere fuikvissers zagen. 
Bovendien bleek menige visserman de „dichtzet-methode” 

niet in overeenstemming te vinden met de „beroepseer”. Laten we in dit opzicht eens naar Friesland, 
de oorsprong van de dichtzetvisserij, met zijn 100 „dichtzetten” kijken, opperde de heer Hos. In “it 
Heitelan” wordt eerst half juli het dichtzetseizoen opengesteld. Dr. Olie over Nylon. Bij uitstek 
deskundig als Dr. Olie is op het gebied van visserij-garens, viel zijn betoog over Nylon zeer in de 
smaak. Inmiddels was het kwart voor vier in de middag geworden, aleer het sluitingswoord van de 
voorzitter allen ,wel thuis” wenste, nadat Ir. Van Lonkhuizen zeer waarderend gesproken had over de 
Noordhollandse Bond van Binnenvissers. De Zaanlander 1948-02-25, p. 2 

 

Schouwerzijl : Ké Dijkstra en dhr 
Holwerda staan in een afgemeerde boot 
met een palingfuik. Dhr Holwerda houdt 
de fuik vast en Kees Dijkstra heeft een 
paling beet. Keé Dijkstra (1904-1996) 
was tussen circa 1945 en 1966 werkzaam 
in de kwekerij op de boerderij van P.J. 
Hijlkema te Mensingeweer.  
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In het boekje "De Marne als een eenheid", een uitgave uit 1971 van de Coöperatieve Raiffeisenbank 
te Leens en de Historische kring "De Marne", kwam ik een foto tegen van de Niesternweg. Daarop is 
vrij duidelijk de dichtzet van oom Kee Dijkstra te zien. Het bewuste hokje is helaas niet zichtbaar, 
maar stond achter de bomen en struiken rechts.  
Rechts op de foto het woongedeelte van de boerderij van Rijkens. Het huis geheel links was van Jan 
van Duinen, Niesternweg E60. In het huis op de achtergrond, Niesternweg E69, woonden eerst de 
gezusters Niestern, later Keimpe Bolhuis.  
Langs de walkant linksvoor lag in het najaar meestal het schip vol turf van Wolters uit Sauwerd. De 
turf werd in rieten manden uit het schip gehaald en bij de mensen rondgebracht met een 
vrachtwagentje. Vader Wolters en zijn zoon deden dat samen. Bij mijn grootouders in de oude school 
moest de turf onder de vloer opgestapeld worden. Dat was gezien mijn formaat in die tijd een klusje 
voor mij.  
 

Hoe werkte de dichtzet en waarom sliep Ké bij dit vangnet?  
Verticale palen aan beide zijden in het diep, een stukje van de wal af. 
Op deze palen zaten voor de stevigheid schuine dwarspalen tot in de 
walkanten. Tussen de verticale palen werd dan een net gespannen 
waarin de paling werd gevangen. Dat gebeurde ’s nachts. Omdat er 
dan ook wel scheepvaart was, sliep oom Kee in het hokje om snel in te 
kunnen grijpen als er een schip tegen het net dreigde te varen. Ik weet 
nog dat oom Kee daar zo’n hokje had. Ook de palen van de dichtzet 
hebben daar nog jaren in het diep gestaan. Het dichtzetten was legaal, 
het ’s nachts varen ook. Maar als een schip de netten stuk zou varen 
was het risico voor oom Kee. Vandaar het houden van de wacht. In die 
tijd was er veel meer economisch scheepvaartverkeer, ook langs 
Schouwerzijl, dan nu. Denk alleen maar aan de bietencampagne. Heel 
wat bieten, ook van bijvoorbeeld Warfhuizen en het verdere 
achterland, kwamen per schip langs Schouwerzijl. Visdiefstal was niet 
het doel van het bewaken. Diefstal van fuiken en het leegroven ervan 
kwam meer voor in de laatste jaren dat oom Kee viste, ik heb hem 
daar wel eens over gehoord. Inderdaad was er ook ooit en dichtzet in 

het Winsumerdiep, dat klopt. Die was niet van oom Kee, maar ik meen van Abel Kuizinga uit Winsum. 
Die woonde met zijn broer Piet aan de Garnwerderweg in Winsum, naast het huidige tankstation.  
Op de foto Roelf Schripsema op het ijs van de Kromme Raken met daar achter de slaaphuisje van Ké 
bij de dichtzet.  
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Dit is oom Kee zoals hij was, de rust zelve. Op de foto’s was hij kennelijk met zijn fuiken bezig, het zijn 
namelijk de soort stokken die hij daarvoor gebruikte. 

