De Van Zantens van Sandebuur

Schapenkeuring in Schagen, Noord-Holland, 1957. Van links naar rechts: Lammert van
Zanten, Bas Baving, Harm Koopman, Jan Belga, Ab Smit en Jan Stroetinga.
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Inleiding
Ten westen van Roderwolde ligt Sandebuur, een rij boerderijen naast elkaar in
een ogenschijnlijk eenzame wereld. Mensen vragen zich dikwijls af wat de
oorsprong zou kunnen zijn van deze bewoning. Sommige historici denken dat er
tussen de meest oostelijke boerderij van Sandebuur en de begraafplaats van
Roderwolde ooit meer huizen hebben gestaan. Tot nu toe zijn daar geen
overtuigende sporen van gevonden. Een gedeelte van de tussenliggende
landerijen was sinds de stichting van de St. Jacobskerk eigendom van de kerk,
dus daar was niet-kerkelijke bebouwing onmogelijk. Betrouwbare bronnen uit
het begin van de 17e eeuw, de Grondschattingsregisters van Roderwolde1, tonen
aan dat de huidige bewoning in grote lijnen niet veel verschilt van de situatie in
het begin van 1600.
In deze Clockeslagh vertellen we niet de complete geschiedenis van Sandebuur,
maar richten we onze aandacht op twee boerderijen die lange tijd in het bezit
waren van leden van de familie Van Zanten. Na de geschiedenis van beide
boerderijen vanaf de eerste helft van de 17e eeuw vertelt Roeli van Zanten,
dochter van Lammert en Kee van Zanten-de Vries, haar herinneringen aan haar
jeugdjaren op Sandebuur. Roeli van Zanten heeft het oude Samber nog
meegemaakt, een kleine boerengemeenschap met heel eigen gebruiken en
tradities. Ook Kee van Zanten heeft volop meegewerkt aan de totstandkoming
van deze Clockeslagh en veel nuttige achtergrondinformatie en familiefoto’s
aangereikt.
Voor de bewoning van de beide boerderijen gedurende de laatste tweehonderd
jaren hebben we veel feiten kunnen putten uit het werk van Henk Doedens, ’t
Volk van ’t Samber. Zijn onderzoek is bijzonder belangrijk voor de kennis van de
‘moderne’ geschiedenis van deze streek. Ook in deze aflevering van de Clockeslagh
gaat het verhaal in de eerste plaats over mensen van vroeger, verteld door een
groot aantal mensen van nu. Wij danken allen die aan deze uitgave mee hebben
willen helpen.
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1. Sandebuur in het kort
De oudste schriftelijke gegevens over de bewoning van Sandebuur dateren uit de
16e eeuw. Sinds de stichting van de St. Jacobskerk hielden de kerkvoogden de
administratie van de inkomsten en uitgaven nauwgezet bij in
aantekeningenboeken. Twee kerkvoogdenboekjes over de periode van 1538 tot
1643 zijn als door een wonder door de eeuwen heen bewaard gebleven.2 In deze
boeken werden alle giften van dankbare parochianen aan de patroon van de kerk,
St. Jacob, nauwkeurig genoteerd. De bevolking was heel royaal voor de
beschermheilige van hun kerk en schonk bij belangrijke gebeurtenissen tijdens
hun leven geld of land. Zodoende komt het merendeel van de oude Rowolmer
families met naam en toenaam meer dan eens aan bod. In het begin van de 17e
eeuw kunnen deze namen voor het eerst op betrouwbare wijze gekoppeld
worden aan vaste woonplaatsen. Bij de invoering van de eerste grondschatting in
1630, een soort onroerendgoedbelasting over huizen, landerijen en
kapitaalmiddelen, werden door het Landschapsbestuur registers aangelegd van
alle Drenten. Meestal werd een vaste volgorde van de huizen aangehouden, zodat
men nu een betrouwbaar beeld krijgt van de bewoningsgeschiedenis van ieder
huis. Op deze manier kunnen we met zekerheid vaststellen dat bepaalde families
vanaf de Middeleeuwen generaties lang gevestigd waren op Sandebuur. De
registers geven bovendien boeiende informatie over eigenaren en pachters, over
grootte en ligging van de bedrijven.
Op de Sectie Sandebuur van de Kadastrale Atlas Drenthe uit 1832 (zie volgende
pagina) zien we dat in de loop der eeuwen weinig veranderde in de bewoning van
deze streek. Eeuwenlang lagen daar op een lage zandrug niet meer dan zeven of
acht boerderijen naast elkaar, min of meer vergelijkbaar in grootte. Ten westen
van de meest westelijke boerderij heeft ooit een huis gestaan dat in de tweede
helft van de 17e eeuw jarenlang bewoond werd door een Willem Willems Koiker.
Het huis is tussen 1720 en 1740 verdwenen. Aan de vorm van de percelen nr.
518 en 519 herkent men nog steeds het oude huisperceel.
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Achter enkele boerderijen hebben kleine ‘heemsteden’ gelegen. Deze werden
dikwijls bewoond door pachters of een ondergeschoven familielid. Op de
Kadasterkaart zijn bij nr. 494 en 449 kleine vierkantjes getekend op de plaats
waar deze huisjes hebben gestaan. Deze Kadasterkaart geeft een betrouwbaar
beeld van de oude situatie. Behalve één boerderij aan de zuidkant, gebouwd
omstreeks 1800 (nu Bert de Rouw), lagen alle huizen oorspronkelijk aan de
noordzijde van de weg.
Kenmerkend voor de boerderijen op Sandebuur is de oude kavelstructuur. De
bouw-, weide- en hooilanden lagen in een lange opstrek van het zuiden naar het
noorden tot over de Matsloot, grenzend aan Oostwold. Na de herinrichting van
de Onlanden is de oude kavelstructuur in het noordelijk gebied verdwenen.
Direct achter Sandebuur is een gedeelte nog in tact gebleven. De bijbehorende
veldnamen zullen ooit in een volgende Clockeslagh worden beschreven.
In deze aflevering van de Clockeslagh richten we onze aandacht specifiek op de
boerderijen nr. 495 en nr. 476. Deze worden tegenwoordig bewoond door de
familie R. Hofsteenge (Sandebuur 9) en de familie R. Mulder (Sandebuur 10).
Beide boerderijen waren kortere of langere tijd eigendom van leden van de Van
Zanten-familie. Sandebuur 10 mag als het stamhuis worden beschouwd van
waaruit diverse leden van de familie zijn vertrokken naar boerderijen in de directe
omgeving.

