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Colofon 

 
Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
Hink Horneman tel. 433333 Redactie 
 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 25 oktober. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 oktober. 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,  
bij voorkeur per mail of op diskette. 
E-mail adres: schudzeef@planet.nl 
 
Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 



 Pagina 3 

Agenda 
 

za. 27 september Klussendag Visserijmuseum. Aanvang 8.30 uur. 
 Voor info zie artikel in deze  Schudzeef. 
za. 11 t/m vrij 17 okt. Lichtweek Zoutkamp. Thema: Sprookjes. 
do. 9 okt. Raadscommissie Bibliotheek. 19.30 gemeentehuis Leens. 

Kom allen! 
t/m 31 okt. Expositie Visserijmuseum met schilderijen van Theun Visser. 
 

Zoutkamp, augustus 2003 

Nieuws van het wandelfront 
Zoals beloofd een verslagje van de strandzesdaagse 2003. 20 juli zijn we vertrokken naar 
Hoek van Holland om de volgende dag aan onze tweede strandzesdaagse te beginnen. 
Het weer was prachtig en de vooruitzichten leken ook goed. Voor ons dus de tweede keer, 
dat is wel mooi, want dan weet je wat er zoal gaat gebeuren. Maandag vroeg op, want 
voor je vertrekt moet je eerst je tent en bagage inleveren, want deze wordt steeds vooruit  
gebracht. De eerste etape is ca 30 km. van Hoek van Holland naar Wassenaar over het 
strand en dan nog ongeveer 4 km. door de duinen naar camping Duinrell te Wassenaar. 
Hier je bagage opzoeken uit een berg van ongeveer 1000 lopers. Dan de tent weer 
opzetten, douchen, eten, enz. zoals het op de meeste vakanties gaat. Op deze camping 
komen we bekenden tegen uit Kollum die hier een week in een huisje zitten. ‘s Avonds niet 
te laat naar bed, want de volgende dag weer hetzelfde: eerst de tent en andere bagage 
inpakken, dan een ontbijtje en lunch halen, want dat wordt ook iedere dag keurig verzorgd. 
De tweede dag lopen we eerst weer door de duinen naar het strand en dan over het 
strand naar Noordwijk. Hier camperen we op een sportcomplex. De campings zitten vol 
met vakantiegangers. De derde etape is weer een lange van 32 km. van Noordwijk naar 
IJmuiden en dan nog ongeveer 5 km door IJmuiden naar Velsen-Noord. De vierde etape is 
van Velsen-Noord naar Egmond aan Zee. Hier was Lizette met de kinderen naar toe 
gegaan om ons op te wachten. Omdat deze etape niet zo lang was (20 km), waren we hier 
mooi op tijd, zodat we in de middag de tijd hadden voor Stijn en Joost en Marvin, het 
vakantie jongetje van Geert en Lizette. We hebben een prachtige middag gehad. De vijfde 
etappe (26 km) was naar Callantsoog. De zesde etappe op zaterdag ging van Callantsoog 
naar Den Helder en was 15 km. Hier was een groot feest en een prachtig onthaal. We 
kunnen weer terug kijken op een geweldige mooie wandelweek. De volgende wandeltocht 
is de streuntocht in Lutjegast op 13 september 2003. We houden jullie op de hoogte! 
Met wandelgroeten van Bauke en Willy Visser, Margrietstraat 
 
 

Nieuws van Dorpsbelangen 
Wegwerkzaamheden 
Zoals u ondertussen wel bemerkt heeft, is men begonnen met de 
werkzaamheden in opdracht van de gemeente De Marne met de 
Woldringhstraat/Wilhelminastraat en de Werfstraat/Grachtstraat. In deze 
straten komt nieuwe riolering en wordt het wegdek aangepast. Het krijgt 
dezelfde structuur als de Churchillweg. Deze werkzaamheden zullen, als alle 
omstandigheden meewerken, in grote lijnen in januari 2004 klaar zijn. 
Het werk is gegund aan aannemer Heijmans wegenbouw uit Groningen. De uitvoerder is 
dhr. Bakker (tel. :06-53672637). Bij de gemeente is dhr. Boneschansker het 
aanspreekpunt (tel. :575559). Bij deze heren kunt u terecht voor vragen. 
De bussen van Arriva rijden tijdens de werkzaamheden via Hunsingoweg-Sluisweg-
Dorpsstraat en de Churchillweg. Er is bij de bibliotheek een haltevoorziening gecreëerd. 
Over de route is een afspraak gemaakt tussen de gemeente en Arriva. 
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Bibliotheek 
In deze Schudzeef treft u een oproep van de vrijwilligers van de bibliotheek aan. Wij hopen 
dat u hier massaal gevolg aan zult geven. Dus massaal de brief opsturen en op 9 oktober 
in het gemeentehuis aanwezig zijn. 
 

Overleg gemeente 
De plannen voor buiten- en binnendijks zijn van elkaar los gekoppeld. Men gaat nu eerst 
het binnendijks gebied aanpakken (het oude Heiploegterrein-Wolderinghstraat-
Wilhelminastraat). Dhr. Iepke Gietema is aangesteld als projectleider. Het programma van 
eisen is het college reeds gepasseerd. Eind 2003 komt er meer duidelijkheid. 
Binnenkort heeft het bestuur een gesprek met wethouder Zorge en met dhr. Gietema. 
Met betrekking tot de nieuwe lokatie van de brandweer in Zoutkamp zijn er nog geen 
nieuwe ontwikkelingen. Het wachten is op het moment dat Arriva gaat verbouwen. 
Bij Arriva wacht men waarschijnlijk of men de aanbesteding van het openbaar vervoer 
gaat winnen. 
In de loop van 2004 gaat men beginnen met de 2e fase van de structuurvesting. 
Wij zijn niet door de gemeente op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond de 
Hunnemannhaven. 
 