 
 
Bij het nader bekijken van de bovenstaande foto valt mij nog iets op. In een eerder bericht schreef ik 
dat oom Kee bij de plek waar zijn boot lag ook nog een rechthoekige bak met gaatjes had waarin hij 
levende paling bewaarde. Die bak is op deze foto heel duidelijk zichtbaar, op de walkant precies 
tussen de ramen van het huis erachter. Als het ding niet in gebruik was dan lag het daar. Oom Kee 
breide altijd zelf netten. Dat deed hij vaak in de woonkamer, ik zie hem daar nog mee bezig. Hij had 
daar zeer grote bedrevenheid in! 
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Toelichting foto Sarriesweg vorige pagina [foto Kramer 1934]. 

De woningen op de voorgrond staan onmiskenbaar aan de Sarriesweg. 
De foto is genomen vanaf de Zijlvestweg, ongeveer ter hoogte van de oude openbare school (“Ol’ 
schoul”, E17). Aan het einde van de bebouwde kom dus. 
De woning van Jacob Japenga (bouwjaar tussen 1935-1945), de twee dubbele woningen aan de 
Zijlvestweg (+ 1954-1954) en de dubbele woning schuin aan het begin van de Sarriesweg (+ 1948) 
stonden er nog niet (zie opmerkingen bij 18, 19 en 20).  
 
Toelichting bij de pijltjes op de foto: 
 

1. Het is een foto met weinig “diepte”, waardoor de objecten wat ‘plat’ in lijn overkomen. Maar 
dit is met zekerheid de boerderij van Rijkens (v/h Hekma) die verder achteruit staat, aan de 
andere kant van de Kromme Raken. 

2. Dit gebouw (schuurtje?) hoorde waarschijnlijk bij nr.3 en heeft op de vernummeringskaart 
(eerder toegestuurd) geen huisnummer.  

3. Huis helemaal aan het eind van de Sarriesweg, een paadje recht achteruit. Het had nummer 
E23.  

4. Waarschijnlijk E26, aan het paadje rechts, eind Sarriesweg, wat achteruit. 
5. Eind Sarriesweg, tegen E22 aangebouwd. Na 1934 afgebroken, heeft geen nummer op de 

vernummeringskaart. 
6. Eind Sarriesweg links, genummerd E22. Eelke Stegewans woonde hier, dat weet ik nog uit 

mijn tijd. 
7. Dit is met zekerheid de Sarrieshut (E27), in mijn tijd bewoond door Jans Dijk.  
8. Een beetje slecht zichtbaar, maar het is het huisje waar Jurrie Schuitema woonde.  
9. Het lichtkleurig gebouwtje op de voorgrond is waarschijnlijk een schuurtje, behorend bij een 

woning aan een van de zijpaden van de Sarriesweg. Hoort bij E31 of E32 (?). Het dak met 
twee schoorstenen dat precies erboven zichtbaar is, moet aan de Niesternweg staan. 
Vermoedelijk E60, Jan van Duinen.  

10. Waarschijnlijk het dak van Zijlvestweg E9 (brugwachtershuis van Hendrik Holwerda) of 
Niesternweg E53, in mijn tijd kruidenier Sprenger. Vòòr dat pand op de foto staat een huis 
aan een zijpad van de Sarriesweg, vermoedelijk E31 of E32. 

