Inleiding
Op reis. De haven uit, door de Schipsloot en het Peizerdiep de wijde
wereld in. Eerst de schipper betalen voor de reis heen en terug naar
Groningen en de bagage aan boord gezet. De schippersknecht blaast op
zijn hoorn, de loopplank wordt ingetrokken en dan vertrekt het
beurtschip van Jan Schipper uit Roderwolde. De knecht voert het paard
over het jaagpad tot aan het Peizerdiep. Daar wordt het zeil gehesen en
vaart de Jonge Jan op eigen kracht verder.
Waarschijnlijk zijn niet alle reizigers uit Roderwolde in zo’n romantische
stemming vertrokken. Dikwijls was het weer slecht, stond het water te
hoog of te laag en was de reis vol gevaren. Toch hebben veel mensen
deze reis naar Groningen of andere verre havens eeuwenlang durven
ondernemen. Het Peizerdiep was de kortste verbinding naar het noorden.
De weg over de Roderwolderdijk was in natte tijden bijna onbegaanbaar,
zeker voor het vervoer van vrachten.
Daarom vinden we in de oudste geschreven bronnen uit de geschiedenis
van Roderwolde en omgeving regelmatig gegevens over scheepvaart en
schippers. Pramen beladen met bakstenen en dakpannen vertrokken in de
Middeleeuwen uit de Kleibosch voor de bouw van het grote klooster in
Aduard. Eigenaren van de grote huizen in Roderwolde reisden regelmatig
met hun jachtjes naar hun huizen in Groningen en het beurtschip bracht
wekelijks mensen en vrachten naar de stad. Na de bouw van molen
Woldzigt in 1852 werd de haven een levendig centrum van transport en
handel.

Op reis!
Overgenomen uit D. Hartsema
en W. Mollema, Met de boderijders naar Groningen, 1987.
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1. Het Peizerdiep
Het middeleeuwse Roderwolde heeft zijn ontstaan voor een belangrijk
deel te danken aan de aanwezigheid van het Peizerdiep. De vestiging
van mensen in de kop van Drenthe zou onmogelijk zijn geweest zonder
een vaarwater in de directe omgeving. In de Middeleeuwen was het
wold- en veengebied ten noorden van Roden voor het grootste gedeelte
onbereikbaar over land. De enige manier om deze wildernis binnen te
komen, of te verlaten, was met een scheepje over water. Daarnaast was
het Peizerdiep belangrijk voor de ontginning en de ontwatering van het
uitgestrekte veen.

Waterstaatkundige situatie van
het Noordenveld en
Westerkwartier in de late
Middeleeuwen.
Overgenomen uit G.A.
Coert Stromen en schutten,
vaarten en voorden, 1991
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Vanaf de oprichting van het Cisterciënzer klooster in Aduard, in 1192,
hebben de kloosterlingen een belangrijk aandeel gehad in het beheer en
onderhoud van het Peizerdiep en de waterhuishouding van de
Noorddrentse dorpen. Tot de 14e eeuw was het Peizerdiep slecht
bevaarbaar door de vele kronkels en ondiepten. Ter hoogte van Aduard
dreigde de benedenloop van het Peizerdiep bovendien dicht te slibben.
Het klooster had er groot belang bij dat de aanvoer van turf, hout,
dakpannen en kloostermoppen vanuit Drenthe vrijelijk kon
plaatsvinden. Daarom vonden de eerste kanalisaties van het Peizerdiep
al plaats in de 14e eeuw. Uit een oorkonde uit 1563 blijkt dat in die jaren
de hoofdstroom van het Peizerdiep opnieuw gekanaliseerd werd ten
behoeve van de scheepvaart. Door het afsnijden van een meander ter
hoogte van de Reitbus, perceel tussen de Roderwolderdijk en het
Peizerdiep tegenover het Groot Waal, ontstonden twee waterlopen: een
nieuwe doorvaart en de oude ”principael stroom”.1
Enorme hoeveelheden bouwmaterialen waren nodig om de uitbreiding
van het grote klooster mogelijk te maken. In Foxwolde, waar de potklei
letterlijk voor het opscheppen lag, werden in de loop van de dertiende
eeuw veldovens opgericht voor het bakken van dakpannen (tichels) en
kloostermoppen. De Schipsloot bij het Tichelwerk in Foxwolde en
enkele kleinere kanaaltjes vanuit de Kleidobben getuigen van deze
industriële activiteiten. In de huurcontracten tussen eigenaar en
tichelwerkers werd steeds uitdrukkelijk vastgelegd dat de huurders
verantwoordelijk waren voor goed onderhoud van de schipsloten om
een onbelemmerde afvoer van pannen en stenen te garanderen.2
De schippers van Roden, Peize en Roderwolde waren er natuurlijk zeer
bij gebaat dat hun schepen vlot naar Groningen konden varen. Zij
waren met elkaar overeen gekomen om gezamenlijk bakens in het Diep
te zetten en vonders te leggen. Als bakens werden hulsttakken gesneden
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in het Lieverder bos. Ondanks alle voorzorgen was een reis met het
beurtschip bij slecht weer een hachelijk avontuur. In 1789 voltrok zich
een ernstig drama: bij zware storm verdronken vijf mensen uit
Foxwolde, waaronder drie zonen uit het gezin van Tonnis Hendriks
van de Papenborg.
Een halve eeuw later werd de gemeenschap opnieuw opgeschrikt door
een vreselijk ongeluk. Op 7 december 1841 verging bij zeer hoge
waterstand het Peizer vrachtschip op het Peizerdiep. Het schip was
zwaar beladen (uit onderzoek bleek later te zwaar) om half vijf uit Peize
vertrokken. Drie kwartier later sloeg het schip om en zonk. Zes
personen die in de roef hadden plaatsgenomen, konden zich niet naar
buiten redden en verdronken, vier anderen overleefden het ongeluk. De
Drentsche Courant berichtte daarover: ” Jan de Vries, hier woonachtig,
was de eerste die van het schip op den onder water staande oever
geraakte; daarna trok hij, met behulp van een toegeworpen boom of
touw, eenige anderen van het schip naar het land, dat onder water stond
maar waadbaar was. Dit alles werd zeer bemoeilijkt omdat het nog
duister was. Enige anderen hebben onverwijld zich op het schip, dat
schier midden in het Diep op zijde onder water lag, weten vast te
houden, tot eene praam was aangevoerd, waarmede zij gered zijn.” 3
Onder de slachtoffers was ook Jan Niehof uit het Legeland bij de
Matsloot, 13 jaar oud.
Groninger Snik
Overgenomen uit
D. Hartsema en
W. Mollema,
Met de boderijders naar
Groningen, 1987.