Lichtweek 11 t/m 17 oktober 
Het thema is dit jaar “Sprookjes”. De jury zal op maandag 13 oktober de straten 
beoordelen en bepalen wie de "mooiste" straat titel/prijs krijgt. Er is een puzzeltocht. 
Informatie hierover treft u elders in dit blad aan. Dinsdag is er een vossenjacht voor de 
jeugd.  
Dinsdagmiddag voor kinderen t/m 10 jaar: 
Inschrijven vanaf 13.00 uur, vertrek om 14.00 uur. 
1e prijs 10,00 euro, 2e prijs 7,50 euro en 3e prijs 5,00 euro. 
Dinsdagavond voor kinderen vanaf 11 jaar: 
Inschrijven vanaf 19.00 uur vertrek om 19.30 uur. 
1e prijs 10,00 euro, 2e prijs 7,50 euro en 3e prijs 5,00 euro. 
Inschrijving en vertrek zijn in de kantine van Zeester. 
 

Tot zover Dorpsbelangen nieuws. Moi. 
 

 
Foto: Kinderspelweek, ingestuurd door R. Broersma 
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Zoutkamp, 27 juli 2003 

Nieuws van de familie Rispens 
Op het moment dat ik bedenk een verhaaltje te schrijven voor de Schudzeef zit ik in een 
lege kamer, een oude tuinset is onze eet/zithoek verder hebben we wat geleende spullen. 
We realiseren ons, dat je je met heel weinig kunt redden. De rest is eingenlijk allemaal 
luxe. 
Zoutkamp, het dorp waar ik opgegroeid ben en nu nog steeds woon ga  ik verlaten. 
Samen met mijn man Bouwe en de zoons Anton en Philip en onze teckel Flossie maken 
wij een nieuwe start in Canada. 
Voor je zover bent om zo’n beslissing te nemen gaat er heel veel aan vooraf: formulieren, 
papieren, ambtenaren, twijfels, zullen we het wel doen? Je zet alles op een rijtje en komt 
dan tot de conclusie dat je met name voor onze kinderen daar een betere toekomst hebt 
(vooral op het gebied van de landbouw). We zijn nu een jaar verder en hebben onze 
permanente visum op zak. 
Wat lokt ons naar Canada, zullen velen zich af vragen: Ten eerste volgen Anton en Philip 
beide een landbouwopleiding met als doel een eigen bedrijf te beginnen. Daarnaast raakte 
Bouwe na 27 jaar z’n werk kwijt en in de veredeling ligt het werk niet voor het oprapen, 
dus dat wordt moeilijk om hier weer aan de slag te komen. Verder: het land, z’n 
uitgestrektheid en de verdraagzaamheid van de mensen. 
De provincie waar we heen gaan is Saskatchewan en het heet niet voor niets “Land of 
living Skies”: prachtige luchten en vergezichten. 
We gaan in de buurt van de hoofdstad Regina wonen en ongeveer 4 km buiten het dorp 
Qu’Appelle. 
Bouwe gaat bij een firma werken die handelt in zaaizaden. Hij neemt de bijzondere 
gewassen voor zijn rekening nl. sojabonen, zonnebloemen, lupinen, hennep, kikkererwten 
enz. 
Anton en Philip willen eerst nog naar school en daarnaast gaan ze voorzichtig een beetje 
boeren. Wat mijzelf betreft, ik ga eerst thuis alles op orde brengen. We hebben een huis 
gekocht met 10 ha grond. Er is eerst werk genoeg. 
Op dit moment zijn onze spullen al op zee en wij vertrekken 5 augustus,. We hebben er 
erg veel zin in, maar we zijn ons er ook van bewust dat we bepaalde dingen zullen gaan 
missen. 
Ik heb wel bijna 43 jaar in Zoutkamp gewoond. Je kent heel veel mensen, je weet alles, 
alles is de gewoonste zaak van de wereld. Ik heb hier heel veel dingen meegemaakt, 
leuke dingen, maar ook heel veel minder leuke dingen en verdriet, dat vergeet je nooit. Ik 
wens alle mensen van Zoutkamp alle goeds en hoop dat ze verdraagzamer, behulpzamer 
en positiever worden. Dat zou de sfeer in het dorp ten goede komen. Ook hoop ik dat de 
gemeente De Marne inziet dat Zoutkamp een toeristische trekpleister moet worden en dat 
daarin toch wel geinvesteerd moet worden. 
Ik zal Zoutkamp altijd een warm hart toedragen en blijf het promoten. Ik ben en blijf 
tenslotte altijd een Soltkamper. 
 