11. Het huis met het hekwerk op de voorgrond is Sarriesweg E29, W.D. Hoeksema (in mijn tijd 
ook nog Ploegstra).  

12. Op de achtergrond van 11.  het dak van de grote schuur van Jacob van Dijk aan de 
Zijlvestweg E47 (cafe). Dit alles is met zekerheid te zeggen.  

13. Huis aan de Sarriesweg, genummerd E33, bewoond door kweker Ebel Fokkens en zijn 
moeder Martje. 

14. De drie-onder-één-dak-woning Sarriesweg E36, E37 en E38. Links woonde Eelke Toonstra, 
rechts de “Oomkens-wichter”. Trien en Lien Oomkens. Het dak wat net achter 13. en 14. 
zichtbaar is hoort bij de slagerij van Pieter de Vries (Zijlvestweg E46). 

15. De schuur van Bakker Bansema, met daarvoor hun woonhuis annex winkel (Sarriesweg 1).  
16. Het huis behorend bij de smederij van Hendrik Kuiper (Zijlvestweg E41). 
17. De Zijlvestweg nabij de Sarriesweg en de oprit naar de boerderij E14. Het hekwerk op de 

achtergrond is van het perceel waar later de vrijgemaakte school is gebouwd. De bomenrij 
op de foto is gekapt vanwege de bouw van woningen. Zie 19. en 20.  

18. De plaats waar de woning van Jacob Japenga (bouwjaar tussen 1935-1945) later gebouwd is 
(Sarriesweg E19a). 

19. De plaats waar later (1953/1954) de twee dubbele woningen aan de Zijlvestweg zijn 
gebouwd (Zijlvestweg E19Ia – E19IIb). 

20. De plaats waar in 1948 de dubbele woning Zijlvestweg E19III en E19IV zijn gebouwd, schuin 
op de kop van de Sarriesweg.     
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Ansichtkaarten met toelichting 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaande  foto is inderdaad genomen vanaf de Hogeweg. Het huis geheel rechts is de eerste 
vanaf Schaphalsterzijl. Hier woonde schoenmaker Ronda. De schoenmakerij zelf was in een pand bij 
de haven gevestigd. Na Ronda werd het huis in gebruik genomen als pastorie van de vrijgemaakte 
kerk. Volgens mij was ds. de Boeft de eerste predikant die er woonde. Het tweede huis was voorheen 
E3, J. Smit. Hiervan herinner ik mij niet zoveel. Dan volgt E2, waar later Jan Koning, de voorloper van 
de begrafenisvereniging  woonde. Het huis werd eerst bewoond door manufacturier Reinders. Een 
paar foto’s verder zie je dit huis in vooraanzicht. De bomen op de achtergrond staan rond het 
kerkhof. Net rechtsboven het plaatsnaambord zie je een boom met kronkelige takken, een treures. 
Die stond op een eilandje in de T-splitsing van sloten. Dat eilandje is er nog steeds. Ik denk dat de 
foto is gemaakt aan het eind van de jaren ’50 tot begin jaren ’60. Want de snelheid van 50 km/u 
binnen de bebouwde kom is ingevoerd in 1957. Bovendien zie ik ook al een tv-antenne op een van de 
daken staan.  
 

 
 



 
 