4

In 1896 wordt het Peizerdiep in het Verslag betreffende het Peizerdiep in de
Provincie Groningen4 aldus omschreven:
”Het Peizerdiep in Groningen wordt bevaren door schepen groot
hoogstens 30 à 35 ton. De ladingen bestaan uit steen, kalk en
onbewerkt hout uit de Drentsche bossen, zoomede brandhout, turf en
hooi. Jaarlijks varen ongeveer 350 schepen op en af, behalve eenmaal
per week een beurtschip tusschen Roderwolde en Groningen.
Voor de kleine tjalken, met eene diepgang van 1.20 m, die het diep
bevaren, kan de diepte dus wel als voldoende beschouwd worden.
Verdieping van de rivier zal de scheepvaart wel ten goede komen,
daarvoor noodzakelijk is zij niet. Langs het grootste gedeelte van de
rivier ligt een dijk, die als trekpad kan gebruikt worden. Op een gedeelte
nabij de Drentsche grens is dit niet het geval. Bij hoogen waterstand
overstroomen daar beide oevers.
Om langs den rechteroever een doorlopend trekpad te krijgen, moet
over 600 m. lengte zulk een pad worden aangelegd. De hoogte hiervan
behoeft niet meer te zijn dan 0.25 m. + N.A.P.”
Bij de aanleg van de nieuwe polder Roderwolde-Matsloot in 1956
werden de laatste meanders afgesneden: zo kwam het grote perceel de
Munnikeheem ten zuiden van de monding van het Eelderdiep definitief
op Peizer grondgebied te liggen.
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2. De eigendomlijke schipsloten
De eerste verharde verbinding tussen de kern van Roderwolde met de
bewoners in het noordelijke gebied werd aangelegd in 1934. De eeuwen
daarvoor was men sinds mensenheugenis gewend om zich een groot
gedeelte van het jaar over water te verplaatsen. De meeste huizen
hadden een eigen schipsloot met een visbootje, een praam voor het
vervoer van vrachten en vee en soms een plezierjachtje. In het noorden
mondden de schipsloten van de boerderijen gelegen ’in het leege’ uit in
de Matsloot. De grote wijken zoals de Kerksloot, de Harm Barteldswijk
en de Onlandse Wijk vormden een goede vaarverbinding tussen de
Matsloot en de huizen in Roderwolde. Aan de Matsloot en het
Peizerdiep waren tot in de 20e eeuw aanlegplaatsen voor de aanvoer
van grondstoffen ten behoeve van de landbouw. Klei, kalk,
bouwmaterialen, terpaarde, grond voor het versterken van de dijken in
het laatste oorlogsjaar, een grote hoeveelheid vracht werd via de
noordelijke waterwegen het gebied in gebracht.
Enkele grote huizen hadden een eigen schipper in dienst zoals Woldzigt,
de Waalborg, en Hoogema. Deze huizen waren sinds het begin van de 17e
eeuw eigendom van gegoede families uit de stad Groningen die een
groot gedeelte van het jaar in hun stadshuis woonden. Het bezit in
Roderwolde werd beheerd en bewoond door een pachtboer,
verantwoordelijk voor het boerenbedrijf.
De bewoningsgeschiedenis van Mensinga, dat tot omstreeks 1700
ingeschreven werd onder de buurschap Foxwolde, wijkt af van de
andere grote huizen in Roderwolde. Bij het bezit van Mensinga hoorden
oorspronkelijk een fraai huis en een boerderij. Het was bijna
tweehonderd jaar eigendom van de adellijke families Ripperda en de
Coninck uit Peize. Leden van deze families hebben hier lange perioden
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ook zelf gewoond.5 Mensinga was over land en over water goed
bereikbaar: de bijbehorende schipsloot, de Crabbesloot, liep langs de
zuidkant van de Laan en sloot rechtstreeks aan op het Peizerdiep.
Vandaar door de Schipsloot naar Peize was natuurlijk maar een kort
tochtje. Van Mensinga over de zandweg door Foxwolde en het
Moleneind naar het Huis van Peize was een pleziertochtje vergeleken
met een reis over het Peizerdiep naar Groningen.
2.1 Hoogema
Bij het huis Hoogema aan de noordoostkant van het Leekstermeer werd
de oude Baggelsloot gebruikt als schipsloot. Het huis was alleen over
water bereikbaar. Hoogema was een redelijk groot bezit bestaande uit een
herenhuis en een naastgelegen boerderij, die soms ook wel ‘schathuis’
wordt genoemd. Hoogema was als belegging zeer in trek bij gegoede
families uit Groningen. Regenten en minder illustere heren vonden
regelmatig hun weg naar het huis aan het Leekstermeer. Zo ook Geert
Havestadt, de beul van de stad Groningen, die voor zijn lugubere werk
regelmatig met zijn jacht naar Groningen moest reizen. De familie
Havestadt was in de 17e eeuw vermogend geworden door
opéénvolgende generaties die het beulswerk uitoefenden in Groningen,
Drenthe en de Groninger Ommelanden. Zoon Geert stond het
beulswerk echter tegen, hij werd heelmeester en ”stadsledesetter”.
Geert Havestadt vestigde zich in 1680 als chirurg aan de Schoolholm in
Groningen en bezat daarnaast Hoogema aan het Leekstermeer en een
boerderij op Sandebuur. (nu bewoond door de familie Markus)6. In de
loop van 18e eeuw kreeg het huis een behoorlijke allure en wordt
omschreven als ”een lusthuis met schuur, hoven, cingels, grachten en
annexen.”7
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Hoogema werd in 1787 gekocht door Hendrik Ludolf Wichers, niet
alleen in het noorden maar ook nationaal een bekende persoonlijkheid.
Hij werd in 1811 wegens uitzonderlijke verdiensten door keizer
Napoleon verheven tot ’Baron de l’Empire’. Wichers had veel geld
besteed aan het opknappen en restaureren van Hoogema, dus hij verbleef
daar ook graag. Mensen in zijn omgeving zagen hem dagelijks met zijn
scheepje over het meer vertrekken, door de Munnikesloot en het
Hoendiep naar zijn bezigheden in de stad.
Hij raakte in een lange juridische strijd verwikkeld met Jan Coenders
van Idsinga van de Waalborg over de huur en het gebruik van een
perceel land, gelegen naast zijn huis op de hoek van de Munnikesloot
en het Leekstermeer. Van Idsinga, bekend om zijn opvliegend karakter,
beklaagde zich voor het gerecht dat Wichers hem hinderde in het vrije
gebruik van zijn gehuurde hooiland. ”Doch het geval was in dezen dat
de gedaagde (van Idsinga) een bat
had doen vervaardigen om het hooy
uit het land daarover te voeren, en
aan het water te brengen. Dit bat
wierd in een naburig huis bewaard
wanneer de elf grazen lands rondom
in ’t water lagen.”8 Wichers had zijn
schipsloot laten verwijden en op een
nauwe plaats laten uitbaggeren omdat
hij anders niet met zijn jacht het meer
kon bereiken.
Portret H.L. Wichers (foto Iconografisch
Bureau)
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Nadat deze werkzaamheden waren voltooid had Wichers vergeten de
bat over zijn schipsloot terug te leggen. (Een bat was een eenvoudige
planken brug, breed genoeg voor paard en wagen). De heren konden in
de loop van de volgende jaren steeds slechter met elkaar overweg totdat
van Idsinga, gepijnigd door ziekte, overleed in 1809.
2.2 De Waalborg
In de 18e eeuw hoorden bij de Waalborg twee vaarwegen: De Onlandse
Wijk en de Kattenborgs Wijk. De toenmalige bewoner van de Waalborg
Pieter Riewkema liet omstreeks 1770 aan de overkant van de
Roderwolderdijk een schiphuis bouwen (nu Roderwolderdijk 3). Zijn
jachtje werd bevaren door een eigen schipper die in een huisje van de
Waalborg woonde, in de Kattenborg. Dit huis stond langs de oude laan
naar de Waalborg en werd in 1903 afgebroken. Nieuw Kattenborg dat later
op deze plaats werd gebouwd werd kort na de oorlog gesloopt. 9
Omdat de waterstand in het Peizerdiep nogal fluctueerde, liet één van
de eigenaren van de Waalborg, mogelijk Jan Coenders van Idsinga10 een
bestaande sloot door zijn landerijen naar de Matsloot verbreden. Via de
Matsloot en het Hoendiep konden de reizigers vlug naar Groningen of
naar Friesland reizen.
Eén van de vaste schippers van de Waalborg was Gerrit Roelfs. Gerrit
Roelfs is waarschijnlijk geboren in de Kattenborg. Hij was getrouwd met
Willemtie Willems met wie hij vijf dochters kreeg. Na de dood van
Willemtie hertrouwde Gerrit in 1743 met Cornelisje Jacobs Hofman,
weduwe van Harm Jans van het huis de Vlint een kilometer verderop
gelegen aan de Roderwolderdijk. Men zocht toendertijd de partners bij
voorkeur niet ver van huis. Uit dit huwelijk werden drie kinderen
geboren, waarvan de laatste eindelijk een zoon was, Roelof, in
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Roderwolde gedoopt op 11 juni 1747.
Gerrit Roelfs had meerdere functies, behalve schipper was hij ook
Landschapssoldaat. Soms wordt hij Gerrit Soldaat genoemd, soms ook
wel Gerrit Schipper.
Ook zijn zoon Roelof Gerrits werd schipper van de Waalborg en heette
daarom doorgaans Roelof Schipper.