4

2. Sandebuur 10, de oude Van Zanten-plaats
In de oude geschiedenis van Roderwolde duiken regelmatig de namen Eyte,
Eytens en Eytema op. De naam werd op verschillende manieren en in diverse
samenstellingen gebruikt: op een lijst uit ca. 1450 wordt een Eyte op de
Maden genoemd, een Geert Eytinghe en een Eysse Poerssema.3 Door
vergelijking van de verschillende bronnen blijkt dat er een Eytema-familie op
Sandebuur woonde in een boerderij die soms de Poersemaheert wordt genoemd
maar ook wel de Eytemaheert. Een van de vrouwelijke nazaten, Grete Eytema,
was door huwelijk gelieerd aan de familie Van Allershoff van de Waalborg en
was daardoor, behalve erfgename van de Eytemaheert, ook mede-eigenaresse
van de Waalborg. Aan het begin van 17e eeuw komt haar naam voor in tal van
historische stukken en processen. Door vergelijking van de verschillende
bronnen weten we nu dat de Eytema- of Poersemaheert op de plaats lag van
Sandebuur 10, het latere Van Zantenhuis.
Grete Eytema verhuurde de Eytemaheert aan Jurjen Gisema uit Roderwolde.
Jurjen Gisema (ook als Gijsen of Gisen geschreven) komt voor het eerst voor
in 1627 in het Kerkvoogdenboek van Roderwolde als medeondertekenaar van
de jaarrekening over 1627.4 In het belastingregister van 1630 wordt genoteerd
dat hij “samen woont met een oom, 1 dienstmaagd, 1 dienstjongen, waarvan
hij zegt dat het “een arm jung sij”. Gisema kocht na enkele jaren het bedrijf
van de erven van Grete Eytema en verhuurde het aan Sander Hessels. Het
bedrijf had toen een waarde van 7075 gulden en bestond uit een huis met een
hof en een schuur, 16¼ mudde bouwland en 39 ½ grazen weideland.
Sandebuur 10 is in de volgende honderd jaren regelmatig van eigenaar
gewisseld. De heren Lambert Meseroy en Lucas Allershoff, in die jaren een
befaamd duo op zakelijk gebied, waren lange tijd eigenaar. Begin 1700 was de
vroegere Eytemaheert in handen van Jonkheer van Berum uit Nietap, daarna
kocht de familie Van Ewsum van Mensinge in Roden het huis met de landerijen
op Sandebuur. De families Van Berum en Van Ewsum waren door huwelijk
aan elkaar verwant en deelden meer bezittingen door vererving. Hendrik
Remmelts was hun pachter totdat de weduwe Van Ewsum alles verkocht aan
Otte Thomas uit Roderwolde.
Willem Jacobs wordt over het algemeen als stamvader van de Van Zantenfamilie op Sandebuur beschouwd. Hij was geen rasechte Rowolmer en zijn
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herkomst is niet helemaal zeker. Binnen de familie zelf werd door Johannes
van Zanten verteld dat hun voorvader uit Leutingewolde kwam (hij op zijn
beurt had dat weer had gehoord van zijn oom en tante). Willem Jacobs
trouwde op 18 mei 1766 met Grietje Ottens, dochter van Otto Thomas, boer
op de Enumahoeve aan de Achtersteweg in Roderwolde5. Otto Thomas was
daar meijer van vaandrig Justinus Schevola tot 1750, het jaar waarin de
erfgenamen na de dood van Schevola hun bezit in Roderwolde verkochten.
Vervolgens vond er een soort boerderijenruil plaats: Hendrik Remmelts van
Sandebuur kocht de Enumahoeve aan de Achtersteweg en Otto Thomas
verhuisde naar Remmelts boerderij op Sandebuur. Otto Thomas is dus de
werkelijke stamvader van de Van Zantens op Sandebuur. Voor een beter
begrip van de ingewikkelde familieverbanden geven we een kort overzicht van
de opeenvolgende bewoners van Sandebuur 10:
I. Otto Thomas, weduwnaar uit Roderwolde, trouwde met Janna Stevens uit
Peize op 4 mei 1741 in de kerk van Roderwolde. Zij kwamen in 1750 van de
Enumahoeve naar Sandebuur. Otto Thomas overleed in 1780. Zij kregen twee
kinderen:
1. Grietje Ottens, gedoopt in Roderwolde op 4 maart 1742 (zie II)
2. Jantien Ottens, gedoopt in Roderwolde op 20 juli 1744
Jantien Ottens trouwde op 10 juni 1770 met Jan Jacobs, de broer van haar
zwager. Dit jonge echtpaar heeft enige tijd in de meest westelijke boerderij van
Sandebuur gewoond. Ook deze familie nam in 1811 de naam Van Zanten aan.
II. Willem Jacobs trouwde met Grietje Ottens, dochter van Otte Thomas en
Janna Stevens, in 1766 in de kerk van Roderwolde. Het echtpaar kwam in het
ouderlijk huis van Grietje Ottens te wonen op Sandebuur 10. Zij stierven
beiden vóór 1812. Zij kregen vier kinderen:
1. Otte Willems, gedoopt op 22 november 1767
2. Marchien Willems, gedoopt op 14 december 1770
3. Janna Willems, gedoopt op 17 april 1744
4. Jacob Willems, gedoopt op 4 februari 1776 (zie III)
III. Jacob Willems trouwde te Roderwolde op 10 november 1809 met
Roelofje Roelofs Hofman, geboren in Roderwolde op 12 januari 1783. Jacobs
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oudste broer Otte overleed jong, waarschijnlijk ongetrouwd, in 1801 op
Sandebuur. Daarom werd de veel jongere Jacob opvolger op de boerderij. In
1833 werd naar aanleiding van een lening van de familie Deodatus uit Roden
aan Jacob Willems een inventaris opgemaakt van het eigendom. Dat bestond uit
een opstrekkend perceel van ruim 17 bunder, met enkele losse stukken.
Daarnaast hoorde er een slag veld in het Haarveen bij, een lege heemstede en een
watermolen. Jacob Willems nam voor zichzelf en zijn gezin in 1811 de naam Van
Zanten aan. Jacob overleed in 1835. Na zijn dood bleef zijn vrouw Roelofje met
de kinderen wonen op Sandebuur 10. Tegen het einde van haar leven vertrok ze
naar het gezin van haar zoon Hindrik in Foxwolde waar ze overleed in 1871.
Jacob Willems en Roelofje Roelofs kregen 9 kinderen:
1. Willem Jacobs van Zanten, geboren op 13 mei 1810
2. Sjoukien Jacobs van Zanten, geboren op 9 mei 1811
3. Otte Jacobs van Zanten, geboren op 10 september 1812
4. Roelof Jacobs van Zanten, geboren op 26 mei 1814
5. Jan Jacobs van Zanten, geboren op 11 juni 1816
6. Cornelis Jacobs van Zanten, geboren op 21 mei 1820
7. Jacob Jacobs van Zanten, geboren op 28 april 1822
8. Hindrik Jacobs van Zanten, geboren op 7 april 1824
9. Willem Frederik Jacobs van Zanten, geboren op 28 september 1828
(zie IV)
Er werden in het voorjaar heel wat verjaardagen gevierd in het gezin van
Jacob en Roelofje! De jongste zoon, Willem Frederik Jacobs van Zanten, werd
vernoemd naar Koning Willem I. Het was een bekend gebruik om het
zevende kind in een gezin naar de koning of koningin te vernoemen. In
sommige gevallen verleende de koning zelfs een gift aan de ouders van de
boreling. Of dat bij de Van Zantens ook gebeurde, vertelt de geschiedenis
niet. Mogelijk werd Willem Frederik door de mensen in Roderwolde wel eens
spottend de prins genoemd, want zijn zoon Jacob kreeg in de volksmond de
bijnaam ‘prinsen Joppie’. 6 De oudste zoon, Willem Jacobs van Zanten,
trouwde in 1858 met Aagtje Huizinga uit Ezinge, en kocht in 1862 het
buurhuis op Sandebuur 9 (zie blz. 17). De jongste zoon Willem Frederik werd
boer op de ouderlijke boerderij.
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Sinds de dood van vader Jacob van Zanten (1835) overleden achtereenvolgens
Jacob in 1848, Jan in 1862 en Sjoukien in 1866. In het jaar na Sjoukiens dood
werd door de familie besloten de nog altijd onverdeelde boedel van de vader
en de overleden kinderen te scheiden. De scheiding was zo ingewikkeld dat als
algemene deler het getal 16.128-ste gebruikt moest worden; de erven kregen
ieder een navenant deel.
IV. Willem Frederik van Zanten trouwde op 20 januari 1865 in de kerk van
Roden met Anke Fonk uit Tolbert. Anke’s moeder, Annegien, kwam ook van
’t Samber, zij was de dochter van Derk Datema van het meest westelijke
buurhuis. Het echtpaar kreeg vier kinderen:
1. Johannes van Zanten, geboren op 30 maart 1865 (zie VII)
2. Jacob van Zanten, geboren op 22 maart 1867 (zie VI)
3. Annechien van Zanten, geboren op 11 november 1869
4. Derk van Zanten, geboren op 4 april 1875
V. Anke van Zanten-Fonk bleef na de dood van Willem Frederik op de
boerderij wonen, samen met haar ongetrouwde zoon Jacob en met het
inwonende gezin van Derk van Zanten en Annegien Eitens. Derk van Zanten
verhuisde in 1910 naar de meest noordelijke boerderij van Sandebuur, die de
Knop werd genoemd. In 1925 betrok Derk van Zanten de grote boerderij op
de hoek van de Achtersteweg, die in 1935 afbrandde. Moeder Anke en broer
Jacob volgden Derk al spoedig naar Roderwolde. De boerderij op Sandebuur
werd verhuurd, eerst aan Jacobus Jan Niestijl en zijn vrouw Grietje
Hazenberg, daarna aan Lammert Lubbers en Geessien Brink.
Anke van Zanten en zoon Jacob verlieten Derk en zijn gezin en verhuisden
terug naar Sandebuur 9, waar twee familieleden woonden: Jacob trok in bij
zijn neef Tiem van Zanten, Anke bij haar zoon Johannes van Zanten. Korte
tijd later overleed Anke op hoge leeftijd op 26 mei 1931.
Op de foto op de volgende pagina staan meerdere generaties Van Zanten op
voor de boerderij aan de Achtersteweg:
Van links naar rechts: Cornelia Homan, Anke van Zanten, Aaltje van Zanten, Lucas
Brink, Willem Frederik van Zanten, Mien van Zanten, Derk van Zanten, Anke van
Zanten-Fonk, Annechien van Zanten-Eitens, Albert van Zanten.
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VI. Jacob van Zanten kocht de boerderij van de erven Van Zanten in 1932.
Hij heeft hier maar weinig jaren profijt van gehad want hij overleed in 1935 in
Ubbena ten gevolge van een fietsongeluk. Opnieuw kwam Sandebuur 10
onder de hamer. Zijn bezittingen werden op 20 december 1935 op een
boeldag verkocht. Neef Tiem van Zanten, zoon van Johannes en Geertje van
Zanten, kocht het huis en de landerijen maar bleef zelf wonen op nummer 9.
VII. Johannes van Zanten trouwde op 30 maart 1865 met Geertje Odding
uit Roderwolde. Zij kregen twee kinderen:
1. Anke van Zanten, geboren op 16 april 1893
2. Tiem van Zanten, geboren 14 mei 1899 (zie VIII)
Nummer 10 werd tussen 1940 en 1953 door twee gezinnen bewoond:
Johannes en Geertje waren terug uit Roderwolde en zaten in het westelijke
gedeelte, een inwonende knecht en zijn gezin aan de andere oostelijke zijde.
Berend Jager en Jantje Coopman hebben hier onder andere enkele jaren
gewoond. Geertje Odding overleed op 4 april 1952. Het laatste inwonende
gezin vertrok in 1953, waarna Johannes van Zanten, 88 jaren oud, geheel
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alleen in het grote huis achterbleef. Een klein half jaar voor de brand van het
buurhuis op 14 augustus 1956 overleed Johannes van Zanten.
VIII. Tiem van Zanten trouwde in 1919 met Luchien Niemeijer uit
Donderen. Zij kregen twee kinderen:
1. Geertje van Zanten, geboren op
18 september 1909.
2. Lammert van Zanten, geboren
op 6 februari 1921(zie IX).
Tiem van Zanten woonde met zijn
gezin oorspronkelijk in het
buurhuis op nummer 9. Hij kocht
nummer 10 in 1935 van zijn neef
Jacob.
IX. Lammert van Zanten en Kee
de Vries trouwden in 1948. (zie
foto hiernaast) Zij kregen een
dochter Roeliena, geboren op 20
augustus 1949. Lammert en Kee
woonden sinds hun huwelijk in bij
Tiem van Zanten op nummer 9.
Na de brand in 1956 verhuisde de
hele familie naar het buurhuis.
Lammert overleed op 30 maart
1969, Kee verhuisde in hetzelfde
jaar naar Roden. Het huis stond
leeg tussen 1969 en 1993. Na het
overlijden van Tiem kocht de
familie R. Mulder het huis, zonder
de landerijen.
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3. Sandebuur 9
De oudste sporen van de boerderij op Sandebuur 9 zijn terug te vinden in de
eerste belastingregisters van Drenthe uit 1630 en 1640. De volgorde van de
huizen is in deze registers niet vast, dus we moeten voorzichtig zijn met het
koppelen van families aan bewoonde plaatsen. De Drentse
Grondschattingsregisters uit de tweede helft van de 17e eeuw zijn verloren
gegaan dus de eerste betrouwbare gegevens van het kerspel Roderwolde vinden
we in het Haardstedenregister van 1691. Daar verschijnt op Sandebuur 9 voor
het eerst de naam van Gabbe Jacobs.7 We weten dat Gabbe Jacobs in zijn jeugd
betrokken was bij een dramatische gebeurtenis.
Op een mooie voorjaarsdag ging een groepje kameraden op pad voor een
spelletje klootschieten. Ook Jan Ottens was van de partij. Tijdens het spel werd
hij aan het hoofd getroffen door de harde kloot die door één van de medespelers,
Gabbe Jacobs van Sandebuur, was gegooid. Er leek niets ernstigs aan de hand en
het spel kon gewoon doorgespeeld worden. Na afloop van het partijtje gingen de
jongens huiswaarts en pakten hun dagelijkse bezigheden weer op.
Jan Ottens werkte als knecht bij Nicolaas van Echten in de boerderij aan de
Kruiskamp.8 Bij de Van Echtens kwamen op die dag paardenkooplui en Jan
werd gevraagd om de paarden voor te brengen. Even daarna werd Jan onmachtig
en overleed ter plaatse. Niemand begreep wat de oorzaak van dit plotselinge
sterfgeval zou kunnen zijn, dus werden op last van de schulte een dokter en een
chirurgijn naar Roderwolde gehaald om het lichaam te onderzoeken. De heren
medici constateerden dat “Jan Ottens niet soo seer an dese ongeluckige schoot
als well van vorige onpasselijckheden was overleden”. Dankzij deze diagnose
werd Gabbe Jacobs door het gerecht vrijgesproken en van alle blaam gezuiverd.
Wel moest hij de begrafeniskosten betalen.9
Kort na dit voorval, in 1677, trouwde Gabbe met Annechien Jans. Opnieuw
werd hij ongewild bij een vervelende kwestie betrokken. Op de bruiloft waren
veel gasten aanwezig, waaronder enkele zeer notabele heren: Hendrik Frijling van
de Waalborg en Lambertus Meseroy, de schulte van Roden en Roderwolde. De
beide heren waren bepaald geen dikke vrienden en hadden elkaar al eens eerder
bij de haren gegrepen. Toen het bruiloftsfeest was afgelopen kwam het tot een
ordinaire scheldpartij tussen Frijling en Meseroy, waarbij ze elkaar uitmaakten
voor “hondsvot en schelm”. Zelfs op de Goorsprake in Eelde, waar de ruzie ter
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sprake werd gebracht, raakten de gemoederen oververhit en begon de
scheldpartij opnieuw. Uiteindelijk belandden de twee heren zelfs voor de
Etstoel.10
Het komt niet vaak voor dat één en dezelfde persoon meerdere keren voorkomt
in de verslagen van de Etstoel en al helemaal niet in zaken waarbij derden zijn
betrokken, die we via andere bronnen ook al kennen. Op 17 november 1685
verscheen Gabbe Jacobs opnieuw voor het gerecht in een zaak tegen zijn
buurman Jacob Datema en Luigien Jansen, een familielid van Datema uit
Foxwolde. In het verslag wordt het treffen tussen de partijen als volgt
beschreven:
“De beklaechden hebben Gabbe Jacobs op den 19 Julij 1685 ten huize van
Barelt Willems (buurman op ‘t Samber aan de oostkant, red.) buiten de minste
redenen en enige oorsaeck met een pulle onder de voet geslaegen, en met
barbaarse slaegen en stoten sodaenich getracteert, slaende mede des
beklaechdens vrouw, die haer man wilde redden en wechslepen, een groot gat in
haer hoofft, sodat beijde de Heelmeester hebben moeten soecken.” De
aangeklaagden ontkennen natuurlijk de aanklachten, Gabbe Jacobs zou hooguit
een klein ‘schrippien’ in het hoofd hebben gehad en zijn vrouw had hen niet
voor de voeten moeten lopen. De Etstoel veroordeelt hen niettemin om een
schadevergoeding van 50 gulden te betalen aan Gabbe Jacobs en zijn vrouw.11
Het moet daar in die jaren flink gespookt hebben op Sandebuur.
Blijkbaar waren de heren in de loop der tijden weer met elkaar verzoend geraakt
want enkele jaren later kocht dezelfde Jacob Datema de boerderij van Gabbe
Jacobs. Ook het buurhuis met de bijbehorende landerijen werd zijn eigendom:
Jacob ging zelf met zijn vrouw Aaltje Coops, kleindochter van bovengenoemde
Lambertus Meseroy uit Roden, naar het westelijke huis. De boerderij naast hem
werd verpacht, eerst aan Roelf Wiersing, later aan Bouwe Fockens. Jacob
Datema was de zoon van Egbert Datema, geboren op de oude Datemaboerderij in het oosten van Sandebuur (nu Bulthuis). Jacob en Aaltje Datema
kregen twee kinderen: Pouwel en Annechien. Jacob overleed in 1739. Pouwel
Datema vestigde zich na het huwelijk met zijn eerste vrouw Jantje Barckman op
de ouderlijke boerderij12. Dochter Annechien Datema trouwde met Albert
Westenbrink uit Steenbergen. Het jonge paar heeft de eerste jaren van hun
huwelijk in Steenbergen gewoond, waar ook hun drie kinderen zijn geboren:
Hendrik (5 maart 1721), Aeltien (27mei 1723), en Annigjen (13 januari 1726). Na
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verloop van enkele jaren verhuisden ze naar Sandebuur naar de boerderij naast
vader Jacob Datema. Annechien overleed op betrekkelijk jonge leeftijd waarna
Albert Westenbrink op 28 augustus 1748 hertrouwde met Froukje Franken,
weduwe van Oosterwolde. Hendrik Westenbrink, het oudste kind uit het
eerste huwelijk, volgde zijn vader op en kwam met zijn vrouw Aurelia van
Idsinga in het ouderlijk huis wonen.13