50 
 

 
Deze afbeelding is een zeer bekende plek voor mij. De foto is genomen vanonder de bomen rechts 
aan het begin van de Sarriesweg, een eindje vòòr de bakkerij van Bansema. De woning geheel rechts 
(waarvan een klein deel zichtbaar is) is het linker gedeelte van de dubbele woning die schuin aan het 
begin van de Sarriesweg staat (E19 III en E19 IV). In de woning woonde in die tijd het gezin Hendrik 
de Vries. Wij woonden zelf in het rechter gedeelte. Het paadje rechts is het mandelig toegangspad 
naar de beide woningen. Het pad en ook de sloot bestaan inmiddels niet meer.  Hendrik de Vries had 
in zijn tuin rode bessenstruiken en kruisbessen, op de foto zichtbaar. De woningen erna zijn twee 
dubbele woningen. In de eerste (E19 IIb) woonde Jan Bolhuis, vader van kraamverzorgster Tiet 
Bolhuis. Wie ernaast woonde (E19 IIa)  in die tijd weet ik zo niet meer. In de derde (E19 Ib) woonde in 
mijn tijd de fam. Sibma. En in de laatste (E19 Ia) woonde Jan Ammeraal met zijn gezin. De 
bestandsnaam is 1950, maar dat is niet het jaartal van de foto. Ik weet nog dat de  twee dubbele 
woningen gebouwd zijn, wij speelden wel op de bouwplaats. Ik had de handen een keer vol splinters 
van het hout dat er lag. Ik schat dat de bouw plaatsvond in de jaren 1951 – 1952. De woningen waren 
op de foto al bewoond en de tuintjes aangelegd, dus schat ik dat de foto genomen is rond 
1953/1954. Het huis geheel  links op de foto was in die tijd gesplitst in twee woningen. In de linker 
helft woonde Berend Stenekes, hij was getrouwd met een dochter van Piet Dijkstra (“Ol Paitboer”), 
die in het rechter gedeelte woonde. Pait woonde bij zijn zoon Garmt Dijkstra en gezin  in huis. Pait 
was toen al weduwman. Het was dus echt een “familie-huis”. De hooikap die erachter/-naast stond is 
net niet te zien. 
Het tweede huis links is van Anne Janse en vrouw. De broer van Anne, Freerk Janse, woonde bij hen 
in huis. Freerk had het winkeltje in de schuur met onder meer rookwaren. 
Het derde huis links is de oude school, opgedeeld in drie woningen. In het gedeelte dat zichtbaar is 
op de foto woonden mijn grootouders, Hotze Schripsema en Ebeltje Kadijk. De mast bovenop het 
pand is een bliksemafleider. 
Het stuk land na de dubbele woningen rechts is bouwland van Hekma. Op de achtergrond rechts 
staat een woning (donkere deel), daar woonde de fam. Dolf van Dommelen. Hun zoon Piet van 
Dommelen woonde daar ook eerst, hij is later naar Eenrum gegaan. Van daaruit reed hij op de motor 
naar zijn werk bij Hekma.  
De boerderij op de achtergrond rechts  is van Jan Anko Wijk op Schouwen. Het is de boerderij met 
wit woongedeelte rechts van de weg. 
Het weiland met koeien links na de oude school was in gebruik bij Piet Dijkstra of bij Pieter de Vries 
(slager), daar ben ik niet meer zeker van. Direct na de oude school zat in dat weiland een dobbe.  De 
bomen links op de achtergrond stonden langs de oprit naar de boerderij van Hekma. 
Je merkt op dat ik mij zoveel uit die tijd herinner. Vergeet niet dat het een heel andere tijd was. De 
wereld was, zeker op zo’n dorpje, veel kleiner. Alles wat er gebeurde had een zekere impact. Maar 
het fotografisch geheugen waar ik mee ben gezegend speelt natuurlijk ook een rol. Dat mag duidelijk 
zijn. 

De feesten van het jaar. Hoe ging dat in Schouwerzijl?  
Eigenlijk waren er heel weinig feesten. Met Oud-en-nieuw werd er wat gesleept, vooral van 
boerenerven in de omgeving. Vernield werd er niets. Vuurwerk werd er niet afgestoken, het bleef bij 
wat conservenblikjes met carbid. Soms wat grotere. Carbid was meestal wel verkrijgbaar bij smid 
Kuiper, waar het vrijkwam bij het produceren van acetyleen voor het lassen. Ook op nieuwjaarsdag was 
er weinig activiteit. Men ging op familiebezoek, wenste elkaar een gelukkig nieuwjaar en dat was het 
feitelijk. Op tweede Paasdag was er notenschieten, vaak in de schuur van café van Dijk. Ik herinner mij 
dat het ook een keer georganiseerd is in de schuur van boer Rijkens.  
Aan Sint Maarten werd ook ieder jaar gedaan op Schouwerzijl. Vaak trok je in kleine groepjes langs de 
huizen. Omdat het dorp klein was en er tijd over was, gingen velen ook naar Schouwen (Hekma, Wijk 
en van Dommelen) en naar Groot Maarslag. Ook vaak nog wel naar de buitenplaats bij het Reitdiep, 
naar Postema (later Jan Medema). Grote afstanden lopen voor een beetje snoep, maar dat hoorde bij 
Sint Maarten op Schouwerzijl.  Je wist niet beter.  