Het oude huis de Kattenborg
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2.3 Woldzigt
De meeste bewoners van Woldzigt hadden behalve een bootje om te
vissen ook een ”plaisirjagt”. Albert Eitens, de herbergier aan de
Roderwolderdijk, wist altijd precies te vertellen welke bootjes met
inzittenden van Groningen over het Peizerdiep kwamen varen naar de
Waalborg en naar Woldzigt. In de processen die Jan Coenders van Idsinga
bij herhaling voerde, werd Albert Eitens dikwijls als getuige
geraadpleegd over allerlei ’scheepszaken’ en over het langskomende
verkeer over water. Hij kende de heren uit de stad allemaal bij naam:
Lunsingh, bewoner van Woldzigt, kwam dikwijls met het scheepje van
zijn vader, de commies Lunsingh uit Groningen, over het Peizerdiep
naar Roderwolde gezeild. In zijn gezelschap kwam dan mee zijn vriend
Morach en de heer Cock, vroegere eigenaar van de Waalborg.
In 1809 overleed Jan Coenders van Idsinga, op dat moment eigenaar
van de Waalborg en van Woldzigt. In de boedelbeschrijving van Woldzigt
staat o.a. vermeld dat bij de roerende goederen van het huis twee kleine
scheepjes met zeil hoorden. Deze kleine zeiljachtjes waren bestemd
voor eigen gebruik. Daarnaast bezat Woldzigt het recht om met een
eigen beurtschip de schipvaart naar Groningen te verzorgen.11
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3. De beurtschippers
De schipper van Woldzigt had dus een dubbele functie: naast privéschipper voor de bewoners van het grote huis was hij ook
beurtschipper van Roderwolde. Woldzigt was van oudsher het grootste
huis in Roderwolde. Uit de bewoningsregisters blijkt dat het recht van
schipvaart altijd gekoppeld is geweest aan dit huis.12 De schipper
woonde in een keuterij van Woldzigt, naast de aanlegplaats aan de
Schipsloot.
De oudste gegevens over beurtschepen in Groningen en omgeving
dateren uit 1564 toen de eerste snik van Groningen naar Appingedam
voer.13 Een Duitser die in 1669 op de trekschuit in Delfzijl stapte,
vertelde daarover het volgende: ”het scheepje wordt door een paard
getrokken. Dit scheepje gaat zo snel als een paard in draf, en omdat
deze uitgegraven kanalen door alle omringende provincies van plaats
tot plaats lopen, kan men in korte tijd komen waar men wil.” Kennelijk
had de Duitser een goed schip en een snel paard getroffen. De snikken
in Groningen voerden oorspronkelijk geen zeil, maar werden
voortgetrokken, gejaagd, door een paard. De oever van het Peizerdiep
aan de Rowolmer kant was echter zo kwabbig dat hierlangs niet gejaagd
kon worden. Het Rowolmer schip was daarom waarschijnlijk van het
Friesche type, uitgerust met een grootzeil en een kleine gaffel.
Over het algemeen was het beurtschip allesbehalve comfortabel. De
roef was een benauwde donkere ruimte zonder ventilatie, waar men op
elkaar gepakt zat bij het schamele licht van een vetkaars.
In de Groninger Volksalmanak van 1837 wordt vermeld dat het
beurtschip van Roderwolde iedere vrijdag in de stad aankwam.
Inlichtingen over de vaartijden e.d. kon men krijgen bij enkele
herbergen buiten de A-Poort, bij de Zwaan en de Slingerij.
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Ook de omliggende dorpen hadden ieder een eigen beurtschip. In het
Staatsblad van 23 april 1880 wordt een bericht over de
stoombootdienst Peize-Groningen gepubliceerd.14 Hendrik Schuur en
Roelf Hofman, ondernemers te Peize, laten hun nieuwe stoomboot,
ingericht voor het vervoer van 75 personen, goederen en vee twee maal
per week naar Groningen en weer terug varen. De reis duurt ruim twee
uur en kost40 cent in de eerste kajuit en 10 cent in de tweede kajuit.
Omstreeks 1600 zullen de scheepjes uit Roderwolde ongetwijfeld een
stuk kleiner en minder gerieflijk zijn geweest. De eerste vermelding van
een schipper in Roderwolde vinden we in het administratieboekje van
de kerkvoogden van de St. Jacobskerk.15 Reyner Jansen en Roeleff
Datema, kerkvoogden in het jaar 1600, betalen aan Gert de schipper
een niet nader omschreven bedrag. Dezelfde kerkvoogd Roeleff
Datema noteert in zijn verslag over het jaar 1602 dat hij 5 ½ stuivers
heeft uitbetaald aan een schipper van elders die vracht vervoerd had
naar Roderwolde. Er lag dus toen al een vaarroute met open verbinding
naar het noorden met een haven waar vrachtschepen aankwamen en
vertrokken.
Na het opstellen van de eerste Grondschattingsregisters in 1630 komen
er steeds meer gegevens vrij over schippers in Roderwolde. Harmen
Jacobs en zijn broer Derck worden in de registers vermeld als
schippers, wonend in een huurhuis van Woldzigt, naast de Schipsloot.
Toen Harmen op leeftijd was gekomen en niet meer als schipper zijn
werk kon doen, werd hij in zijn levensonderhoud voorzien door de
Diakonie. Hij verhuisde van het schippershuisje aan de Voorste weg
naar het Diaconiehuis aan de Achterste weg. (nu nr.1). Zijn zoon Jacob
volgde hem op als schipper en was daarnaast ook riemenmaker en
gortemaker.16
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Het oorspronkelijke Diakoniehuis aan de Achtersteweg, de schuur werd later aangebouwd.
Het huis werd in 1920 gekocht door Symen en Jantje ter Steege.