Groeten Tonni Rispens-Hop 
p.o box 463, Qu’Appelle  SK, S0G 4A0, Canada 
 
 

Computercursus 
Binnenkort starten wij weer met een computer cursus voor beginners. Wij geven les in 
kleine groepjes van maximaal 6 personen. De cursus bestaat uit 10 lessen en er is keuze 
in zowel middagen als avonden. Voor informatie en opgave kunt u bellen met: 
A. de Graaf, tel: 401616 
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Nieuws uit de bibliotheek 
Nieuwe boeken 
Clancy, T / Erekwestie    thriller 
Dorrestein, R / Het Duister dat ons scheidt psychologische roman 
Dorsten, J van / Lied van een bouwer  familieroman 
Faber, M / Lelieblank, scharlaken rood  historische roman 
Hill, R / Macaber spel    detective 
Kooten, K van / Tijdelijk nieuw   humoristisch verhaal 
Noort, S / Terug naar de kust   thriller 
Rosenboom, T / De nieuwe man  toptien-boek 
Ross, T / De Zesde mei    thriller 
Royen, H van / Godin van de jacht 
Steel, D / De villa    romantisch verhaal 
Thijssing-Boer, H / Terug naar de bron   familieroman 
 
638.7 Lelie, A / Boetseren voor de tuin 
760.3 World press photo 
995.3 Betlem, J / Jura 
 

Nieuwe jeugdboeken 
B Bon, A / Chatten 
AP Busser, M / Hoera, we gaan naar de dierentuin 
AP Cousins, L / Goeiemorgen, Muis 
C Delava, V / Luna’s doolhof 
AA1 Hollander, V den / Juf doet suf 
B Hoofs, A / Er vallen klappen 
A Kamp, J v.d. / Pelle kan het zelf wel 
AK Jaquet, G / De zwemles 
B Loon, P / Weerwolvenbos 
C Vlugt, S v.d. / De slavenring 
 
J615.51 Duijvelaar, L / Heb ik dat! 
J624.4  Tadema-Florijn, I / Groot kinderboetseerboek 
J639.8  Jansson, H / Kijken naar vissen 
J659.74 Hansen, O / Moderen gevechtsvliegtuigen 
 

Kijk voor nieuwe aanwinsten op www.ob-zoutkamp.nl. 
 

Peutermaand 
De peutermaand in de Groningse bibliotheken wordt een landelijk evenement en wordt in 
januari 2004 voort gezet onder de titel De Nationale Voorleesdagen. De Kiekeboekprijs 
2003, de bibliotheekprijs voor het beste peuterboek van het jaar wordt wel in september 
uitgereikt. De prijs gaat naar het prentenboek ‘Ik wil de maan’ van Jonathan Emmett en 
Vanessa Cabban. In het kader van 10 jaar Kiekeboekprijs is in de bibliotheek een kleine 
overzicht tentoonstelling ingericht van de boeken die de laatste 10 jaar hebben gewonnen. 
 
Tot ziens in de bibliotheek 
 
 

Opbrengst Collecte Kankerbestrijding 
De opbrengst van de gehouden collecte voor de “kankerbestrijding” in Zoutkamp en 
Lauwersoog is 1250,= euro. 
Alle gevers willen we bij deze hartelijk danken. De vrijwilligers willen we ook hartelijk 
danken voor de tijd, energie en hulp die u geboden heeft. 
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belangrijk      BIBLIOTHEEK        nieuws! 
 
Beste inwoners van Zoutkamp, 
 
Het voornemen van het College van B en W om de Bibliotheek te sluiten is in mei door de 

Raadscommissie uitgesteld. Maar in dit geval is uitstel geen afstel! 
 
In de raadscommissie vergadering van donderdag 9 oktober 19.30 uur wordt deze 
materie weer door de raadscommissieleden behandeld. Dinsdag 28 oktober volgt dan de 
beslissende Raadsvergadering. 
Zowel de medewerkers van de bieb als Vereniging Dorpsbelangen zijn inmiddels al weer 
druk bezig om te zorgen dat dit onzalige plan definitief van tafel gaat. Er zijn al weer 
gesprekken geweest met de gemeente, politieke partijen en andere instanties die ons 
wellicht in deze zaak kunnen helpen. 
 

Maar ook u kunt ons weer helpen! De bijna 1000 handtekeningen die in mei jl. zijn 

opgehaald en aangeboden hebben veel indruk gemaakt! De politiek is geschrokken van 
het massale verzet tegen het sluitingsplan! Deze actie heeft zeker  veel effect gehad! 
 

Wij willen u nu vragen om het volgende te doen: 
1. een brief te schrijven richting de Raad van de Gemeente De Marne om 

te protesteren tegen de sluiting van de Bibliotheek. 
Alle bedrijven/handelsvereniging in Zoutkamp zijn door ons benaderd 
om hetzelfde te doen. 
Heeft u moeite met het schrijven van een brief maar wilt u wel meedoen 
aan dit “brievenbombardement” ; bij deze Schudzeef  is een 
“voorbeeldbrief” los bijgevoegd. Deze kunt u dan overschrijven en/of 
aanvullen, ondertekenen en opsturen aan: 
De Raad van de Gemeente De Marne, Postbus 11, 9965 ZG Leens. 
U kunt de brief ook inleveren bij de Bieb, wij versturen het dan voor u. 
 

2. samen met ons massaal bij de raadscommissie van donderdag 9 

oktober 19.30 uur in het Gemeentehuis aanwezig te zijn. 
En dan bedoelen wij echt massaal!!!! De stoelen moeten niet aan te 
slepen zijn. Je laten zien is in de politiek erg belangrijk! 

 
Laten we samen zorgen dat deze belangrijke voorziening niet verdwijnt!!!! 
Het gaat om de leefbaarheid van ons dorp! 