 
 

51 
 

 

In mijn fotobewerkingsprogramma heb ik bovenstaande foto iets lichter gemaakt, details zijn zo 
beter zichtbaar. Deze foto moet zijn genomen in de buurt van het bruggetje naar Zijlvestweg E3. 
Geheel links is nog net een stukje zichtbaar van het inmiddels afgebroken verenigingsgebouwtje. 
Geheel rechts het meestershuis, dan de kerk en daarnaast het huis waar Willem Kwant later woonde 
(E76). De foto is vrij oud, maar jonger dan 1902 tor de kerk werd gebouwd. Ik schat jaren ’30 vorige 
eeuw. Volgens site S rond 1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto hierboven is genomen aan de Zijlvestweg ter hoogte van de oprit naar boer Rijkens. Links het 
huis van Willem Kwant, dan de kerk en daarnaast het meestershuis. De T-kruising naar 
Mensingeweer en naar Schaphalsterzijl  is nog deels te zien. Het huis rechts op de achtergrond is van 
manufacturier Reinders (zie eerdere foto). Het zou inderdaad rond 1953 kunnen zijn geweest, zoals 
de fotonaam aangeeft. 
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De foto hierboven zal ook uit de jaren ’50 dateren, het elektriciteitsnet was nog bovengronds.  
Links het hek richting het trappetje naast de brug. De heg erachter hoort bij de tuin van 
commissionair Geert Huizinga (E75). Daar hoort ook de uitrit ernaast bij. Dan na het stuk met het 
boompje de ree naar de boerderij va Rijkens. Vervolgens achter de kastanjebomen weer het huis van 
Willen Kwant (E76). Geheel rechts de (vee-)schuur van Hendrik Holwerda, behorend bij het 
brugwachtershuis. Daarna rechts E8, waar Willem Kwant eerst woonde, later nog Jan van Duinen, die 
eerst aan de Niesternweg E60 woonde. Dan E6, het huis waar later de dames Niestern nog hebben 
gewoond. Het verticale witte streepje is de zuil van de overkapping bij de voordeur, waar ik over 
schreef bij de foto van Joop Bansema. Het hoge dak daarna is het afgebroken verenigingsgebouwtje.  
Geheel op de achtergrond weer het huis van manufacturier Reinders.  
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Een bekende plek met veel herkenningspunten! Ik schat dat de foto is genomen tussen 1950 en 
1955. Allereerst de brug. Deze heeft reeds metalen brugleuningen. Voor mijn tijd waren die van 
hout, net als de leuning langs het trapje. De trapleuning was in mijn tijd ook nog van hout.  
Let op de metalen winch (lier) met ketting onderaan de trap aan de overzijde, direct links van de 
leuning. Wat moeilijk te zien tegen de achtergrond-begroeiing. Ik herinner mij dit. Ik vermoed dat 
hiermee de sluisdeuren werden dichtgetrokken.  De bloemen naast de trap aan de overzijde is 
fluitekruid (“hondekruud”). De foto is dus in het voorjaar genomen. Na de fluitekruid is nog een 
leuning zichtbaar met onderaan nog een paar traptreden. Die trap leidde via een smal paadje naar de 
woning Zijlvestweg E74 en het woongedeelte van boer Rijkens,  Zijlvestweg E74. Wij vingen in de 
berm tussen het pad en het diep altijd krekels (“grashippers”). Volgens mij bestaat het paadje niet 
meer. De heggen links staan rond de tuin van commissionair Geert Huizinga (Zijlvestweg E75). De 
straatlantaarn aan de telefoonpaal tussen beide trappen herken ik ook.  
Achter de brugleuning is een heg zichtbaar, die stond langs de tuin van Holwerda. Via het 
toegangshekje (verticale latten, geheel rechts achter de brugleuning) kwam je via een pad achter de 
woning van Holwerda. Het pad liep ook nog (versmald) door naar de dijk achter de woningen.  
Achter de brugleuning, tussen de beide grote ramen van het huis, zit een ondiepe kast tegen de 
muur. Daar zit een reddingsboei in. Inmiddels is die er niet meer. In de gevel het wapen van 
waterschap Hunsingo. Het witte huis van Holwerda mag duidelijk zijn, Zijlvestweg E9. Direct naast het 
huis staat de (vee)schuur van Holwerda. Rechts naast de grote deur zit ook een kast tegen de muur. 
Dat was de kast waarin allerlei bekendmakingen werden “aangeplakt”, zo herinner ik mij. Volgens mij 
zat er ook nog gaas voor het glas langs. Die kast is inmiddels ook verdwenen. Het huis naast de 
schuur van Holwerda is Zijlvestweg E8. Later woonde Jan van Duinen daar. Daarnaast Zijlvestweg E7. 
Daar weer naast het huis met de zuil van de overkapping bij de voordeur (later Klazien en Harmien 
Niestern, Zijlvestweg E6). Het lange dak van het gebouw dat boven E6 uitsteekt hoort bij het 
afgebroken verenigingsgebouw Zijlvestweg E4. Daar half achter verscholen Zijlvestweg E3. Geheel 
links op de foto de gevel met voordeur van manufacturier Reinders, Zijlvestweg E2.  
 