Officieel was vastgelegd dat de beurtschipper een vroom man moest
zijn, en zich moest onthouden van dronkenschap en slecht gedrag.
Maar Bernardus Holtrop, korte tijd schipper van Roderwolde, voldeed
zeker niet aan deze eisen. Bernardus Tiebbols Holtrop wordt in 1741
genoemd als schipper op Groningen. Hij woonde in dat jaar in het
schippershuis van Woldzigt . Waarschijnlijk is hij niet heel lang schipper
geweest, want een jaar later wordt het volgende genoteerd in het
Haardstedenregister: ”Bernardus Tiebbols als meijer van Schelto
Fontein (de eigenaar van Woldzigt), in bedrijf met twee peerden, en als
schipper van daer nae Groningen. Volgens opgeven van den eigenaar
dat met maij anstaende deese behuisinge an de kaspelsoldaat is
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verhuyrt. Des de peerden en schipvaert weg.” Met de ”kaspelsoldaat”
(kerspelsoldaat) werd de hierbovengenoemde Gerrit Roelofs bedoeld,
die in dat jaar hertrouwd was en verhuisde naar het schipperhuis.
Kennelijk werd hij niet de nieuwe beurtschipper, dus konden de
paarden voor het beurtschip verkocht worden. Bernardus was
betrokken bij duistere zaken. Over het algemeen komen Rowolmers
zelden voor in strafrechtszaken, maar hij is één van de zeer weinige
personen uit Roderwolde die genoemd wordt in de Criminele
Sententies van de Etstoel. Dit zijn de vonnissen van de Etstoel van
Drenthe in ernstige zaken die niet uitsluitend met een boete bestraft
konden worden. Op 11 augustus 1786 werd een goede bekende van
Holtrop, Oege Thomas Rouwke uit Leek, verdacht van een overval in
het huis van de familie Crijthe in Roden. Hoewel Oege verschillende
personen had afgeranseld, werd de zaak niet voor de rechter gebracht.
Deze Oege stond bekend als lijkenschender en zware crimineel. Toen
korte tijd later bij de rijke koopmansfamilie Santee in Nietap een
zilveren lepel werd gestolen, ging de verdenking automatisch uit naar
Oege. Deze wist kennelijk meer van de zaak en trok onmiddellijk naar
Bernard Holtrop in Roderwolde. Hij trof Bernard aan in zijn
woonkamer en zette hem het mes op de keel. Na het uitoefenen van
enige dwang bekende Holtrop dat hij de lepel van Santee had gestolen.
Hoe het met Holtrop afliep, is niet bekend, maar Oege werd voor de
duur van dertig jaren verbannen uit de Landschap Drenthe.17 In 1743
vertrok Holtrop uit het schippershuis van Woldzigt. Hij was onmachtig
om in zijn eigen onderhoud te voorzien en werd een groot gedeelte van
zijn leven onderhouden door de Diakonie.
Na Holtrop werd Teeke Jans de nieuwe beurtschipper. Hij was op
ongeveer 15-jarige leeftijd met zijn ouders naar Roderwolde gekomen
en werkte jarenlang in dienst van de eigenaren van Woldzigt.18 Teeke
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Jans overleed in 1818, waarna in het Blauwe Paard per publieke verkoop
zijn schamele bezittingen werden verkocht. De opbrengst van zijn
nagelaten goederen, een koe en een teems bedroeg 76 gulden, 3 stuivers
en 1 cent.
Arent Jans volgt Teeke op als schipper. Hij woonde niet in het
schippershuis maar in een helft van Woldzigt. In een boedelinventaris
van Woldzigt staat vermeld dat hij 45 gulden moest betalen voor de huur
van de Schipsloot.19 Daarnaast huurde hij een heemstede ten oosten
van de Onlandse Wijk bij de Doolhof.
Arend Jans werd opgevolgd door Stoffer Atlas, afkomstig uit Roden,
zoon van Willem Atlas de landmeter. Hij woonde met zijn gezin in het
schippershuis van Woldzigt.20
Met de komst van Tjerk Eenes als schipper van Roderwolde begint de
geschiedenis van twee bekende geslachten in Roderwolde: de
Scheepstra’s en de Belga’s.
Tjerk Eenes was de zoon van Eene Tjipkes en Aaltje Sapes uit
Surhuisterveen. Dit jonge echtpaar kwam ca. 1780 van Surhuisterveen
naar Nietap en betrok daar de woning op de hoek van de J.P.
Santeeweg-Natuurschoonweg (nu nr. 27.) Tjerk was de jongste van het
gezin, geboren op 17 october 1784 in Nietap. Het gezin woonde korte
tijd in Roderwolde en verhuisde in 1810 naar Roden. Tjerk en zijn
broer Tjipke werden beide schipper, Tjipke in Roden, Tjerk in
Roderwolde.
Tjerk Eenes begon zijn werkzame leven als knecht op een boerderij in
Sandebuur. Hij trouwde op 6 mei 1810 met Hindrikje Hindriks,
dienstmaagd in Foxwolde, geboren in Langelo. Hij kocht op de 4e van
de Lentemaand (4 mei) het schippershuis van Woldzigt, waar eerder
Teeke Jans woonde. Hij werd de nieuwe beurtschipper en had
daarnaast een klein boerenbedrijf met twee koeien en twee schapen.
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Toen op 13 november 1812 de school aan de Voorste weg afbrandde
werd Tjerk Schipper ingeschakeld om de bouwmaterialen voor de
opbouw van de nieuwe school aan te voeren. Hij bracht vloeren en kalk
in zijn schip naar Roderwolde. In 1812 namen Tjerk en Hindrikje de
familienaam Scheepstra aan. Het echtpaar kreeg acht kinderen
Na de dood van Hindrikje hertrouwde Tjerk Eenes Scheepstra in 1837
met Geertje Cornelis, weduwe van Alle Abels Belga van de
Achtersteweg. Tjerk verkocht het schippershuis en verhuisde met zijn
acht kinderen naar de boerderij aan de Achtersteweg, waar Geertje
tijdens haar eerste huwelijk met Alle Abels altijd gewoond had. Van
beurtschipper werd Tjerk Scheepstra boer. Slechts een jaar na hun
huwelijk overleed Geertje op 12 november 1838, Tjerk op 4 mei 1851.
Zijn oudste zoon Eene Tjerks Scheepstra volgde hem op als boer. Na
hem volgden nog meerdere generaties Scheepstra op de boerderij aan
de Achterste weg.