Het oude huis op Sandebuur 9 in de jaren dat het elektriciteitsnet nog bovengronds was.
In de tweede helft van de 18e eeuw hebben meerdere leden van de Friesche
familie Van Idsinga in Roderwolde gewoond. In eerdere nummers van de
Clockeslagh is hier al dikwijls melding van gemaakt. Een korte samenvatting van
hun onderlinge relaties maakt duidelijk wie en wanneer een plek in de Rowolmer
samenleving heeft gehad. De familie Van Idsinga komt oorspronkelijk uit
Harlingen en hoorde daar tot de maatschappelijke bovenlaag van de stad.
Harmen Adolf van Idsinga, de vader van Aurelia, was rentmeester van de
Domeinen van Friesland. Hij trouwde in 1730 in Stiens met Geertruit Kuper.
Dit echtpaar kreeg zes kinderen, waarvan er drie in Roderwolde
terechtgekomen zijn. De oudste dochter Aurelia kwam door haar huwelijk met
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Hendrik Westenbrink in 1755 als eerste telg van de familie naar Roderwolde.
Na de dood van haar echtgenoot heeft moeder Geertruit tot haar overlijden in
1766 bij Aurelia en Hendrik Westenbrink ingewoond.
Broer Jan Coenders van Idsinga had carrière gezocht in de zeevaart en was
kapitein onder het Kollegie ter Admiraliteit van Friesland. In 1773 keerde hij
teleurgesteld naar de wal terug en kocht de Waalborg. Eenmaal gevestigd als
herenboer in Roderwolde kocht hij met zakenpartners uit de regio huizen,
boerderijen en landerijen. Van Idsinga was plaatselijk zeer actief en was
gekozen als afgevaardigde naar de Landdag en als Ette van Noordenveld. Hij
werd voor enkele jaren door het Landschapsbestuur benoemd als laatste
rentmeester van het voormalige klooster Dickninge. Na een aanvankelijke
periode van enorme expansie werd zijn latere leven getekend door ziekte en
tegenslag. Berooid en eenzaam overleed hij in 1809, verzorgd door zijn trouwe
huishoudster, Aaltje Buzema uit Peize.
De jongste broer van Aurelia en Jan Coenders, Albert Willem Anthonie
Frederick van Idsinga, kwam omstreeks 1787 op ruim vijftigjarige leeftijd
terug uit het verre Indië en kreeg onderdak bij zijn broer op de Waalborg. Hij
bracht prachtige sieraden, zijden stoffen en zilvergoed mee uit het verre
oosten, maar weinig kapitaal. Toch kocht hij samen met zijn broer Jan
Coenders in 1794 de boerderij op Sandebuur van zijn neef Albert Adolf
Westenbrink, de zoon van Aurelia en Hendrik, voor 4400 gulden. De koop
werd gefinancierd met een ruime hypotheek, waar jaarlijks 98 gulden rente
over betaald moest worden. De broers lieten het huis voor ruim 580 gulden
behoorlijk opknappen en verhuurden het bedrijf aan Egbert J. Brouwer. In
1804 droeg Albert zijn deel van 700 gulden min of meer symbolisch over aan
Jan Coenders. Deze had toen al niet meer genoeg middelen om zijn broers
aandeel te betalen.14 Na de dood van Jan Coenders van Idsinga en de verkoop
van de Waalborg in 1809 bleef Albert in Roderwolde min of meer berooid
achter. De boerderij op Sandebuur was al eerder verkocht voor 2400 gulden
aan pachter Egbert Brouwer. Albert W.A.F verhuisde naar Sandebuur, waar
hij een kamer huurde bij zijn voormalige pachter Egbert Brouwer. Enkele
jaren later moest hij door nood gedwongen bijstand vragen bij de Gouverneur
van Drenthe. In het positieve advies wordt vermeld dat “de Hr. van Idsinga,
bij retour in het vaderland, ’t geen door gebeurtenissen van de tijd vervroegt
is, eerst bij wijlen deszelves broeder heeft ingewoond, en zich daarna zelve een
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kleine huishouding heeft aangeschaft, welke bekrompen genoeg is gaande
gehouden, terwijl hij zich thans in zeer benauwde omstandigheden bevind,
zonder dezelven echter door zijn gedrag of levenswijze te hebben
geprovoceert.”15 Zijn verzoek werd ingewilligd en Albert van Idsinga ontving
hierna een lijfrente van bijna 1800 gulden. Voor zo ver bekend overleed ook
hij kinderloos.
Aan het einde van de achttiende eeuw verschenen nog meer familieleden in
Roderwolde: neef Harmen Adolf van Idsinga kwam uit Groenlo met zijn
vrouw Johanna van Hummel en hun drie kinderen. Zij namen hun intrek op
Woldzigt, dat toen nog in het bezit was van hun oom Jan Coenders. Al hun
kinderen hebben kortere of langere tijd in Roderwolde gewoond. De tweede
zoon van dit echtpaar, ook een Albert Willem Antonie Frederik, deed in 1811
belijdenis in de kerk van Roderwolde en huwde met een meisje uit Nietap. Zij
overleden daar beiden op jonge leeftijd in 1828. De jongste dochter, Judith
Anna Gratia Hendrika Wilhelmina, werd in 1798 in Roderwolde geboren.
Haar naam komen we later op verschillende plaatsen in Roderwolde tegen:
inwonend op Sandebuur 9 en een korte periode als (waarschijnlijk
ongetrouwde) bewoonster van Mensinga.
Bij de brand van Van Zantens boerderij in 1956 kwamen oude kloostermoppen
in de fundering tevoorschijn. Sommigen beweerden dat de boerderij dus om die
reden ooit eigendom was geweest van het Klooster in Aduard. Het is echter
zeker dat dit Klooster nooit bezittingen op Sandebuur heeft gehad. Wel had het
Klooster van Aduard in het noordelijke Matslootgebied twee boerderijen in
eigendom: het Hoogheem en een verdwenen plaats in de buurt van het gemaal aan
het Eelderdiepje.
Het mysterie rond de boerderij op Sandebuur is nog versterkt door de
aanwezigheid van een uitzonderlijke dikke kelderdeur met een vierkant luikje
erin. Opa Hans van Zanten vertelde dat daar ooit ‘gekke’ monniken in werden
opgesloten.
In werkelijkheid schijnt de kelder inderdaad een tijdlang gefungeeerd te
hebben als gevangenis. Volgens een verre nazaat van de familie Stachouwer,
de vroegere eigenaren van het eiland Schiermonnikoog, heeft Coppen
Lambert Stachouwer enige tijd onvrijwillig opgesloten gezeten bij Hendrik en
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Aurelia Westenbrink. Coppen Lambert was daar gedurende twee jaren
gevangen gezet in de kelder van de boerderij op Sandebuur door zijn