Het is nu erop of eronder! 
Alvast bedankt ! 
Medewerkers Bibliotheek Zoutkamp 

 
Openingtijden bibliotheek:  maandag 14.30 - 17.30 uur 
      donderdag 14.30 - 17.30 uur en 18.00-20.00 uur 
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Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten: 
Maandag 22 tot en met zaterdag 27 september 2003 

Iedereen kijkt uit naar mogelijkheden om een passende opleiding te volgen, te sporten en 
vrije tijd te besteden. Mensen met een verstandelijke handicap ook. Ze willen hun leven op 
hun eigen manier kunnen invullen. Zo zelfstandig mogelijk. Want ook mensen met een 
verstandelijke handicap hebben een eigen wil. Helaas kunnen ze hun wil niet altijd even 
goed kenbaar maken of uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat we goed luisteren. Als we 
weten wat verstandelijk gehandicapten écht willen, kunnen we hen de juiste middelen, 
goede voorzieningen en adequate begeleiding geven. We moeten mensen met een 
verstandelijke handicap helpen, om zich zoveel mogelijk volgens hun eigen wil te 
ontwikkelen. Daar is geld voor nodig. Daarom doet de Nationale Collecte Verstandelijk 
Gehandicapten een beroep op u. Want met uw financiële hulp wordt de moeilijke weg die 
mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders en hun begeleiders bewandelen, 
beter begaanbaar. Het komende jaar zal extra aandacht worden besteed aan de 
honorering van projecten op het gebied van kleinschalige woonvormen. Voor meer 
informatie: www.ncvg.nl 
 

Doelstelling 
De Stichting Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten maakt zich -met hulp van 
vele vrijwilligers- sterk voor het bijeenbrengen van geld om activiteiten en projecten voor 
mensen met een verstandelijke handicap te financieren. Elk najaar organiseert de 
Stichting Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten een landelijke huis-aan 
huiscollecte. De opbrengst van de collecte komt ten goede van organisaties die de 
belangen van mensen met een verstandelijke handicap en/of hun ouders behartigen of 
activiteiten voor hen ontwikkelen. De helft van de opbrengst komt ten goede aan projecten 
in de regio waar het geld is opgehaald. Het overige deel is bestemd voor landelijke 
projecten. 

 
 

Wandel puzzeltocht door Zoutkamp 
Tijdens de lichtweek is er vanaf maandag 13 oktober een puzzeltocht waaraan iedereen 
kan deelnemen, terwijl u wandelend door het hele dorp geniet van de mooi versierde 
tuinen en verlichtte straten. 
De bedoeling is, dat u op zoek gaat naar bordjes met daarop een letter en cijfer. Zoek alle 
letters en zet die in de goede volgorde 1-2-3 enz. en vind zo de zin. Als u de oplossing 
hebt kunt u die inleveren t/m vrijdag 17 oktober bij de fam. Deknatel, Sluisweg 3. Voor de 
juiste oplossing is er een prijsje te winnen. 
 
 

GEVRAAGD 
De peuterspeelzaal “Pinokkio” te Zoutkamp is op zoek naar een gratis,  

doch in goede staat zijnde koelkast. 
Het telefoonnummer wat u kunt bellen is: 401447, Erna Knol. 
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Van het visserijmuseum 

Het lijkt het bestuur van het visserijmuseum Zoutkamp een goede zaak om u via de 
Schudzeef een beetje op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het 
visserijmuseum. We zitten nu in september en beginnen aan het naseizoen. 
Heeft u de tentoonstelling over het reddingswezen rondom de Lauwerszee nog niet gezien 
of bent u benieuwd naar de schilderijen van Teun Visser dan kan dat nog tot 1 november 
a.s. Het zal u niet verbazen dat de belangrijkste gebeurtenis in 2003 het in bruikleen 
verkrijgen van de ZK 4 was. 
Een stille wens van nu blijkt veel meer mensen dan dat we voor mogelijk hielden is 
werkelijkheid geworden. Een van de laatste garnalenscheepjes bijna in de staat van de 
jaren vijftig en zestig ligt nu voor de deur van het museum. 
Voorlopig nog stil maar in de toekomst moet dit schip varen en een zo goed mogelijk beeld 
gaan geven van de garnalenvisserij in die jaren. 
Het bestuur gaat een plan van aanpak maken en wil zo ook u op de hoogte houden 
We kunnen al wel zeggen dat we dit jaar een hellingbeurt en het schilderen van de romp in 
de oude Zoutkamper kleuren nog op het programma hebben staan. 
Verder staat een restauratie van het vooronder en een houten voormast op het 
verlanglijstje. Een oude schudzeef en kookpot zijn ons al aangeboden en moeten op een 
gegeven ogenblik geplaatst worden. Ik hoef u niet te vertellen dat dit nog een hele klus 
wordt maar met hulp van velen moet dit lukken. 
Naast de ZK 4 waren de Pinksterfeesten een hoogte punt. Jammer van de verregende 
zondagmiddag maar verder geen klagen. De samenwerking met Dorpsbelangen en 
Vlaggetjescomité verliep prima, het museum vol mensen en zaterdagmiddag rondvaarten 
met soms drie boten tegelijk, allemaal zaken waar met plezier op teruggekeken wordt. 
Naast deze zaken geeft het gebouw ook genoeg werk. We zijn bezig met een isolatieplan 
om het klimaat binnen beter te kunnen regelen en de stookkosten te verminderen want 
helaas gaat daar onze schaarse centen het meest naar toe. Het plan op zich zelf is klaar 
maar zoals wel vaker zijn de kosten het probleem. Verder is ook dit jaar het museum op 
zondagmiddag open. Hoewel op het aantal bezoekers geen pijl te trekken was, soms twee 
maar ook vijfendertig is dit toch een goede zaak en wordt het zeker gewaardeerd. 
Al deze aktiviteiten worden voornamelijk gedaan door de bestuursleden zelf en enkele 
vrijwilligers. Ik wil hierbij dan ook een dringende oproep doen voor meer vrijwilligers. We 
willen graag een deskundig groepje mensen rond de ZK4. De expertise van oudvissers 
hebben we nodig om het schip te beheren. Ook kunnen we mensen gebruiken bij het 
inrichten van tentoonstellingen en het onderhoud van het gebouw. 
Om volgend jaar de zondagen open te zijn hebben we mensen nodig al is het maar een 
zondag per jaar. U ontlast het bestuur er al mee. 
Tenslotte wil ik nog graag uw aandacht voor de open onderhoudsdag, dit jaar gehouden 
op zaterdag 27 september a.s. 
Onkruid verwijderen, buitenom schoonmaken, kleine reparaties, verfwerk maar ook 
vitrines schoonmaken, zolder opruimen, kortom genoeg om aan te pakken en met een 
flinke groep is het een stuk leuker dan met drie of vier mensen. We beginnen die zaterdag 
om 8.30 met koffie. 
Opgave of vragen over alle hiervoor genoemde zaken kunt u terecht bij de volgende 
bestuursleden: 
Sjoerd Moes (0595-402257), Dirk Lukkien (0595-401913), Harmannus van Oosterom 
(0595-401409) 
Hopelijk tot ziens op zaterdag 27 september. 
 