Op visite: achteraan Oom Geert Belga; achterste rij: Jan Belga, Eene Douwes, Piet Scheepstra,
Geertje Scheepstra-Rozema, Annie Scheepstra, Luink Luinge, Andries Rozema, Hendrik Buring, Grietje
Buring-Rozema, Hennie Buring, Harm Koopman, Geert Rozema;
Voorste rij: Jans en Geert Belga, Marchien Belga-Scheepstra, Derkje Douwes-Belga, Willemtien Rozema-Belga,
Geertje Luinge-Belga, Antje Koopman-Belga, Willemtien Belga-Lubbers
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4. De Belga’s
De naam Belga is op een merkwaardige manier in Roderwolde
terechtgekomen. Alle Abels van de Achterste weg trouwde op 5 mei
1805 met Geertje Kornelis uit Fochtelo. In de omgeving van Fochtelo
was Berga een veel voorkomende naam. Na de verplichte invoering van
een vaste familienaam in 1826 kozen Alle en zijn vrouw voor de naam
Berga, na enkele jaren verbasterd tot Belga. Abel en Geertje kregen
samen vier kinderen. Geen van de kinderen was getrouwd of had
kinderen nagelaten, waardoor deze tak van de familie Belga uitstierf.
Abel’s oudere broer Jan nam echter ook de familienaam Belga van zijn
broer en schoonzuster aan. Zijn nakomelingen vinden we tot op de dag
van vandaag terug in de Rowolmer samenleving. We geven hierna een
korte samenvatting van de familiestamboom, te beginnen bij Oedze
Alles, de stamvader van de Belga’s in Roderwolde.
4.1 Oedze Alles
In het Belijdenisregister van de kerk noteerde dominee Petrus Brouwer
op 13 september 1761 dat Oetze Alles en zijn huisvrouw Grietie Abels
met attestatie uit Noordlaren waren overgekomen. Oedze Alles (de
naam werd op verschillende manieren geschreven, soms ook als Oetjen
of Oetse) is waarschijnlijk omstreeks 1720 in Friesland, mogelijk in
Leeuwarden, geboren. In 1763, een jaar nadat Oedze Alles met zijn
gezin naar Roderwolde was verhuisd, overleed zijn vrouw. De familie
nam zijn intrek in een klein huis tegenover de Laan naar Mensinge (de
huidige Diaconielaan), eigendom van de familie de Coninck uit Peize.
Oedze Alles was landwinner van beroep. Dat is waarschijnlijk de reden
geweest voor zijn komst naar Roderwolde. Omstreeks 1770 werd

18

gestart met de aanleg van de Onlandsedijk, voor die tijd een groot en
arbeidsintensief karwei, dat ongetwijfeld veel arbeiders naar
Roderwolde heeft getrokken. Zijn naam leeft voort in een perceel
groenland, het Allenland, op de westelijke hoek van de Onlandsedijk.
Bij recente opgravingen in dat perceel is o.a. een haardplaats gevonden.
Mogelijk dat Oedze Alles en zijn medewerkers daar onderdak hebben
gevonden tijdens de ontginningswerkzaamheden 21.
Oedze Alles hertrouwde op 8 nov. 1767 met Jantien Klaesen, weduwe
van Jarigh Davits. Het echtpaar verhuisde naar het Diakoniehuis op de
es aan de Achtersteweg, waar Oedze in 1780 overleed.
4.2 Abel Oedzes
Abel Oedzes, de zoon van Oedze en Grietie, trouwde op 23 juli 1769
met de weduwe Hendrikje Jans. Zij was de dochter van Jan en Jantje
Eylers, geboren in een boerderij aan de Achtersteweg (nu nr. 6).
Waarschijnlijk was zij het enige overgebleven kind van de familie
Eylers, dus Abel Oedzes trouwde bij zijn schoonfamilie in. Het
echtpaar Oedzes kreeg zes kinderen, waarvan niet Jan, maar de jongere
broer Alle zijn vader als boer opvolgde.
Abel Oedzes boerde voorspoedig en breidde zijn bezit langzamerhand
uit. Zijn vrouw Hendrikje Jans overleed in 1806, Abel stierf op 11
december 1815.
4.3. Jan Abels (Belga)
De oudste zoon van Abel Oedzes en Hendrikje Jans, Jan Abels, werd
gedoopt op 9 januari 1774. Hij trouwde in Roderwolde op 5 mei 1805
met Derkje Geerts Oosterhuis, arbeidster, geboren in 1774. Jan Abels
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en Derkien Geerts woonden in een keuterij van Remmelt Baving, de
eigenaar van de Enumahoeve aan de Achtersteweg. Jan Abels was
arbeider en had slechts een klein bezit: een halve mudde bouwland en 2
dagmaten groenland. Hun huis lag aan het pad dat vanaf het kruispunt
bij de oude pastorie naar de Harm Bartelds-boerderij aan de Kruiskamp
liep.22 Evenals zijn grootvader Oedze Alles had Jan Abels een schamel
bestaan. Ook hij moest regelmatig bij de kerk aankloppen om te
kunnen overleven. Op 17 mei 1820 ontving de Diakonie geld voor het
gebruik van het zwarte laken voor Jan Abels, dus hij was kort daarvoor
overleden. Zijn weduwe sloot in mei 1821 een lening bij de Diakonie
van 100 guldens, waarover zij jaarlijks drie gulden rente moest betalen.
In 1826 was zij in staat om deze lening af te lossen. Jan Abels en zijn
vrouw namen de familienaam Belga over van broer Alle Abels.
Uit het huwelijk van Jan Abels Belga en Derkje Geerts (Oosterhuis)
werden drie kinderen geboren:
1. Abel Jans Belga, 26 januari1807, schipper, overleden 20 oktober 1845
te Roden
2. Geert Jans Belga, 29 juni 1810, schipper, overleden 14 september
1888 te Peize
3. Henderikus Belga, 13 mei 1815, schoenmaker, overleden 24 februari
1890 te Peize
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5. Met de snik naar Groningen
Geert Jans Belga trouwde met Willemtje Geerts Bremer en vestigde
zich in 1840 als schipper in het schippershuis naast de haven. Hij is de
eerste schipper Belga in Roderwolde. Geert Schipper werd opgevolgd
door zijn oudste zoon Jan Geerts Belga.
Op 15 januari 1880 vond in herberg het Blauwe Paard van Roelf Eikema
te Roderwolde de openbare verkoping plaats van ”een overdekt schip,
genaamd de Jonge Jan, liggende in de Schipsloot en een behuizing, met
het Schipsloot, bezwaard met een pand dijk op de Roderwolderdijk en
een pand dijk op de Kerklaan.” Jammer genoeg wordt hier niet vermeld
wie de verkoper was, wel wordt de koper genoemd: Jan Geerts Belga
die f 2300, - neertelde voor het geheel.