Luchtfoto van Sandebuur 9 kort voor de brand in 1956.
halfzuster en zwager uit Groningen, die als beheerders van zijn vermogen
waren aangesteld. Nadat het hem in juli 1783 was gelukt te ontsnappen, werd
Coppen Lambert Stachouwer door soldaten en huurlingen achtervolgd tot
voor de poorten van de stad Dokkum, waar hij een schuilplaats vond. De
gegevens over deze affaire zijn afkomstig van de huidige familie Stachouwer
maar konden tot op heden historisch niet worden geverifieerd.16
Na de laatste Van Idsinga werd Egbert Brouwer boer op Sandebuur 9.
Begonnen als pachter bij Van Idsinga kocht hij het bedrijf in 1809. Egbert
Jans Brouwer kwam uit Donderen, hij trouwde op 11 mei 1809 in de kerk van
Roderwolde met Roelfien Hindriks Barels uit Langelo. De bruidegom was een
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stuk ouder dan de bruid: Egbert was al vijftig toen hij trouwde met de veertien
jaar jongere Roelfientje. Het echtpaar bleef kinderloos. Egbert Brouwer is tot
op hoge leeftijd boer geweest op Sandebuur. Zijn vrouw overleed in 1837,
Egbert in 1843, 84 jaren oud. Na de dood van Egbert Brouwer is de boerderij
korte tijd in gebruik geweest bij Albert Pieters de Boer en zijn vrouw Berendje
Berends Casemier. Het echtpaar kwam van Midwolde en had drie zonen.
Uit een aantal aktes blijkt dat de boerderij tussen 1839 en 1862 zes maal
publiek is verkocht. Uiteindelijk verkocht de laatste eigenaar Hendrik Alberts
Rademaker in 1862 het huis, hof en landerijen voor f 3364,00 aan Willem
Jacobs van Zanten. Deze was op 7 mei van dat jaar in de kerk van Roden
getrouwd met Aagtje Jacobs Huizinga uit Ezinge. Willem was geboren in het
buurhuis op nummer 10 als oudste zoon van Jacob Willems en Roelofje Roelofs.
(zie p. 7). Ook het huwelijk van Willem en Aagtje bleef kinderloos.
In de loop der jaren hebben meerdere gezinnen op nummer 9 ingewoond, dus
het was daar altijd een drukte van belang. De jongste broer van Willem, Willem
Frederik, heeft een korte tijd na zijn huwelijk met Anke Fonk in 1865 bij Willem
en Aagtje gewoond. Zij verhuisden daarna terug naar de ouderlijke boerderij op
nummer 10. Daar werden hun vier kinderen geboren, waarvan de oudste zoon
Johannes op tweejarige leeftijd liefdevol door de oom en tante werd opgenomen.
Aagtje van Zanten overleed in 1878, Willem in 1892. Hun neef Johannes werd
universeel erfgenaam.
Johannes trouwde in 1891 met
Geertje Odding uit Roderwolde,
kleindochter van meester Arend
Odding (zie foto hiernaast). Johannes
en Geertje van Zanten kregen twee
kinderen: Anke van Zanten, geboren
op 16 april 1893 en Tiem van Zanten,
geboren 14 mei 1899.
Anke trouwde in 1913 met Arend
Luinge uit Peize. Arend overleed jong
waarna Anke hertrouwde met zijn
broer Gerrit Luinge. Tiem trouwde
met Luchien Niemeijer uit Donderen
in 1919. Tiem en Luchien van Zanten

17

kregen twee kinderen: Lammert en Geertje. Geertje trouwde met Bas Baving uit
Een en verliet het ouderlijk huis.
In 1948 trouwde Lammert met Kee de Vries uit Roden, in 1949 werd hun
dochter Roeliena geboren. Tot de brand van de boerderij in 1956 woonden zij
samen met Tiem van Zanten op Sandebuur 9. Daarna vertrokken zij met z’n
allen noodgedwongen naar het buurhuis nr. 10. Er werd een nieuwe boerderij op
dezelfde plaats gebouwd, die daarna sporadisch werd bewoond. Tiem van
Zanten bleef tot zijn dood in 1993 eigenaar van het huis dat uiteindelijk door de
erven werd verkocht aan zijn kleindochter Luchiena Baving en Roel Hofsteenge.

Roeli van Zanten met de
pop die ze net van TTgasten had gekregen en
moeder Kee naast de oude
boerderij.
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4. Het verhaal van Roeliena van Zanten
Op Sandebuur hebben in de loop van de twintigste eeuw, net als in andere
agrarische gemeenschappen, grote veranderingen plaatsgevonden. Van de
hechte agrarische gemeenschap is weinig meer overgebleven, behalve de
herinneringen.
Tegenwoordig is het bijzonder stil op Sandebuur en dat is dan ook de reden
waarom men het nu aantrekkelijk vindt daar te wonen. In mijn jeugd was er
een grote bedrijvigheid en waren er altijd mensen buitenshuis bezig. Behalve
de geluiden van de natuur, waren er veel geluiden die bij het leven op de
boerderijen daar hoorden. Geblaat van koeien, gekakel van kippen,
geschreeuw van biggen, het geluid van het schrobben van emmers of de slag
van een grote hamer bij het paaltjes in de grond zetten, een paard en wagen
over de weg, een boer of boerin die de beesten bij elkaar roept.
Mijn jeugd viel in een periode van snelle ontwikkelingen, veroorzaakt door de
naoorlogse groei en de sociale en technische vooruitgang, en vooral nadat in
1959 verschillende industrieën met personeel uit het westen naar Roden
kwamen. In het jaar van mijn geboorte, 1949, leefden wij nog samen in een
traditioneel boerengezin met 4 generaties en een knecht met familie. In de
zestiger jaren waren het alleen nog mijn ouders en ik. Na de dood van mijn
vader in 1969, verhuisde mijn moeder terug naar Roden waar ze was geboren,
en werd secretaresse op een notariskantoor, een hele verandering voor iemand
die altijd boerin was geweest!
Na mijn academische opleiding woon ik sinds 1979 in de Verenigde Staten,
getrouwd met een Amerikaan. Na 1969 verbleef mijn grootvader Tiem van
Zanten nog een deel van het jaar op Sandebuur, maar woonde tot zijn dood
in1993 hoofdzakelijk in Rotterdam.