 

De Niesternweg, gefotografeerd vanaf het erf van boer Rijkens. Geheel rechts het huis waar Jan van 
Duinen later woonde, E60. Links daarnaast het huis waar in mijn tijd Sijbrand van den Berg woonde, 
E58. Daarnaast de kruidenierswinkel van Sprenger. Tussen Sprenger en Van den Berg liep een gang 
achteruit naar Folkert (“Foltje”) Dijkstra en zijn zoons Jo en Willem (E57). De beide huizen aan het 
eind zijn rond 1950/’51 afgebroken, ik kan mij dat nog herinneren. Op die plaats is daarna de 
speeltuin ingericht. De hoge paal op de achtergrond is de mast van een schip in de haven. De foto zal 
gemaakt zijn in de jaren ’30 schat ik.  
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Dank voor het kaartmateriaal. Het ondersteunt en bevestigt de eerdere informatie. Mijn 
geboortehuis zal dus vlakbij de plaats hebben gestaan waar ooit de molen stond, zo blijkt uit de kaart 
uit 1807. Een prachtige kaart is het, met toch wel herkenbare punten! De dobbe links op de kaart 
herken ik uit mijn tijd. De sloot rechts daarvan ook. Direct grenzend aan die sloot was het erf waar 
later de school (“Ol schoul”) is gebouwd. 
Tot na de oorlog werden er distributie-stamkaarten verstrekt via de gemeente. Kort na mijn geboorte 
is er ook voor mij zo'n kaart afgegeven. Die heb ik bewaard.  

Nu zie ik ineens dat daar mijn geboorte-adres op is vermeld: Schouwerzijl E25. Gezien de opbouw 
van de E-nummering in de vernummeringslijst, moet E25 aan de Sarriesweg hebben gestaan. Dat 
klopt dus met mijn eerdere informatie. "Raitboar" is eigenlijk "rietkraag". Tussen de Niesternweg en 
de Sarriesweg zat altijd een laagte, daar zal een sloot zijn geweest. Dus zal mijn geboortehuis aan de 
Sarriesweg-zijde van die sloot hebben gestaan. Soms kom je met beredeneren een heel eind. Een 
scan van de stamkaart stuur ik als bijlage mee. 