Het schippershuis met
haven en Schipsloot in
de jaren vijftig. De
haven is dan niet meer
in gebruik en de
Schipsloot dreigt dicht
te groeien.
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Jan Geerts Belga had een wekelijkse veerdienst op Groningen met zijn
scheepje, een snik. Dit was een puntig vaartuig met een korte mast
waaraan het touw voor het snikpaard was bevestigd. Soms was er ook
nog een lange mast om de jaaglijn hoger te bevestigen. De snikjager had
achter zijn zadel een dwarshout, waaraan de treklijn was bevestigd.
Iedere dinsdag vertrok de snik naar Groningen met mensen en
goederen aan boord. Het scheepje werd vanuit de haven getrokken
door een paard tot aan het Peizerdiep. Daarna moest de bemanning
zich verder redden met zeilen, bomen of trekken. Smid Lammert van
der Veen vertelde vroeger dat dit een zware klus was: ”In Hoogkerk
kon er een paard voor worden gespannen, maar langs het Peizerdiep
moest de trekkende man vaak door de modder waden. Bij hoog water
kon men geen droge voeten houden, want het water liep in de laarzen.
Viel men, dan betekende dat een bad in het vaak ijskoude water.
Eenmaal terug bij de Schipsloot kwam het paard er weer voor. Voor 25
cent kon men heen en terug.”
Als Belga’s snik Vierverlaten had bereikt, stond een scheepsjager klaar
met een eigen paard en werd het scheepje verder naar Groningen
getrokken. Hoewel per wet geregeld was dat de trekschipper zich moest
onthouden van dronkenschap, was de snikjager die Belga’s scheepje
terug moest trekken van Groningen naar Vierverlaten weleens
stomdronken. Dan sliep hij zijn roes uit in het schip en moest één van
de eigen bemanning het paard verzorgen. De schipper moest met de
laatste slag van de klok uit Groningen afvaren, meestal omstreeks twee
uur. Van oudsher gold de vaste regel dat de schipper onderweg geen
mensen of goederen van elders aan boord mocht nemen. Ieder dorp
had zijn eigen veerdienst en zijn eigen schipper.
Belga’s scheepje bood waarschijnlijk weinig luxe aan de reizigers. Wel
zaten ze overdekt in een kleine roef, waar banken langs de kant stonden
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met een tafel in het midden. Er konden vijf reizigers mee en de tijd
werd gedood met kaarten en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes.
Ongetwijfeld werd er zonodig een hartversterkertje door de
opvarenden genoten.
Het Peizerdiep was tot de kanalisatie in de vijftiger jaren een bochtig
vaarwater, waar de vaargeul dikwijls moeilijk was te onderscheiden. Om
de risico’s te beperken, sneden de schippers hulsttakken en pootten
deze als baken in de scherpe bochten. Jan Luinge vertelde dat hij in de
jaren twintig met zijn oom Jan Schipper met paard en wagen naar het
Lieverense bos ging om hulstbosjes te halen. De hulst werd in de haven
overgeladen op het schip en werd tot Vierverlaten in de bochten gezet.
De beurtschepen uit Leek, Nietap, Roden, Peize en Roderwolde legden
allemaal aan in de Westerhaven voor café de Slingerij.

De Westerhaven met vracht- en beurtschepen. ( Foto overgenomen uit D. Hartsema en
W. Mollema, Met de boderijders naar Groningen, 1987).
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De passagiers stapten van boord en handelden hun zaken af of gingen
op visite. De vracht werd uitgeladen en verhandeld. Rond 1900, voor
de komst van de zuivelfabriek, werd veel zelfgemaakte boter aan
burgers in de stad of op de markt verkocht evenals eieren, vogels en
eenden. In november was het scheepje zwaar beladen met dood spek.
Veel boeren mestten enkele varkens, die in november werden geslacht.
De meeste boeren hadden vaste afnemers voor hun spek, niet alleen
burgers maar ook inrichtingen en weeshuizen. De rest werd verkocht
op de doodspek-markt. Deze was op de Grote Markt waar het spek
werd gewogen bij de Waag.
Jan G. Belga en zijn vrouw Janna Koops woonden in de beginjaren van
hun huwelijk in een huurhuisje aan de Voorste weg ten zuiden van
molen Woldzigt. In 1904 verzocht de heer J. Rietema, molenaar van
molen Woldzigt en toenmalig eigenaar van dit huis om het te mogen
slopen. Rietema kreeg hiervoor gemeentelijke toestemming en bouwde
een prachtige nieuwe villa. In Roderwolde wordt dit huis gewoonlijk
het Witte Huis genoemd.
Jan en Janna lieten op de plaats van de oude schipperswoning naast de
haven een nieuw huis bouwen.
Op 6 juli 1903 vroeg hij toestemming aan de gemeente om een
stookhut naast zijn huis te zetten:
Ondergetekende J. Belga te Roderwolde geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat
hij wel van plan is om een stookhok bij zijn huis te plaatsen. Nu wilde ik Ued. wel
verzoeken of Ued. zoo goed wilt zijn om mij een vergunning te willen geven dat ik
met het bouwen ervan wel zoo spoedig mogelijk mag beginnen. Niet twijfelende of
Ued. zult wel de goedheid hebben om aan mijn verzoek t willen voldoen. In
afwachting
noem ik mij Ued. Dw. Dn.
J. G. Belga
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Jan Geerts Belga en Janna Koops op oude leeftijd. (foto fam. G. Belga)

Jan G. Belga overleed in 1912 en werd als schipper opgevolgd door zijn
jongste zoon Jan. Deze was 21 jaar toen zijn vader overleed en kreeg
dus heel jong de verantwoordelijkheid voor het bedrijf op zijn
schouders.
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6. De tweede Jonge Jan
De eerste Jonge Jan van schipper Belga werd aan het einde van de 19e
eeuw ingeruild voor een zeilschip. Maar ook in Roderwolde stond de
tijd niet stil. Zoon Jan verruilde het zeil voor een motor en zelfs werd in
1932 de eerste vrachtwagen gekocht, een T-Ford. De schoolkinderen
liepen allemaal naar het hek voor school toen ze voor het eerst van hun
leven een vrachtauto in Roderwolde zagen voorbijkomen
Voor de Tweede Wereldoorlog voeren de Belga’s met een kleine
binnenvaarder van 24 ton die opnieuw de Jonge Jan werd genoemd. De
boot was uitgerust met een 1 cilinder Bronsmotor van 10 pk. Het was
een krachtige motor en de schroef verzette zoveel water in de smalle en
ondiepe Schipsloot dat de schipper het risico liep om vast te komen
zitten. Daarom werd de Jonge Jan nog steeds op de ouderwetse manier
met het paard, een Bovenlander ruin, naar het Peizerdiep getrokken.
Een van de kinderen of een knecht klom tegen de avond op de
zwikstelling van de molen en wachtte daar op de boot. Als de Jonge Jan
terug kwam, werd er ter hoogte van de huidige fietsbrug met een mooie
grote bel geluid om de mensen thuis te waarschuwen dat het paard kon
worden aangespannen. Ter hoogte van Bommelier werd de boot
vastgemaakt aan de knuppel achter het paard, de motor werd afgezet en
zo voer men de thuishaven in.
Schipper Jan Belga had hulp van knechten en van familie- en
gezinsleden. Bote ter Steege, familie van Jan en Marchien Belga, hielp
mee op de oude boot en op de Jonge Jan. Hij was een schilderachtige
persoon met uitgesproken ideeën en werd in de buurt vaak
uitgescholden voor communist. Een zeer bedreven hulp was ook neef
Jans Koopman. Hij kon zowel de boot kundig varen als de T-Ford
besturen. Jans had een groot gezin met 10 kinderen en woonde in een
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huis op de Westeres (nu Pastorielaan 4). Toen Belga in 1932 zijn eerste
vrachtauto kocht, moest hij voor het rijexamen opkomen in Nienoord.
Hij had het rijden geleerd van zijn zwager Jan Scheepstra uit Yde. Hij
slaagde natuurlijk wel voor dit examen, maar het oordeel van de
examinator was niet onverdeeld gunstig: Belga kon goed sturen, maar
moest het schakelen beter leren.
Jan Belga en Marchien Scheepstra op een foto
gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk op 12
mei 1916.