4.1 Familiebanden
In 1949 woonde en werkte de familie Van Zanten in twee boerderijen naast
elkaar, in nummer 9 en 10. Hoewel men vaak hoort en leest dat de opvolging
in dat soort gezinnen verloopt via de patriarchale lijn, met de oudste man aan
de leiding, zullen we zien dat er toch ook variaties op dat thema zijn.
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Johannes van Zanten werd in 1865 geboren op Sandebuur 10. Hij was het
eerste kind van Anke Fonk en Willem Frederik van Zanten. Nadat de tweede
zoon Jacob was geboren, was Anke nogal vermoeid en vaak ziek; zodoende
ging kleine Johannes als tweejarig kind naar zijn oom Willem en tante Aagtje,
die zelf kinderloos waren. Er kwamen meer kinderen in het gezin van Willem
Frederik en Anke. Johannes bleef bij zijn oom en tante wonen waar hij werd
behandeld als hun eigen kind.
Tiem van Zanten trouwde in 1919 met Luchien Niemeijer (foto hieronder,
Luchien op jonge leeftijd) Vrij snel daarna vertrokken zijn ouders, op 55 jarige
leeftijd, naar Roderwolde. Johannes, die
altijd Hans of J’Hans werd genoemd, en
Geertje huurden het huis waar later de
smid woonde (het Witte Huis), op de
hoek van het Molenpad en de
Hoofdweg. Het was een groot huis dat
zich goed leende voor kostgangers en
daarmee verdienden zij dan ook hun
brood. Bekende leerkrachten zoals
juffrouw van Balsvoort en Meester Vink
zijn bij hun in de kost geweest.
Daarnaast verdiende Johannes bij met
slachten, samen met zijn aangetrouwde
neef Jan Douwes. Waarom Johannes en
Geertje de boerderij verlieten en ze in
een huurhuis gingen wonen, terwijl zij
toch nog redelijk jong waren en een
eigen boerenbedrijf hadden, is niet
duidelijk. Wellicht speelde Tiem’s
dominante persoonlijkheid met zijn drang naar leiding en controle een rol in
deze beslissing. Misschien werd het Johannes en zijn jong gezin teveel met al
die mensen onder een dak.
Anke Fonk en haar ongetrouwde zoon Jacob bleven voorlopig op Sandebuur
10 en hadden daar ook hun boerenbedrijf; zij vertrokken in 1924 naar
Roderwolde en gingen bij haar toen nog ongetrouwde zoon Derk van Zanten
inwonen in de boerderij aan de Achterste weg. Anke was toen inmiddels al 85;
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zij stierf in 1931 op 92 jarige leeftijd. Zij stond bekend als “Oll’ Aanke”, en
ook nog in mijn jeugd werd er regelmatig met respect over haar gesproken,
dat zij zo jong weduwe was geworden op 55 jarige leeftijd, dat ze samen met
haar zoon Jacob de boerderij deed. Vooral ook als iemand die veel voor
anderen over had.
Pas in 1936, nadat Tiem de boerderij op nummer 10 gekocht had uit de
nalatenschap van zijn oom Jacob van Zanten, kwamen Johannes en Geertje in
1936 terug naar Sandebuur, en namen hun intrek in dat huis. Inmiddels 71,
werden ze afhankelijk van hun zoon en zijn gezin, want AOW was er toen
nog niet, iets dat moeilijk te bevatten valt in onze tijd. Zij leefden tot zeer
hoge leeftijd in goede gezondheid en droegen dan ook hun steentje bij in het
huishouden en op de boerderij. Met twee keer zoveel land en ruimte in de
schuren breidde het bedrijf zich uit en kwamen er ook schapen bij. Knechten
met familie deelden het voorhuis op nummer 10.
Tiem van Zanten en Luchien Niemeijer kregen twee kinderen: Geertje ( 1919)
en Lammert (1921), die op de boerderij bleef. Luchien van Zanten-Niemeijer
stierf rond de Bevrijdingsdagen van 1945, nog geen vijftig jaar oud. Omdat er
na de oorlog veel mensen uit de grote steden, met name vrouwen, geen
onderdak meer hadden, vond Tiem van Zanten vrij snel een huishoudster in
Mevr. Marie van der Lelie-Korswagen, een stadsvrouw uit het westen. Zij
kwam bij de familie inwonen, samen met haar 15 jarige dochter Ellie. Zij
bleven bijna drie jaar en vertrokken naar Groningen toen de economie weer
op gang begon te komen en hun gezin weer herenigd was. De band met die
familie is tot de dag van vandaag nog altijd bijzonder hecht.
De naoorlogse situatie op het bedrijf was niet zonder verdere problemen.
Zoon Lammert, zoals veel boeren in de omgeving, was in de crisistijd als 18jarige lid geworden van Landbouw en Maatschappij, een organisatie die in de
jaren dertig probeerde boeren politiek te organiseren voor de verbetering van
hun omstandigheden. Via die organisatie werden velen lid van de NSB, zonder
zich in eerste instantie bewust te zijn van de grotere consequenties die daaruit
voort zouden komen onder de Duitse bezetting. Na de oorlog werden zij als
politieke delinquenten geïnterneerd; Lammert ging in eerste instantie naar
Veenhuizen en daarna naar Westerbork. Zijn moeder Luchien, een bijzonder
gevoelige vrouw, kon de chaotische situatie bij de bevrijding niet verwerken en
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is enkele dagen na Lammerts internering op een tragische manier gestorven.
De speciale rechtspleging verliep bijzonder langzaam. Gedurende het eerste
jaar waren de omstandigheden in de kampen bijzonder slecht qua voeding en
veiligheid.17 In zijn dossier op het Instituut voor Oorlogsdocumentatie in den
Haag vindt men meer dan twintig schriftelijke pleidooien van buren,
dorpsgenoten, zelfs een enkele vanuit de voormalige verzetshoek, die erop
wezen dat hij niemand iets had misdaan. Men drong er op aan om hem naar
huis terug te sturen waar hij hard nodig was op het bedrijf en uiteindelijk werd
hij vrijgelaten. Over hoe mensen dan weer opgenomen werden in de
maatschappij en hoe het emotionele aanpassingsproces voor hen verliep, werd
nooit gesproken. Eenmaal terug, werd verwacht dat de draad gewoon weer
werd opgepakt door hard te werken.
Kee, zijn verloofde, die zijn politieke banden niet steunde, bleef hem trouw.
Zo traden Lammert van Zanten en Kee de Vries op 7 oktober 1948 in het
huwelijk en Kee trouwde bij de familie Van Zanten in. Het was een voor die
tijd groot bedrijf met tussen de vijftig en zestig melkkoeien en een kudde
stamboekschapen van minstens 200. Kee was goed voorbereid in haar eigen
gezin waar ze vanaf haar veertiende al volop in het bedrijf en het gezin had
meegewerkt en ook verschillende ouderen had verzorgd. Toen Geertje van
Zanten-Odding ziek werd in 1953 en kort daarna stierf, werd zij dus goed
verzorgd door Kee. In de bijzonder strenge winter van 1956 overleed
Johannes van Zanten, 6 weken voor zijn een en negentigste verjaardag.
Gelukkig heeft hij het niet meer mee hoeven te maken dat de boerderij op
Sandebuur 9, waar hij vanaf zijn tweede had gewoond, in de zomer van
hetzelfde jaar geheel afbrandde ten gevolge van hooibroei.
De overdracht van de boerderij naar Lammert verliep anders dan bij de vorige
generaties. Begrippen als maatschap en medezeggenschap waren in die jaren
nog niet doorgedrongen tot de familie Van Zanten, en Tiem hield de teugels
op het bedrijf en in de huishouding strak in handen. Dat was hij al zo gewend
sinds zijn twintigste. Toen Lammert in 1961 een (ongeneeslijke) ziekte kreeg,
was hij niet langer in staat zo’n groot bedrijf te bewerken. Hij werd daarom
zelfstandig boer op Sandebuur 10, op de plaats die hij huurde van zijn vader,
met een veel kleinere veestapel.
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Lammert van Zanten met het
melkgerei.
Gedurende de 8 jaren dat
hij nog heeft mogen
leven, zou hij de traditie
van het fokken van
stamboek-melkvee
en
stieren waar het bedrijf
alom bekend voor stond,
voortzetten. In het archief
van Roderwolde kan men
het boek bekijken waar tot
in detail de melkveestapel
is
bijgehouden
met
illustraties, namen, en
toelichtingen.
In 1969, na de dood van
haar man Lammert van
Zanten, hield Kee van Zanten- de Vries een boeldag en verhuisde terug naar
Roden waar zij geboren was
Tiem van Zanten begon in de loop van de vijftiger jaren al naar Rotterdam te
reizen waar hij zijn tijd doorbracht bij zijn aangetrouwde nicht, de weduwe
van Tiem Odding. Nadat zij in 1963 trouwden, verbleef hij grotendeels in
Rotterdam, waar hij in 1993 op 94 jarige leeftijd kwam te overlijden. Na de
dood van zijn zoon was Tiem van Zanten dus de laatste Van Zanten op
Sandebuur, en hoewel hij niet in staat was in zijn eentje de boerderijen als
bedrijf gaande te houden, hield hij tot aan zijn dood in 1996 vast aan zijn
bezit. De na 25 jaar door onbruik en leegstand vervallen huizen werden
verkocht en werden verbouwd tot moderne woonhuizen.
De erven verkochten het land aan de Nederlandse Staat, het meeste daarvan
ligt in het huidige Onlanden Project. Een kleindochter, Luchiena BavingHofsteenge en haar man, kochten de boerderij op Sandebuur 9 en hebben het
in gebruik als woonhuis.
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4.2. Familieleven
Omdat er nog geen kleuterschool was, bleef ik tot de eerste klas “bij moeder
thuis”. Mijn moeder werkte zowel voor als achter, en zo hebben de vroegste
herinneringen uit mijn kindertijd op Sandebuur te maken met de ouderen om
mij heen. Het was met name mijn overgrootvader Johannes die vaak op me
lette, terwijl mijn ouders aan het werk waren.
Daarnaast waren er buren met grote gezinnen waarvan de kinderen allemaal
ouder waren dan ik. Met name de meisjes van Iwe en Lien Hut, die schuin
tegenover ons woonden, letten ook wel op me en ik was ook vaak bij de
familie Koopman. Hun moeders waren ook een beetje mijn moeders als ik
daar was, je was “eigen” met elkaar. We gingen bij elkaar binnen zonder
afspraak via de achterdeur. Als enig kind kreeg ik waarschijnlijk meer dan de
normale aandacht van de ouderen om me heen. Zo hoorde ik allerlei verhalen
die waarschijnlijk niet altijd bedoeld waren voor de oren van een jong kind.
Vanuit de bedstee door het spleetje van de deur gluren en luisteren, of door
me stil weten te houden ( soms onder de tafel) als er visite was, kwam ik veel
te weten over het wel en wee van de familie
Mijn eerste bewuste herinnering is aan het ziekbed en de dood van Grootmoe
Geertien in het voorjaar van 1953. Mijn moeder verzorgde haar dagelijks en
daar was ik dan bij. Haar bed stond in de hoek bij het raam, met uitzicht op
straat, zodat ze kon wuiven als er iemand langs kwam lopen of fietsen.
Nadat ze stierf werd ze opgebaard in de “zondagse kamer” van het oude huis,
de gordijnen dicht. Hoewel de houten planken wel meegekomen waren bij het
huwelijk zoals het in hun generatie nog gebruikelijk was, werden die in 1953
niet meer gebruikt om er een doodskist van te maken. Het werd
vanzelfsprekend gevonden dat ik haar opgebaard zou zien. Ze lag er bijzonder
mooi bij met haar zilverwitte haar, gekleed in een handgenaaid crème kleurig
linnen doodshemd, ook wel henne- of heemkleed genoemd. Het
vrouwenhemd had een gerende rok, ronde hals met knopen; het mannenhemd
lange slippen, een hoge boord en een fijn gehaakt trensje. Het was de
gewoonte in vroegere tijden dat de aanstaande bruid die hemden naaide als
deel van de uitzet. Overigens zou ook Opa Hans zijn heemkleed dragen toen
hij stierf op 19 februari 1956. Bij het afleggen van het lichaam door twee
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mensen van de begrafenisvereniging (Jan Holt), werden er enkele borrels
gedronken; men dacht dat dat hielp tegen eventuele infecties.
In die jaren was het nog gebruikelijk dat de naaste buren en de naaste familie
de eerste avond na het overlijden “op het heemkleed” kwamen. Opa Hans
was niet lang ziek. Op een gegeven moment voelde hij zich niet goed, en bleef
in bed liggen, waar hij na enkele weken stierf. Het was de eerste keer dat ik
hem in de bedstee zag, rechtop zoals het in zijn generatie de gewoonte was,
met een slaapmuts op zijn hoofd. Het was een vrij klein mannetje met een
grote neus en op een zesjarige maakte dat een kabouterachtige indruk.
Overigens was hij bijzonder stoïcijns wat betreft pijn en ziekte en duldde geen
dokter aan zijn lijf.