Ter Laan, Groninger woordenboek over raaitboor: met riet begroeid moeras, sloot of baggerplas vol 
riet (letterlijk rietboord). Klopt met beide kaarten. Op die kaarten zie je ook dat de 1e molen aan de 
rand die haven lag. Een deel van Schouwerzijl staat dus gebouwd in die oude haven! tem 

 

 

Begrafenisgebruiken 
Eigenlijk het enige wat ik mij helder voor de geest kan halen is het “leed aanzeggen”. Als er iemand 
was overleden dan ging Jan Koning, gekleed in het zwart, met zwarte slipjas aan en een zwarte steek 
op het hoofd, langs de huizen in het dorp om te zeggen wie er was overleden. Als de deur voor hem 
werd geopend dan nam hij de steek in zijn hand, maakte een kleine buiging en bracht zijn bericht over. 
Dat maakte toch wel veel indruk op ons.  
Wat zich rond de begrafenis zelf afspeelde was aan ons gezichtsveld onttrokken omdat het kerkhof 
aan de andere zijde van het dorp lag. De diensten werden gehouden in een van de beide kerken of in 
café Van Dijk, waar wij ook al weinig van mee kregen.   
Waarom sommige overledenen in Warfhuizen werden begraven weet ik niet. Ik vermoed dat het te 
maken heeft met persoonlijke historische banden. Er is mij nooit iets gebleken van religieuze 
spanningen, standsverschillen of andere specifieke redenen die dit kunnen verklaren.  
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“Ol schoul” herkenbaar beeld! Als bijschrift wordt het jaar 1935 genoemd, maar de foto is van veel 
recentere datum. Eind jaren '50, misschien wel begin jaren '60. De oude school is op de foto niet 
meer bewoond zo te zien en stond waarschijnlijk te wachten op afbraak. Ik trek mijn conclusies uit 
het feit dat de heg  en de boom op de voorgrond pas zijn geplant nadat de twee dubbele woningen 
(E19IIb - E19Ia) in de eerste helft van de jaren '50 waren gebouwd. Voor die tijd was daar een sloot 
met grasberm. Op de foto is duidelijk nog de toegangstrap naar de woning van mijn grootouders te 
zien. Daar heb ik ook nog een foto van, die stuur ik mee. Ik sta er zelf op met mijn tante Boutje en de 
hond Bobbie. De school is pas gesloopt in 1970 nadat het gebouw in 1969 onbewoonbaar werd 
verklaard. Volgens overlevering is het puin gebruikt voor de verharding van de weg over de 
Schaphalsterzijl richting boerderijen Martini en Hunzezicht. KdJ 
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De landarbeiders  
De dienstverbanden van het personeel (van de landarbeiders maar ook van huishoudelijk personeel) 
liep van 1 mei tot 1 mei. Een arbeidsovereenkomst sluiten werd “verstellen” genoemd. (bijv.: “Hai het 
hom versteld bie ’n andere boer” = hij is bij een andere boer gaan werken). 
Algemene klachten over het werken bij de boer waren: lage lonen, lange dagen. In mijn 
Schouwerzijlster tijd werd ook op zaterdagmorgen nog gewerkt. Het weekloon werd op zaterdag 
uitbetaald. Contant, in kleine bruine papieren loonzakjes. De problemen tussen boer en arbeider waren 
op het Hogeland overigens wel minder groot dan in bijvoorbeeld het Oldambt.  
Veel arbeiders kregen bij de boer een stukje aardappelgrond om hun wintervoorraad aardappelen te 
verbouwen. Het aardappelrooien in de herfst was altijd een gezellige gebeurtenis, zo herinner ik mij. 
Het was een familie-/gezinsaangelegenheid, ieder die kon hielp mee.  
 

Dat leverde nevenstaande tafereeltjes op. De 
foto zal eind jaren ’30 gemaakt zijn, ik 
voermoed op het land van Hekma. Van links 
naar rechts: mijn grootmoeder Ebeltje 
Schripsema-Kadijk, vermoedelijk vrouw 
Toonstra (vrouw van Jan Toonstra, Sarriesweg 
E34), mijn oom Reinder Schripsema en mijn 
grootvader Hotze Schripsema.  
 