Groningen was voor de oorlog het
centrum waar de beurtdiensten uit
alle windstreken van het noorden
hun passagiers en vrachten
afzetten. Schepen, wagens en
vrachtwagens zorgden op de
marktdagen, dinsdag en vrijdag,
voor een enorme drukte in de
stad. Op dinsdag werd gewoonlijk
vee uit de omgeving naar de haven
van Roderwolde gebracht om op
de veemarkt in Groningen te
worden verhandeld. In drukke
tijden gingen soms 20 stuks vee
mee, en werd zonodig de praam
achter de Jonge Jan gekoppeld.
Eenmaal in de stad aangekomen werd het vee door drijvers naar de
Veemarkt gebracht. Voor in de tip van de boot waren banken waarop
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ongeveer acht mensen konden zitten. Bij koud weer werd de potkachel
aangestoken. Ook kleinvee werd meegenomen voor de ’loezemarkt’ op
het Kattendiep. Schipper Belga was natuurlijk aan boord en Geert, de
broer van Jan, stond in de stuurhut aan het roer. Op vrijdag werd alleen
gevaren als extra vracht moest worden gebracht.
De schipper was ook een veredelde boodschappendienst voor de
Rowolmer bevolking. Hij nam desgevraagd pakjes en brieven mee naar
de stad en deed voor de Rowolmer huisvrouwen boodschappen. Aofke,
de vrouw van schilder Derk Bathoorn, gaf de vuile schildersoveralls
mee om te laten wassen bij Wasserij van de Krieke, naast de brug aan
het Hoendiep te Vierverlaten. De klanten hadden een grenzeloos
vertrouwen in de smaak van Jan Schipper en gaven hem de vrijheid om
naar eigen believen iets uit zoeken in de winkels. Zo bracht hij op een
keer mooie glazen bloemvazen van 15 cm hoog met een kraagje voor
Aofke mee.
Jannes, de oudste zoon van Aofke en Derk, maakte op een bijzondere
manier kennis met de daadkracht van Jan Schipper. Deze had op
verzoek van de familie een handtondeuse gekocht in Groningen.
Terwijl hij daarmee aan het uitpakken was, sommeerde hij Jannes om te
gaan zitten zodat hij het apparaat op hem kon uitproberen.
Jan Schipper oefende even en zette toen het apparaat resoluut op
Jannes’ haardos en knipte een ruime baan haar boven zijn oor weg. Jan
Schipper bevestigde tevreden dat de tondeuse goed werkte, legde hem
op tafel en vertrok uit huize Bathoorn, het slachtoffer achterlatend met
een niet afgewerkt kapsel. Dat was op zich geen drama, maar het was
zo druk in de zaak dat zijn moeder geen tijd had om het knippen verder
af te maken. De volgende morgen ging het arme jong met een
gehavend hoofd naar de zondagschool, dit tot hilariteit van de andere
kinderen. Jannes schaamde zich dood, dank zij Jan Schipper.
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7. Schippershaoven
Sinds 1852 was de Schipsloot een belangrijke aanvoerweg voor molen
Woldzigt. De beide oprichters, Egbert F. Aukema en Jan S. Datema,
hadden een strategische plaats uitgezocht voor hun bedrijf. Over land
was Roderwolde immers in die jaren bijna onbereikbaar, mensen en
goederen moesten meestal over water vervoerd worden. Dat betekende
in de jaren voor de oorlog een enorme toename van activiteiten voor
zowel de molen als de schipper. Alle grondstoffen voor de molen
werden over water aangevoerd: graan van het Hoge Land en lijnzaad uit
de pakhuizen in de stad. Het zaad werd los in het ruim gestort en moest
in de haven in zakken worden geschept. Sterke kerels droegen de
zakken op de rug de molen in. De olieslagerij draaide alleen ’s winters.
Eerst werd inlands koolzaad geslagen, met raapolie als product. Later
werd hoofdzakelijk lijnzaad aangevoerd voor lijnolie en lijnzaadkoeken.