Van links naar rechts: Tiem van Zanten, Johannes van Zanten, Geertje van ZantenOdding, mevr. Van der Lelie-Korswagen met Roland, de St. Bernhard. Dit is de enige foto
waar Tiem in werkkleren op staat, normaal was hij altijd in pak gekleed. (Archief Kor
Hagenouw)
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In 1956 was het nog gebruikelijk dat de familie meehielp met het delven van
het graf. Het vriespunt in die winter liep rond de 25 onder nul en Opa Tiem
(met hulp) heeft er bijna drie dagen over gedaan om een gat in de grond te
krijgen. Zelfs de flessen sterke drank die daarbij genuttigd werden, konden
hen niet warm houden. Wat daar zoal besproken werd moeten we naar
gissen…Kinderen gingen niet mee op begrafenis, maar vanuit onze zondagse
kamer kon ik de zwarte koets met twee paarden ervoor zien vertrekken met de
kist erin, familie en buurt erachteraan om te “volgen”. Na de begrafenis werd
stoet met schenk en koffie opgediend bij Luut en Coba Hoff in Het Roode
Hert.
Opa Hans en ik hadden een relatie die varieerde van “concurrentie” ( zoals
over het vasthouden van de bezem of wie er nog wat bonen lustte) tot
vreedzame momenten met elkaar. Hij had zijn eigen dagelijkse taken zoals
aardappelschillen, hout verzamelen en hakken voor de kachel, vegen achter de
kalveren op de koestal en soms in de grotere schuur bij het hooi. Hij hield van
huiselijke gezelligheid en zat graag in zijn favoriete stoel in de woonkeuken de
krant te lezen. Hij gebruikte nog oude dialectwoorden zoals ‘teller’ voor bord,
’twaiback’ voor beschuit en ‘appelsien’ voor sinaasappel. Hij was tot op hoge
leeftijd actief, fietste en klom over hekken in het land. Zijn grootste genoegen
was het wekelijkse tochtje naar Harm Ebbinge, barbier, koster en
schoenlapper in Roderwolde, tegenover het jeugdgebouw aan het Kerklaantje
(nu Irmgard Tammeling). Dat gebeurde op zaterdagmiddag en hij had dan
haast om snel na het middageten weg te kunnen. Nadat zijn baard er weer af
was en het haar bijgeknipt, ging hij nog even langs het Roode Hert voor zijn
geliefde glaasje jenever.
Opa Hans ging zo nu en dan ‘achteruit’ naar Lukas Rademaker en zijn vrouw
Mina, die woonden in het voormalige molenaarshuis bij de Hooiweg. Ik
mocht dan wel eens mee, op zijn fiets, over een smal fietspaadje. Lukas
Rademaker was de laatste watermolenaar. Hun zoon Albert was van mijn
vaders leeftijd; hij is jaren lang ziekelijk geweest, was vrijgezel, en woonde
daardoor heel lang bij zijn ouders in. Hij opende later, in 1955, een rijwielzaak
en een benzinepomp in Roderwolde. Na een praatje te hebben gemaakt bij
koffie en een stuk koek, deed Opa Hans de eendeneieren, waar we voor waren
gekomen, in zijn pet (langs de zijkanten), en gingen we weer naar huis. We
kwamen dan via een bruggetje voor hun huis op het smalle fietspad terecht.
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Dat bruggetje lag naast de fundamenten van de oude watermolen. Als we
terugfietsten noemde hij de namen van ons land dat aan de weg lag: ‘t
Blauwven, en ’t Gouwland.

De zomer van 1951 met gasten van de TT. In het midden opa Hans, links van hem
kleinzoon Lammert, rechts Kee van Zanten-de Vries, vooraan kleine Roeli.
Opa Tiem komt pas in mijn bewustzijn als ik al op de lagere school zit. Dit
komt waarschijnlijk doordat hij minder deelnam in de dagelijkse
beslommeringen van het bedrijf. Hij stond laat op en was meer het type
‘herenboer’, hij had verschillende bezigheden buitenshuis en reisde soms. Hij
ging op jacht met de jachtvereniging, samen met zijn hond Kora, een Duitse
staander. Hij was erg gehecht aan zijn jachthond, en zorgde ervoor dat zij naar
een goede reu ging om een nest met mooie rashonden te krijgen. Hij bracht
haar dan weg voor een week of zo tot het gelukt was en we maanden later
weer een nest met mooie rashondjes kregen. Eenmaal groot genoeg, werden
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die dan verkocht en soms hielden we er zelf ook een van. Zodoende had ik
een hond Ada die zich aan mij hechtte toen ik naar de lagere school ging; zij
ging niet mee op jacht. Ze kwam me vaak halverwege Sandebuur ophalen van
school op de hoek bij De Groeve ( nu Sandebuurse Dijk). Ook hadden we een
grote St. Bernard hond Roland die bekend stond als erg waaks, wat lastig was,
vooral voor postbode Hennie Kemkers. Vandaar het bordje “Wacht U voor
den Hond” aan het huis.
Opa Tiem gooide ook visnetten uit in de tochtsloot langs de Hooiweg, samen
met een aantal mannen van de jachtvereniging zoals de oude Marten
Scheepstra en Roelf Meyer. Er werd vooral veel blei gevangen. Het was een
hele klus om de schubben te verwijderen; dat werd gedaan met een
roestborstel op de pompstraat achter het stookhok. Vanwege de vele graten
werd de vis flink doorgekookt zodat ze probleemloos gegeten konden
worden. Mijn moeder had een heerlijk recept met ‘edik’ (azijn) waar een ieder
van smulde.
Eenmaal wat ouder, nadat ik kon zwemmen ( waarschijnlijk was ik 9 of 10
jaar), mocht ik een enkele keer mee in de zeilboot van mijn grootvader. Hij
was een ervaren en gewaagde zeiler, ging ook wel bij slecht weer en harde
wind het meer op. De zeilboot lag in een overdekte boothut aan het meer
achter de dijk tussen de percelen Dreimat en Vissloten. In Dreimat verschenen in
het voorjaar de eerste dotterbloemen. In de sloot naast de Vissloten stonden
veel waterbloemen, zoals witte waterlelies, zwanenbloem en kalmoes. De
wortel van de kalmoes werkt kalmerend en in de oorlog toen er gebrek aan
tabak was, werd daar volgens mijn vader wel op gekauwd als substituut voor
nicotine.
We zwommen ook wel bij die boomhut; het was er heerlijk rustig, alleen
kinderen op Sandebuur wisten ervan. Je moest eerst even door een paar meter
veenachtige drab lopen en dan was er een heel stuk zand. Eenmaal buiten de
biezen, zag je Pool aan de andere kant van het meer. Naast de Vissloten, achter
de dijk, werd ‘s winters ook wel riet gesneden voor eigen gebruik
In de winter als het meer dichtgevroren was, gingen we het meer op door
eerst op de smalle tochtsloot te stappen aan het einde van Sandebuur waar nu
de knapzakroute begint. Dan was het even klunen (dat woord werd overigens
nog niet gebruikt toen) over de weg voor we de vaart opstapten. De oudere
generatie wist precies waar de gevaarlijke plekken lagen met natuurlijke
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stromingen en draaikolken en de diepere vaarwaters. Ik heb bijzonder mooie
herinneringen aan het schaatsen met mijn vader naar paviljoen Pool. We
hadden kranten onder onze kleren om warm te blijven, en eenmaal
aangekomen, had hij een cognacgrog en ik een glas warme kwast met hete
citroen en suiker.
Omdat het bijna elk jaar wel voldoende vroor, werd er in mijn jeugd veel
geschaatst en heb ik al in de winter van 1953-1954 leren schaatsen, achter op
de tochtsloot bij de familie Hut. Ik was alleen omdat hun kinderen toen al
naar school gingen. Mijn moeder bracht me er naar toe, een keukenstoel erbij.
Nadat ze de schaatsen had aangebonden, deed ze me voor hoe het moest,
toen zei ze “ Ik kom straks wel weer terug, nu moet je hetzelf doen”. In de
zeer natte winter volgend op de hete zomer van 1959, was er zoveel water op
het land dat wij op verschillende lagere stukken ook konden schaatsen.