Aart Loomeijer (voorzitter) 
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Reisverslag Indonesië 
Dat wordt vroeg opstaan. Reeds om 5 uur stappen we uit bed en om 6 uur zitten we in de bus richting Solo-
Surakarta. Ach wat valt er eigenlijk van deze busreis te vertellen. ’t Is een warme dag en een lange zit en 
menigeen maakt er gebruik van om een uiltje te knappen. Met horten en stoten bereikt de gammele bus om 
4 uur hotel Megawati in Malang (ca 320.000 inwoners, koel klimaat, met Nederlandse architectuur, mooie 
bouwstijl, schone stad). 
Heel Indonesië maakt zich op voor de 17de augustus, dat is officieel de dag dat men de Indonesiërs in 1945 
van het Japanse juk verloste. Rijen schoolkinderen lopen keurig marcherend door de straten van Surakarta, 
honderden, misschien wel duizenden, er komt geen einde aan. In alle mogelijke nette, fleurige uniformen. 
Marcheren op militaire leest geschoeid. Het doorsnee Nederlandse kind zou je zover niet krijgen. En 
langzamerhand verschijnen er meer rood witte vlaggen in de straten. Muziekcorpsen oefenen. We zijn 
benieuwd. De onafhankelijkheidsdag nadert met rasse schreden. We zullen die beleven in Ubud op Bali. 
Onderweg weer iets opvallends. De vorstpannen op de daken der woningen zijn wit geschilderd. Wanneer 
men vanaf een hoge berghelling in het dal kijkt, is dat een heel eigenaardig gezicht. Kenmerkend voor dit 
gedeelte van Oost- Java. Ik heb het nergens anders gezien. Ook zijn er huizen met initialen in de voorgevel, 
stenen die zo in de muren gemetseld zijn dat ze letters vormen. In deze streek overheerst de rietsuikerteelt. 
Vrachtwagens vol suikerriet rijden ons voorbij naar de fabriek om aldaar verpulverd en gekookt te worden, 
zodat de kostelijke suiker zich van de stengels losmaakt. We bereiken Malang waar we 2 dagen zullen 
blijven. ‘s Avonds gaan we per becak kris kras tussen het drukke verkeer door. De becakrijder hoeft maar 
een teken te geven en het gemotoriseerde verkeer stopt en geeft hem voorrang. Als hij een helling op moet 
stap ik uit en help ik hem mee te duwen, terwijl Gré blijft zitten. En zo komen we bij een prachtig restaurant. 
De prijzen zullen er wel gepeperd zijn. Er lopen chic geklede obers en serveersters rond. Een pianist speelt 
bekende liederen van Bach en ook Nederlandse evergreens. We wanen ons er onderdak maar tegelijkertijd 
zitten we a.h.w. buiten aan de vijver met sierlijke vissen en tropische planten. De maaltijd is heerlijk. Aan het 
eind van de avond verschijnt er een groep van 4 gitaristen en een zanger die keronkongliederen zingt. Met 
de becaks gaan we naar het hotel weer terug en dan op tijd naar bed, want de dag is lang en vermoeiend 
geweest. 
 