De Jonge
Jan in de
haven voor
molen
Woldzigt
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Naast de firma Belga kwamen er natuurlijk meer schippers in de haven.
De gebroeders Smid voerden cokes en kolen voor de stoommachine
van de molen. Schipper Klaas Kuipers bracht brandstof voor de
mensen, zware turf en bagger. ’s Winters bleef zijn schip meestal in de
haven liggen en gingen de kinderen in Roderwolde naar school. In de
suikerbietencampagne werd de Schipsloot gebruikt voor de aanvoer van
natte pulp, maar ook voor stro en andere landbouwproducten. Moest er
een nieuw huis worden gebouwd, dan kwamen de bouwmaterialen per
schip in de haven. Jaarlijks werden een paar vrachten sintels per schip
gebracht voor de Achterste weg en de weg naar Sandebuur.
Het leven bestond gelukkig niet alleen uit zwoegen en werken. Zomers
werd het schoolfeest gevierd. Dan kwam het schip met de
kermisattracties en een prachtige draaimolen, een schiettent en de Kop
van Jut. In het circus traden artiesten op met een gedresseerde koe en
behendige hondjes.
De Schipsloot was ook vroeger een plaats waar plezier werd gemaakt.
De 13-jarige Lute Veldhuis en zijn kameraden, altijd tuk op een
verzetje, beleefden in het midden van de jaren dertig van de vorige
eeuw een mooi avontuur bij de haven. Lute schreef hierover
onderstaand verhaal:
”Wij, de schooljongens uit de 7e klas van meester Cremer, hadden een
spel bedacht dat we ’jaogerie scheit’n’ noemden. Wij waren dan met een
groep van ongeveer 12 of meer jongens, waar er twee uit werden
geloot. Dat waren dan de ’jaogers’. De groep startte vanaf het
schoolplein, via de Laan, richting Zuidermaden. Waar nu de
tennisbanen zijn, stond toendertijd nog een boerderij, die later is
afgebrand. Wanneer de groep die plaats was gepasseerd, mochten de
twee jagers de achtervolging inzetten en proberen de hazen te tikken.
De timmerman/aannemer van Rowol was toendertijd Albert Tuinman
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met zijn zoon Roelof. Deze Roel was altijd zaterdagsmiddags in de
timmerwerkplaats bezig om de spaanders en krullen op te vegen en dan
achter op het land op te branden. Dan gingen wij meestal even naar
Roel, want hij kon altijd van die mooie verhalen vertellen. Maar toen
wij met een stel jongens op een keer bij hem binnen kwamen, was Roel
bezig met een paar lange planken op een paar schragen druk aan het
schaven. Wij waren verbaasd omdat Roel gewoon aan het werk was in
plaats van het zaterdagse opruimen van de werkplaats. Nieuwsgierig
vroegen we wat dit te betekenen had. Roel antwoordde, zonder op of
om te kijken: ”Dit wordt een knienehok.” Hij had natuurlijk ook wel in
de gaten dat wij dat niet geloofden. Na een korte rustpauze ging Roel
op de werkbank zitten om ons precies uit te leggen wat hij met deze
lange planken van plan was. ”Ja jongens, dat gewone timmerwaark heb
ik neit zoveul aorighaaid meer an. Ik wil nou in de scheepsbouw.” Roel
kennende geloofden wij natuurlijk geen snars van zijn verhaal, dus legde
hij ons vervolgens uit dat hij van plan was, nu de zomer dichter
bijkwam, om zelf een kano te bouwen. Vandaar die lange planken. Zo
gezegd, zo gedaan.
Het was zomer geworden en wij waren al een hele tijd niet bij Roel in
de werkplaats geweest. Op een miezerige zaterdagmiddag gingen we
toch nog eens even bij onze scheepsbouwer kijken hoe het met de kano
gesteld was. Wij kwamen mooi op tijd voor de inspectie, Roel hoefde
alleen nog maar de kano ’s avonds na zijn werk even te verven. De
komende zaterdagavond kon dan de tewaterlating in de Schipsloot
plaatsvinden en kon een rondvaart door de haven worden gemaakt. Wij
kwajongens het verhaal natuurlijk rond op het schoolplein zodat heel
Rowol wist wat er de komende zaterdag stond te gebeuren.
Het was die avond stralend warm weer en er waren dan ook veel
mensen naar de Schipsloot gekomen om de tewaterlating en de
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rondvaart door de haven te aanschouwen. Na een poosje wachten
zagen we in de verte het transport naderen. Roel had voor deze
gelegenheid een fietskar geleend en daar de kano op vastgebonden. Bij
de Schipsloot aangekomen werd hij door de menigte van harte
toegejuicht en werd de kano door een paar sterke mannen in het water
gelaten.
Op dat moment kwam Marten Scheepstra, de kruidenier uit Foxwolde,
grootvader van de huidige Marten, van zijn laatste klant op weg naar
huis, langsfietsen. Hij zag daar bij het huis van Jan Schipper een koppel
volk staan en reed ernaartoe om te zien wat er was gebeurd. Ter plaatse
aangekomen vroeg hij de mensen wat er toch te doen was. ”Ach
Marten, nou hebb’n we hier een pracht van een boot ligg’n, maor d’r is
gaain mens die er in vaoren duurt.” Na wat heen en weer gepraat zegt
Marten: ”Och, och, stellegie bangschieters, duurn ai daor nog neit in.
Laot joe toch neit kenn’n man.” En zo stapte Marten kordaat op de
wachtende kano af en probeerde met hulp van het aanwezige jongvolk
in de kano te stappen. Maar dat ging niet zomaar. Mensen die Marten
Scheepstra nog gekend hebben, weten wel dat hij een forse man was,
eigenlijk een maatje te fors voor dit vaartuig van Roel. Een paar jongens
reikten hem de peddel aan, een mooie houten steel van een meter of
drie met aan weerskanten een soort schep. Voorzichtig werd de kano
met Marten aan boord naar het midden van de Schipsloot geduwd en
kon de proefvaart beginnen. Deskundigen op de vaste wal riepen wat
Marten moest doen, maar wat hij ook probeerde, de kano begon steeds
meer naar één kant te hellen. Wat Marten ook probeerde, hij kreeg er
geen stuur over en de hele zaak, inclusief Marten, ging over de kop. Het
publiek vond dit natuurlijk prachtig maar vroeg zich toch wel af hoe het
zou aflopen. Daar hoefde zich niemand zorgen over te maken, want
Marten was een onverschrokken man en was nergens bang voor.
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Marten bleef midden in de Schipsloot staan en begon met het water tot
aan de schouders te oreren: ”Roel, mien jong, dit kan zo neit, dat ding
is veul te hoog en jij kunn der rustig een plaank of haoln, dan is hij
gegarandeerd goud.” En zo is het ook gebeurd. Op weg naar huis wilde
Marten net als altijd nog even zijn pijp opsteken. Hij deed een greep in
zijn binnenzak, maar helaas, de tabak was ’stront deurnat’. Roel heeft
inderdaad de raad van Marten Scheepstra opgevolgd en de kano een
plank lager gemaakt. Toen was de kano goed en heeft hij nog jaren
gevaren. Roel Tuinman heeft zijn kano later uiteindelijk verkocht.”

Belga’s huis met schuur in de
jaren vijftig van de vorige
eeuw.

In 1938 kocht Jan Belga een nieuwe vrachtwagen bij de Forddealer bij
het Sterrenbos in Groningen, een 8-cilinder Ford-V8 voor f 6000, - .
Renkema uit Hoogkerk had er een mooie cabine opgebouwd. Veel
plezier heeft Belga hier niet van gehad. In de oorlog werd de auto door
de Duitsers in beslag genomen. De boot werd noodgedwongen
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ingeruild voor een bodewagen, getrokken door een paard.
In 1967 werden het oude huis en de schuur langs de haven afgebroken.
Door het drukke verkeer van de vrachtwagens om het huis was het
bouwvallig en onbewoonbaar geworden. Na de afbraak werd een grote
loods op het terrein gebouwd waarin de auto’s gestald konden worden.
De oude haven was toen al enkele jaren gedempt. Vervoer over water
had plaats gemaakt voor wegtransport. Roderwolde had betere
verbindingen gekregen en zo was de haven in de loop der jaren
behoorlijk in verval geraakt. Tijdens vergaderingen van Dorpsbelangen
gingen steeds meer stemmen op om het voorste gedeelte van de
Schipsloot te dempen. Niet alleen inwoners van Roderwolde, ook de
gemeente Roden hadden in de loop der jaren hun afval in de haven
gestort. In 1962 werd besloten dat er contact met de familie Belga en
met B&W van Roden zou worden opgenomen. In 1963 liet de
gemeente weten dat ze niet tegen de demping waren maar dat ze geen
grond beschikbaar hadden. De Belga’s gingen wel accoord en dus stelde
meester Van der Velde voor om dan maar een vijver van de haven te
maken. In het jaarverslag over 1963/64 meldde de secretaris dat in de
afgelopen winter het voorste gedeelte van de Schipsloot was gedempt,
waardoor er een einde was gekomen aan een soort vuilnisbelt in het
dorp. Toch ging men ondanks de demping nog jaren door met het
illegaal storten van afval.
Na de reconstructie van de haven in 2006 bestaat nu de mogelijkheid
om vanuit Schippershaoven opnieuw het ruime sop te kiezen.
Beurtschippers en vrachtschepen zullen hier echter niet meer
aanleggen. De vaart zal beperkt blijven tot kano’s, fluisterbootjes en
waterfietsen.
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