5. Het leven in de jaren vijftig
Veel herinner ik me niet van het oude huis op Sandebuur 9, behalve dat het
een huis met lange gangen was, en dat het er behoorlijk kil kon zijn. Mijn
bedstede was in de zondagse kamer, en ’s winters stonden er dan vaak
ijsbloemen op de ramen en waren de dekens klam en vochtig. Soms sliep ik
ook in een kinderledikant bij mijn ouders in een opkamertje dat boven de
kelder lag en toegankelijk was vanuit de keuken. Alleen in de keuken was een
kachel aan waarin briketten en hout werden gestookt. De briketten brandden
met een mooie kleur vuur. Er zat een raampje in de kachel van bakeliet/mica
Nadat de koeien in het voorjaar het land ingingen, woonden we door de
weeks in het stookhok. Dat was gemakkelijker schoon te houden, er was dan
minder inloop met werkkleren in het voorhuis. Daar werd gestookt in een
kookkachel waar altijd een grote waterpot op stond en waar gedeeltelijk op
werd gekookt. Nadat alles rond het huis was opgeruimd en het erf geharkt,
gingen we tegen de avond op zaterdag tot maandagochtend voor zitten. Tegen
die tijd was er meestal ook een cake uit de oven gekomen voor bij de thee of
koffie in het weekend. Er werd op zondag, behalve het melken, niet gewerkt.
Grootvader Tiem woonde bij ons in op Sandebuur 9, en op Sandebuur 10
hadden mijn overgrootouders de ene kant van het huis. Onze knecht Berend
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Jager met zijn gezin had de andere kant; een woonkeuken, achterhuis, en een
opkamertje over de kelder als slaapkamer.
Voor het stookhok was een soort prieeltje met een hangende iep waar wij op
een zomerse dag wel eens onder zaten voor een boterham met drinken voor
het melken in de namiddag. In 1956, op de avond van de brand van dat huis,
zaten mijn ouders na een lange werkdag in die stookhut te eten, toen ons
Alleen het stookhok werd bij de brand gespaard. (Archief Kor Hagenouw)
buurmeisje Boukje Hut met de handen in de lucht hun huis uit kwam rennen
om hen te waarschuwen dat de schuur in brand stond.

Alleen het stookhok werd bij de brand gespaard. (Archief Kor Hagenouw)
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Na de brand. Tiem van Zanten en Kee van Zanten-de Vries met hond Kora naast nr. 10.
De schuur stond al snel in lichterlaaie. Na eerst de brandweer te bellen, heeft
mijn vader nog geprobeerd het nest met jonge honden eruit te halen, maar die
liepen weer terug in het vuur. Onze fietsen werden nog gered, toen werd het
al te gevaarlijk om nog maar iets uit het achterhuis te halen. Mensen uit de
buurt probeerden nog zoveel mogelijk spullen te redden uit het voorhuis. Het
was zomer, dus de beesten liepen buiten. Het was een chaotische situatie.
Na de brand woonden we eerst enkele maanden op de koestal, want het
voorhuis op Sandebuur 10 werd verbouwd. We hadden geluk dat het een
bijzonder lange zomer was met mooi weer tot laat in de herfst en de koeien
nog lang buiten konden blijven. Het was erg behelpen voor de volwassenen,
zelf vond ik het wel spannend. Het staat me bij dat ik de nieuwe verfdoos,
gekregen op het Schoolfeest die zomer, erg miste. We hadden toen namelijk
weinig speelgoed en die doos was een grote luxe.
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Mijn verjaardag viel een week na de brand en zo had ik mijn eerste ‘echte’
verjaardagsfeestje met klasgenoten van de lagere school in Roderwolde op de
stal en in de schuur. Het regende buiten maar wij hadden pret in de schuur en
kregen iets te drinken en snoepen op een stal die mijn moeder daar speciaal
voor had ingericht. Het tragische van een brand is dat je bijna alles verliest wat
je hebt en dat je persoonlijke dingen niet terug kunt kopen. Nadat de rook en
hitte minder werden en er gelopen kon worden over de as, hebben we nog
gezocht naar iets bekends. Ik herinner me hoe blij mijn moeder was met een
aantal krom gebrande zilveren lepeltjes die later nog gerestaureerd konden
worden. De buurt leefde heel erg met ons mee en door hun hulp en steun
werd de situatie draaglijker. Naoberschap werd toen nog heel serieus opgevat.
Hulp was er zonder dat er gewacht werd op een hulpvraag. Men begreep
elkanders noden en behoeften en stond voor elkaar klaar, door dik en dun.
Ook later toen mijn vader veel ziek was, hielp men altijd als de nood aan de
man kwam.
Het resultaat van de verbouwing van nummer 10 was dat wij een echte
douche kregen en een wc. Dat kwam in 1956 weinig voor, zeker niet op
Sandebuur, en was een grote luxe. Daarvoor hadden we ons moeten wassen
bij de kraan in het achterhuis en een keer per week werd er warm water
gekookt voor een grondige wasbeurt. Water uit de regenton werd gebruikt
voor het wassen van het haar, want daar werd het lekker zacht van. Ook kreeg
ik een eigen kamer. Daar heeft Roel Tuinman, de timmerman in Roderwolde,
nog een paar boekenplanken opgehangen. De bedsteden van Opa Hans en
grootmoe Geertien in de zondagse kamer werden verbouwd tot grote kasten
en er waren boven slaapkamers bijgekomen, inclusief een logeerkamer. De
zondagse-kamer-traditie verdween; we gebruikten die kamer vanaf die tijd elk
weekend en ook wel vaker als dat ons paste. Ondertussen waren mijn
grootvader Tiem en architect Stellema van Roden een ontwerp aan het maken
voor een nieuwe boerderij. Toen die in 1958 klaar was, ging Tiem van Zanten
daar wonen. Wel at hij met ons mee, maar hij ging steeds vaker op reis. Na
zijn huwelijk, begin zestiger jaren, werden beide huishoudens gescheiden.
Voor het vee en gereedschap werden als voorheen beide stallen gebruikt. Zo
was ons gezin kleiner geworden en, nu begin veertig, hadden mijn ouders voor
het eerst in hun leven hun eigen leefruimte en persoonlijke vrijheid.

32

Tiem van Zanten met
Roland, de St.
Bernardshond.

6. Het huishouden
Tot het eind van de vijftiger jaren leefden we hoofdzakelijk van wat we zelf
verbouwden, eigen slacht, eigen gevangen vis en het wild dat mijn grootvader
thuisbracht van de jacht. Kruidenierswaren werden meestal aan huis bezorgd.
Sunderman en Van Zanten ( later Idema) kwamen langs om het
huishoudboekje op te halen waar de bestellingen in waren geschreven; dat
boekje lag op een vaste plek waar het ook te vinden was als we er niet waren.
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Later in de week kwamen ze terug met de bezorging en de rekening, netjes
opgeteld! We zorgden ervoor van beide winkels te betrekken. Boterhambeleg
zoals jam en pindakaas of chocopasta was voor de zondag en speciale
gelegenheden. Wij kochten nooit margarine want mijn vader vond dat je dat
niet kon maken als boer.
Zo nu en dan kwam er bakker Smallenbroek van Langelo met een klein
bestelwagentje. Als kinderen renden we daar achteraan, hopend op een stuk
kantkoek dat we dan meestal ook wel van zijn knecht kregen.
Zuivelproducten werden betrokken bij de Coöperatieve Zuivelfabriek in
Roden. Wij hielden melk voor eigen gebruik achter, roomden die af voor
koffieroom op zondag, en kookten de melk voor dagelijkse consumptie.
Oltman Boekhoff, de melkrijder, kwam ’s ochtends langs om de volle
melkbussen op te halen die bij de weg stonden en nam de bestellingen mee.
Er stonden twee prachtige grote Belgen (paarden) voor zijn wagen die de
zware vracht moesten trekken. ‘s Middags werden de schone bussen
teruggebracht met wat wij besteld hadden voor onszelf of de kalveren wei).
Vooral de dikke karnemelkse pap (soepenbraai) blijft me bij als bijzonder
lekker en de heerlijke gruwelbrei waar onze moeders nog wel eens vruchten
uit het seizoen bijdeden.
Luut Hoff had in de jaren vijftig in zijn café Het Roode Hert een piepklein
winkeltje achter aan de zijkant voorbij het toneel. Er was een zijdeur aan die
kant waar je naar binnen liep. Ik herinner me dat die deur een bel had met een
bijzonder heldere klank. De ruimte had een lange houten toonbank en er
stonden bakken met losse waren, hoofdzakelijk meel en ingrediënten die
nodig waren om te bakken. Daarnaast verkochten ze rozijnen en krenten, en
soms dadels, een heerlijke lekkernij! Omdat Hoff een broodbakkerij had, kon
je er ook verse gist kopen, net als bij Sunderman waar naast brood meer de
nadruk op gebak en banket lag. Ook bakte Sunderman de broodjes in de vorm
van een haantje voor Palmpasen en speculaaspoppen met Sinterklaas. Die
poppen hadden trouwens een erg lange neus waarvan het net leek dat er een
drup aan hing.
Ongeveer één keer in de zes weken kwam er iemand van Hoogkerk met een
mooie viskar. Het was een houten kar, altijd glimmend gepoetst met koper
versierd en er stond een klein paardje, ook wel ‘kedde’ genoemd, voor. Hij
ging dan op een paar plekken op Sandebuur staan, trok aan de koperen bel en
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verkocht makreel, gerookte paling, verschillende soorten haring en schol. De
kinderen zwermden om de kar heen, want zo vaak kwam er niet zoiets en die
kar was echt bijzonder mooi.
Later, toen er eenmaal ijs te koop was, kwam er wel eens een man op een
bakfiets langs op een hete zomeravond met vanille en wafelijs, een grote