Malang, zondag 14 augustus. 
’s Morgens bij het ontbijt een verrassing:kaas en een potje pindakaas. Ja, de Javaanse Nederlands 
sprekende hotelier weet wat ons toekomt. We gaan per trein naar Surabaya en zijn benieuwd hoe deze reis 
zal aflopen. We denken aan Anneke Gronloh die in een van haar liederen deze stad bezingt: Surabaya, 
Surabaya, mijn gedachten zijn altijd bij jou. Vertrek om 9 uur. kosten F 1,20 per persoon enkele reis over ca 
90 km. Ook hier in het gangpad een levendige handel in vruchten, broodjes, aqua, ja, te veel om op te 
noemen. Onderweg heb ik een geanimeerd gesprek met een student uit Timor. Indonesische mensen 
zoeken heel veel contact met blanken, met name Nederlanders. Uiteraard vallen we direct op door 
huidskleur, postuur en lengte. Ze zijn leergierig, willen Engels en Nederlands van je leren. Het beheersen 
van vreemde talen is een kwestie van to be or not to be . Dat beseft men maar al te goed. Surabaya, wat 
een stad ! Natuurlijk zijn er ook krottenwijken, maar daarnaast winkelcentra om door een ringetje te halen. 
Warenhuizen die een vergelijking met die in West-Europa best kunnen doorstaan. In deze stad gaat op het 
ereveld Kembang Kuning mijn opdracht in vervulling. We kopen met pijn en moeite een bloem, een rode 
roos en die wordt plechtig geplaatst op het graf van de Zoutkamper Dirk Kamstra. Er gaat iets door je heen 
als je je realiseert dat je deze gesneuvelde soldaat als jongeman van 17, 18 hebt gekend, maar het geeft me 
een onbeschrijfelijke voldoening hier te staan op een plaats waar familie, kennissen noch vrienden ooit 
geweest zijn. Wie ben ik dat ik hier mag zijn!? 
30 juli 1947. Zoutkamp e.o werd opgeschrikt door een jobstijding. Ten gevolge van de 1ste politionele actie 
sneuvelde door op een landmijn te lopen Dirk Kamstra in de bloei van zijn leven als eerste militair uit het 
Marnegebied, nog maar 19 jaar oud. Op 20 november zou hij 20 worden. 14 augustus 1994, dus 47 jaar 
late, staan wij Jacob Huizinga (Niekerk) en Jelte Toxopeus (Schiermonnikoog ) met onze vrouwen aan Dirks 
graf op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya, om aldaar bloemen te leggen. 
Ik kan me Dirk Kamstra nog heel goed voor de geest halen, een rossige jongeman in ‘‘Canadees’’ uniform. 
Als elfjarige jongen maakte ik de gevolgen van zijn overlijden mee, werd ik geconfronteerd met de dood als 
gevolg van oorlogsgeweld. Ik heb me daar erg veel van aan getrokken, te meer om dat ik zijn vader Jaap 
Kamstra persoonlijk goed kende en met hem veel contact had. Hij werkte namelijk in Niekerk. 
Op 17 mei 1945 verliet de japanse bezetter Indonesie en men dacht daar vrij en onafhankelijk te zijn. Met de 
capitulatie van de japanners was ook de macht van de Nederlanders afgelopen. 
Aan een historisch gegroeid onrecht was een eind gekomen. De Nederlandse regering echter in haar 
ondoorgrondelijke wijsheid dacht daar anders over en zond duizenden militairen naar dit mooie tropische 
land, dat we eigelijk al vanaf 1596 als ons grondgebied zijn gaan beschouwen. Ten onrechte natuurlijk! Daar 
is anno 1994 het toch iedereen wel mee eens, dacht ik zo. Mijn gedachten gaan uit naar: Lammert Boer, 
Hugo Dijkstra (uit Eenrum, gesneuveld), Tekke Haaima, Tekke v.d. Horn, Jan Huizinga , Anco v.d. Kamp, 
Koos v.d.Klei, Karel Oosta , Jan Bolt, Paulie Visser, Lammert Koning (uit Leens, gesneuveld 15 februari 
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1949, ereveld Cimahi bij Bandung ), Karel Mollema (uit Ulrum, gesneuveld op 3 juni 1949, graf C 103 
ereveld Candi in Semarang), Marcus Rispens, Hendrik Toxopeus, Karel Wolters, Jacob Zwart en vele 
anderen waarvan me de namen niet direct te binnen willen schieten. 
Velen van deze ex-militairen ondervonden en ondervinden nog de gevolgen van deze boze tijd. 
Ternauwernood wisten we in de jaren 60- 62 zelf de dans te ontspringen, omdat op dat moment de actie 
Nieuw Guinea in volle gang was en die heeft ook nog een tiental Nederlanders het leven gekost. 
Wat de nazorg betreft is de Nederlandse regering in gebreke gebleven. Wat deed men voor ouders, broers 
en zusters van gesneuvelde militairen? Wat doet men heden ten dage voor ex-militairen die, 65 jaar en 
ouder, deze hele afschuwelijke episode weer voor zich zien afspelen? Niets toch!? 
Een tocht door de jungle bij Cilacap aan Java’s zuidkust leerde ons hoe angstig en onzeker de doorsnee 
Nederlandse soldaten geweest moeten zijn in een land waar de inlander het terrein op zijn duimpje kende en 
overal een hinderlaag kon leggen. Zij hebben daar gestreden “voor recht en vrede”, zoals te midden op de 
graven op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya op een kolossale gedenksteen vermeld staat . Wat was 
het motief van hun aanwezigheid daar? Werkeloosheid, idealisme, fanatisme, avontuur, maar het gros der 
militairen was er dienstplichtig. Ze verdedigden daar de belangen van de planter, die Jan Soldaat met de nek 
nog niet wilde aankijken. In de jaren 60 heeft Duitsland schuld bekend voor de afschuwelijke daden in het 
verleden in de persoon van Willie Brandt, die voor het monument in het concentratiekamp Auschwitz-
Birkenau op de knieën ging. Helaas heeft onze Minister van Buitenlandse Zaken dit nooit gedaan voor het 
Merdekamonument t.a.v het Indonesische volk en is deze hele omstreden geschiedenis in vergetelheid 
geraakt. Men heeft geen zin meer de toenmalige officieren aan te klagen die onze tropensoldaten tegen de 
“extremisten“ of “pelopperd“ ophitsten. 
Ze zijn stokoud of dood. Ook Hugo Dijkstra, Dirk Kamstra, Lammert koning en Karel Mollema zijn al weer 
jaren dood. Op 14 augustus sta ik voor Dirks graf, diep ontroerd, zwijgend mediterend. Het maakt je 
opstandig. Wat is toch de zin van dit alles geweest? Waarvoor is hij gesneuveld zo ver van huis en haard en 
nog zo jong? Ik kan het antwoord niet vinden, dit had niet mogen gebeuren. 
Keurig, zoals deze graven door de Nederlandse Oorlogsgraven stichting worden onderhouden. Ex-Knil-
militairen waken trouw over het ereveld. Bomen en sierlijke planten omheinen de hele begraafplaats. 
Vriendelijk worden we ontvangen en we krijgen alle mogelijke informatie. Dank aan de leden van de Club 
van Zes die mij deze reis hebben mogelijk gemaakt, dankzij Willy en Rita Steinfelder, Jelte en Tineke 
Toxopeus en Gre Huizinga kan ik nu dit verhaal en deze foto’s aan Mevrouw R. v.d. Klei, zus van Dirk 
Kamstra overhandigen. Ik zal dit nooit vergeten…….. 
De treinreis naar Malang terug. We zijn omgeven door leuke, gezellige, vriendelijke, redelijk goed Engels 
sprekende Indonesiërs. We beginnen te zingen. Bekende liedjes. Men luistert vol aandacht. En tenslotte, last 
but not least, vraagt men ons of we het Wilhelmus willen zingen. 
Onderweg een Incident. Iemand  langs de spoorlijn kegelt een vrij grote steen door een ruit van de trein 
scherven rinkelen. Geschreeuw, een meisje raakt gewond. Zou er onderzoek gedaan zijn naar deze vorm 
van vandalisme? 
Ook Harm en Evelien van der Leeuw uit Sittard brengen een dezer dagen een bezoek aan Surabaya, maar 
met een heel andere bedoeling. Evelien van Madurese afkomst, is in de jaren 60 in een ziekenhuis in 
Surabaya geboren. Zij is benieuwd hoe dat ziekenhuis er uit ziet. Hartelijk worden ze door de Geneesheer 
Directeur ontvangen, die Evelien een afschrift van haar geboorteakte overhandigt. 
 