 
 
 
 

Sloten werden in de winterperiode uitgegraven. Dat was handwerk, met de schop. Zwaar werk. Rond 
Schouwerzijl was begin jaren ’50 een arbeider die een nieuwe schop had gekocht en was daarmee aan 
het sloot uitgraven. De boer kwam een kijkje nemen en vroeg aan de arbeider: “Wil neie schop ’n 
beetje?” Waarop de arbeider het stuk gereedschap in de sloot zette en tegen de schop zei: “Nou, tou 
moar jong”. Er gebeurde uiteraard niets, waarop de arbeider de boer antwoordde: “Nee, hai wil nait”. 
Boer had niks meer gezegd en was weggegaan….. Dat noemt men humor. Waar gebeurd overigens, ik 
kende zowel de arbeider als de boer!   
Boeren met meerdere arbeiders hadden een “Eerste arbeider”. Die nam in veel gevallen het voortouw. 
Als bijvoorbeeld de middagpauze erop zat en het werk om 1 uur weer begon, dan keek de eerste 
arbeider op zijn zakhorloge, ging staan als het tijd was en volgde stilzwijgend de rest. 
 
De arbeiders namen altijd een kruikje drinken mee naar het land, vaak een blauw geëmailleerd kruikje 
met beugeldop. Vaak was de kruik gevuld met koude thee. Ook nam men een thermosfles met warme 
koffie mee.  Tijdens het oogsten werd er meestal door de boer voor koffie gezorgd. Er ging dan een 
ketel vol warme koffie met drinkkommen mee naar het land en werd op het land gepauzeerd.  
 
Bij de korenoogst waren er meestal twee werknemers op het land met een wagen en paarden om de 
schoven op te laden. Met de trekker werden de volle wagens gewisseld door lege en werd de lading in 
de schuur gereden (“tussen baid’nt mennen”). Daar in de schuur waren twee (of drie) anderen om de 
wagen leeg te maken. Met de jakobsladder werden de schoven naar de “goul” getransporteerd en 
netjes opgestapeld.  
 
Over paardenwerk gesproken: na de oorlog nam de trekker heel veel paardenwerk over. Niet alle 
arbeiders konden de overstap van paard naar trekker en goed maken, maar een deel wel. Een van de 
arbeiders uit Schouwerzijl moest het ook maar eens proberen. Hij reed met de trekker naar het andere 
eind van het stuk land en riep daar “Ho!”, zoals hij dat bij de paarden gewend was. De trekker luisterde 
niet en reed de sloot in. Die arbeider heeft niet weer een trekker bestuurd, zo verhaalt de overlevering. 
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Veel landarbeiders in de jaren ’50 waren lid van de vakbond. Rond Schouwerzijl waren de meeste van 
hen aangesloten bij het CNV. De bond kwam sterk voor zijn leden op en doorbrak toch tot zekere 
hoogte de machtspositie van de boeren. Mijn vader is in die tijd nog actief geweest in het 
afdelingsbestuur van de christelijke landarbeidersbond, weet ik nog. In dit verband werd er heel wat 
afvergaderd in die tijd.  
 
Gefeest werd er niet zoveel. Daar was geen tijd voor, het kostte geld dat men voor andere dingen 
nodig had en de aard van de bevolking was er ook niet naar. Het leven kabbelde vrij vlak voort.  
Het was al heel wat als Jan de Roos eens zijn zangkunsten op het dorp vertoonde. Of als er eens een 
accordeonist door het dorp liep met een hondje dat een aapje op de rug had. Heel soms liep op een 
zomer-zaterdagavond het muziekkorps van Leens een marsje door het dorp. Ik herinner mij de mars: 
“Hoor de muzikanten…..”  

 
Landarbeiders volgden ook 
landarbeiderscursussen.  Ik heb 
een artikel van april 1940 uit het 
Nieuwsblad v/h Noorden over 
zo’n cursus, waar ook 
Schouwerzijlsters in genoemd 
worden, onder wie mijn vader (zie 
afbeelding) 
 
 

 

 

 

 

 