Willem Jansen, de ijscoman. Hij woonde aan de Hoofdstraat 13.
traktatie in die tijd. Ate Hoekstra, groenteman uit Roden, had ook een kedde
en wagen. Er werd weinig groente gekocht want dat hadden we immers zelf,
hetzij vers of in de weck. Hoewel we onze eigen appels in de boomgaard
hadden, werden er wel goudreignetten, sinaasappels en citroenen gekocht,
tenminste zolang Opa Tiem niet naar de veemarkt in Groningen was geweest.
Dan kwam hij thuis met een grote zak fruit van de markt dat daar op een
stand met afbieden werd verkocht.
Er waren in de vijftiger jaren ook nog mensen die op de fiets met rekeningen
liepen, ook wel ‘bodes’ genoemd. Rens Datema kwam langs voor
verzekeringsgeld, Martha en Lammert van Zanten bezorgden de Libelle en
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haalden donateursgelden op voor de verenigingen in Roderwolde. Ook het
kerkengeld werd persoonlijk aan de deur opgehaald.
Tot ongeveer 1959, toen er winkels in Roden bijgebouwd werden, en er meer
confectiekleding en stoffen in de winkels kwam te liggen, kwamen er nog
marskramers met negotie langs. Anne Kraak kwam op zijn fiets met grote
koffer en later Weener per auto die ook wel kant en klare SetterLaine truien en
vesten bij zich had. Zij hadden altijd wel iets dat van pas kwam want mijn
moeder naaide bijna alles zelf. Uit de Marion, het tijdschrift met knippatronen,
werd een model uitgezocht. Met Pasen en de Kerst werd een nieuwe jurk
gemaakt, en ook wel een jas, vaak van afdankertjes die via de familie bij ons
terecht kwamen. Eenmaal af, leek het als nieuw. Niemand van onze generatie
had veel kleren, maar we voelden ons totaal niet tekortgedaan.
Er werd weinig gesnoept, want er was niet zo veel verkrijgbaar. Soms bracht
Opa een Marsreep of stuk noga mee van de markt; daar werd elke dag een
klein stukje van afgesneden met een mesje, om het zo lang mogelijk te laten
duren. ’s Zaterdags werd er meestal een cake gebakken voor de zondag.
Naast het wild, vooral haas, duif, patrijs en eend, dat mijn grootvader
thuisbracht, slachtten we jaarlijks een koe, soms ook wel een schaap. Tot er
een coöperatief vriesgebouw kwam in Roderwolde waar je een kluis kon
huren, werd het merendeel van het vlees ingeweckt. Dat gebouw lag achteruit
tussen Roel Tuinman’s huis en de Sperwerwinkel van Idema. Tegen het eind
van de vijftiger jaren werden de regels op slachten van overheidswege
aangescherpt. Had men daarna een koe of varken om te slachten, dan moest
dat door een slager worden gedaan en voorzien van een keurmerk. Soms
kwamen er inspecteurs van de regering en als het vlees geen keurmerk had
verloor men het vlees en kreeg men een boete. Dat gebeurde nogal eens in de
eerste jaren dat de regels werden veranderd.
Bijzonder arbeidsintensief waren de zomermaanden en vroege herfst met het
inmaken van groente en fruit. Als ik eraan terugdenk, kan ik me niet
voorstellen waar onze moeders de tijd vandaan haalden om dat te doen! Het
was een ontzettend gedoe met al die wasakers waar de weckflessen ingingen.
En behalve het inwecken en verwerken, moest alles ook nog eerst geplukt,
schoongemaakt en geschild worden. Wij hadden een grote groentetuin, drie
boomgaarden en een bessentuin. De bessentuin lag naast het huis van
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Doedens waar later de familie Brand kwam te wonen. Er was een pruimenhof
tussen nummer 9 en 10 met wel 20 bomen, appelboomgaarden achter beide
boerderijen met veel oude soorten, zoals zoete en zure Groninger Kronen,
Valkappels, Citroenappels, Notarisappels en grauwe Reignetten. Bessenwijn
werd gemaakt door 100 zwarte bessen in een fles met een handvol suiker en
water voor een koestal raampje te zetten om te laten gisten tot het wijn werd.
Kruisbessen, aalbessen, en kersen werden ingeweckt als ‘seumpie’ voor de
feestdagen of voor bij een verjaardagsvisite. We weckten ook peren; jutteperen
(dik en lang) waren voor de hand en de steenperen voor het stoven en dan
wecken. Op de terugweg van het melkland werden er nog wat bramen geplukt
voor eigengemaakte jam. Voor de winter werden in de kelder grote Keulse
potten gevuld met bonen in het zout en zuurkool. Rauwkost werd wel gegeten
in de zomer, maar het merendeel van de groentetuin bestond uit verschillende
soorten bonen, bieten en wortels die in grote hoeveelheden werden ingeweckt.
Zelfs rabarber werd ingeweckt en er werd ook wel een soort siroop van
gemaakt voor een verkwikkende zomerdrank. Daarnaast werden er augurken
en zilveruitjes in het zuur gezet. Tegen november stonden de kelderplanken
tjokvol met voorraden appelmoes, stoofpeertjes, groenten, zuur en ‘seumpies’.
Koelkasten waren er niet, die kwamen pas tegen het eind van de zestiger jaren.
Daarnaast werden er ook nog appelschijfjes en walnoten gedroogd. De
walnotenboom, nog door mijn overgrootvader Johannes als kind gepoot toen
hij bij zijn oom en tante woonde, droeg altijd veel vruchten. Eenmaal droog,
werden ze bewaard in een droge melkbus.
Elke boerin op Sandebuur had zo haar eigen recepten en voorkeuren voor het
fruit en zuur. Omdat wij nog jaren als kinderen op Sandebuur op traditionele
Nieuwjaarsvisite gingen, wist je precies wat goed (en niet zo goed) smaakte bij
de verschillende buren. We moesten alle huizen op Sandebuur langs, en
behalve een seumpie met rolletjes of knieperties, kregen we als kinderen ook
geld, meestal een dubbeltje. Met een dubbeltje kon je toen een kleine vanilleijswafel kopen of twee pakjes Bazooka kauwgom. Henderkien Rademaker,
onze buurvrouw, trakteerde ons kinderen op droge appeltjes en walnoten als
wij bij hen televisie kwamen kijken. Zij waren de eersten op Sandebuur die
rond 1957 televisie kregen en wij mochten op woensdag- en zaterdagmiddag
het jeugdprogramma komen zien. Er was toen De Verrekijker, een nieuws
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programma, en hetzij Pipo de Clown of Swiebertje. Weinig mensen hadden een
telefoon en er kwamen praktisch geen auto’s langs.
Er is niemand met wie ik nog kan wandelen over het land en praten over de
ervaringen die van generatie op generatie waren doorgegeven. Of over wat er
zoal gebeurde in de natuur, over de namen van de velden.

Melkrijder Oltman Boekhoff op
de splitsing in Sandebuur.
(Archief Kor Hagenouw)

Niemand weet meer van de Knoppen, Dreimat, Veirakkers, De Harssens, de
Onlanden, Henkemoa, De Zanden, ’t Blauwven, ’t Gouwland, om er maar eens een
paar te noemen. Met elkaar door het land te lopen, en dan naar de verhalen te
luisteren over wat zij in hun jeugd daar hadden gezien of gedaan was voor mij
altijd een speciale ervaring. Nog even gaan zwemmen bij de boothut van mijn
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grootvader na een warme zomerdag of bramen plukken bij het naar huis gaan
van het melkland is er niet meer bij. Er zijn geen buren meer te groeten die in
het land naast ons ook de koeien hadden gemolken. Het pad waarover paard
en wagen weer naar huis ging, is in onbruik geraakt en bedekt met gras en
onkruid. Weg zijn de groene weilanden.
Waar vroeger de gemeenschapsband werd bepaald door het werken op het
land, is Sandebuur en omgeving nu recreatiegebied geworden. In
recreatiegebieden worden voor vogels en planten informatiebordjes in het
landschap geplaatst.
Omdat er geen bordjes staan over de mensen die hier zo lang in en van het
land hebben geleefd, is het daarom onze opdracht die herinneringen op papier
te zetten. Ook al zijn die herinneringen persoonlijk en subjectief, ze zullen een
bijdrage leveren aan het behoud van kennis over de streek zoals die vroeger
was.

Roeli van Zanten met de paarden na de verkoping op de boeldag in 1969, een dag voor hun
vertrek.
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