Malang, maandag 15 augustus 
´s Nachts om 12 uur richting Bromo, de uren daarvoor amper geslapen, dus duf tot en met. De Bromo is een 
zeer grote werkende vulkaan in Oost-Java met een griezelige wijde krater waarin de zwavelmassa kookt en 
borrelt. Als men daarin valt  is de ramp niet te overzien. Redding is niet mogelijk. Het is een lange tocht met 
de bus naar boven over hobbelige slingerende wegen en het laatste gedeelte moet zelfs met een jeep 
afgelegd worden. We bevinden ons op een berghelling naast de Bromo op een hoogte van 2.700 m. Koud 
dat het daar is! Een jongeman, blootsvoets nota bene, verkoopt soep, snoepgoed en ook ijsmutsen. Jelte en 
ik hebben er een gekocht. We zitten om een vuurpot te bibberen, een deken omgeslagen en 2 uur wachten 
op de zonsopkomst. Maar het wachten is het waard. Ongelooflijk mooi, als je ziet hoe de bevalling van het 
zonnekind uit Moeder Heelal plaats vindt. Een sprookje kan niet mooier zijn. Wolken zijn gelijk wouden en 
steden. Is de zon eenmaal geboren dan is ze dadelijk zo fel dat men de ogen moet afwenden en de 
temperatuur is direct veel aangenamer. 
Hoe schitterend mijn lange reis door de Gordel van Smaragd ook is geweest, het bezoek aan het graf van 
Dirk Kamstra heeft een diepe onuitwisbare indruk op mij gemaakt. 
 
Appingedam, 26 september 1994 
Jaap Huizinga . 
 
Helaas heeft de redacteur van de Hogelandster noch van het artikel noch van de foto’s iets willen plaatsen, 
omdat er voor hem geen nieuwswaarde in zat. 



 Pagina 12 

Ingezonden 
Geachte redactieleden, inwoners van Zoutkamp, 
Onlangs hebben wij van u een exemplaar van de dorpskrant “De Schudzeef” ontvangen. 
In dit exemplaar was een ludieke reactie opgenomen op de geldautomaat in Zoutkamp. 
Graag willen wij u laten weten welke maatregelen zijn genomen om de geschetste 
problemen te lijf te gaan. Zoals u al hebt kunnen zien, is na de vorstperiode de bestrating 
voor de geldautomaat aangepast. De oorspronkelijke “drempel” is aangepakt. Ook is op 
verzoek van de dorpsbewoners en gebruikers van de geldautomaat een luifeltje geplaatst. 
Tijden het pinnen wordt u niet meer door regen geplaagd. Als laatste maatregel wordt 
binnenkort een speciaal schermpje in de geldautomaat geplaatst dat het zonlicht filtert, 
waardoor de tekst op de automaat leesbaar blijft. Uit bovenstaande blijkt dat we serieus 
met uw verbeterpunten om gaan. Naar wij verwachten zijn de voorgestelde oplossingen 
naar wens. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag van u. 
 

Met vriendelijke groet, 
Rabobank Noordwest Groningen. 
 

Ing. J.J. van der Werff MAB 
Algemeen directeur. 
 

Noot van de redaktie: Zonder het treffende gedicht van Stienie waren we misschien nog 
lang niet zo ver gekomen. Stienie, hartelijk dank (super). 
Maar ook de Rabobank willen we danken voor de reactie en de uitvoering. 
 
 

Snel internetten in Zoutkamp 
U kunt op dit moment geen radio of televisie aanzetten of u hoort allerlei reclame over snel 
en goedkoop internetten via ADSL. Het klinkt allemaal fantastisch alleen is er een 
probleem, wij hier in Zoutkamp en omgeving hebben deze mogelijkheid niet. Wij zitten nog 
steeds vast aan het “duur”internetten via een analoge of een ISDN lijn. Ook is een ADSL 
actie gestart waar men 325 deelnemers moet hebben die allen op één telefooncentrale 
zitten. Alleen is hier het probleem dat we dat aantal niet kunnen halen omdat het hier te 
dunbevolkt is en we te weinig bedrijvigheid hebben. Daarom is men vanuit Ulrum op zoek 
gegaan naar een alternatief, en die is gevonden door middel van draadloos internet 
waarvan het signaal van de satelliet wordt gehaald. Wat voor voordelen heeft dat ? Ten 
eerste betaald u een vast bedrag per maand in dit geval € 25,00 en maakt het niet meer 
uit hoelang u “online”bent. Dus u zou 24 uur per dag gebruik kunnen maken van het 
internet. Ten tweede is het zo dat uw telefoonlijn niet meer bezet is. De verbinding loopt 
namelijk niet via uw telefoonlijn.  
Wat betreft de kosten, een maandabonnement kost € 25,= voor onbeperkt internetten met 
een 2 Gb downloadlimiet . De aansluitkosten bedragen € 300,=, waarvan u de eerste € 
50,= betaalt als u het contract ondertekend en de resterende € 250,= moet betalen bij 
aansluiting. 
Op dit moment is Ulrum zover dat er binnenkort een informatieavond wordt gehouden en 
kort daarop met de aansluiting zal worden begonnen. 
Zoutkamp kan meeliften op de verbinding van Ulrum maar daarvoor zijn er 25 
aanmeldingen nodig. Als er 25 deelnemers komen uit Zoutkamp zal er een 1024 Kbps 
verbinding worden aangelegd en kan kort daarop ook uw dorp worden aangesloten. Hebt 
u belangstelling hiervoor en wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie mailt u dan 
naar: info@draadloosulrum.nl 
Voor informatie kunt u ook kijken op: www.draadloosulrum.nl 
Tevens kunnen mensen die belangstelling hebben hiervoor ook terecht op de 
informatieavond in Ulrum op woensdag 24 september a.s. in het Ontmoetingscentrum aan 
de Schapenweg. De aanvang is om 20.00 uur. 
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“Het leven gaat voort” – deel 9 en 10 
’s Zomers in de oogsttijd naar het land om korenschoven te binden en in de herfst vaak 
zeemos wassen en sardientjes sorteren als die aan het einde van november tot het 
midden van december, op hun trek naar de oceaan op de Wadden talmden. Degene 
onder de vissers die een botter of een tjalkje had, sloegen dan een kuilnet aan, waarmee 
ze in de stroom van de vaargeulen, bij het wisselen van het tij, voor anker lagen. 
Kuilvisserij op sardientjes was wisselvallig en het gebeurde in één bepaalde herfst, dat de 
scholen sardientjes zo talrijk waren, dat bij het inhalen de netten barsten en dan was er 
zomaar weer een herfst, dat er weinig trek was over het Wad en de vangsten schraal 
bleven. 
Uit de aangevoerde sardientjes werd het “breedje” gezocht, want die schoten in het 
voorjaar hun kuit op de oceaan. De sorteerders herkenden ze aan hun vorm, die breder 
was dan van de “bliek” die geen kuit schieten en ineenschrompelden zodra ze uit het 
water werden opgehaald. 
De “breden” bleven stevig en in ijs verpakt waren ze voor een lange tijd houdbaar. 
“Breden” werden door reder Ensinga opgekocht en verzonden naar inleggerijen voor 
sardientjes en andere vissoorten. De “bliek” ging naar de puffabriek, waar de ondermaatse 
vis van de trawlers werd gedroogd en tot vismeel werd verwerkt. 
Trijntje Sikkens stond ervoor bekend in Zoutkamp, dat ze de “breden”kon roken, op een 
wijze, die betere resultaten opleverde dan bij elke andere persoon, die zich daar mee 
bezig hield. “Mijn vader heeft het mij goed geleerd” zei Trijntje, als ze geprezen werd voor 
de smakelijke, gerookte visjes. 
Adriaan was nog nauwelijks achttien jaar, toen hij zich een jachtgeweer aanschafte. Hij 
was op het Wad gaan jagen op trekvogels. Daarvoor had hij op het Gemeentehuis een 
acte toegewezen gekregen. En op het Reitdiep met de rietvelden aan de oevers mocht hij 
schieten op wild.  
Op jacht gaan werd een hartstocht van hem. Als hij soms een week achtereen met de 
trawler op zee was geweest, dan was het of hij de ontspanning nodig had, die het jagen 
hem bood. 
Hij werd steeds driester en begon ook te schieten op hazen in de binnenpolders, die naast 
het Reitdiep lagen. Voor hem was dat verboden gebied om te jagen. 
De boeren in de binnenpolders wisten bij de gemeentepolitie gedaan te krijgen dat Adriaan 
een waarschuwing werd gegeven, die inhield dat dat de vergunning om een jachtgeweer 
te houden zou worden ingetrokken, als hij weer werd gesignaleerd op voor hem verboden 
jachtgrond. 
Toen het hem onmogelijk werd gemaakt bij daglicht te jagen, begon hij er 's nachts op uit 
te trekken. 
Als Adriaan terug kwam van een avontuurlijke tocht door de binnenpolders met geweer en 
lichtbak en een rugzak met geschoten hazen over de schouders, dan waren Mientje en 
Jan opgewonden en hadden veel ontzag  voor Adriaan's moed. Maar Trijntje maakte zich 
zorgen. Als Adriaan op zo'n bewuste avond er op uit trok met jachtgeweer en lichtbak, 
ging ze niet slapen. 
Vaak waarschuwde ze hem: "Dat loopt nog eens verkeerd Aad". Toen hij later, tot 
verwondering van de meeste Zoutkamper vissers van de “Meermin" afstapte en een kotter 
kreeg, werd dit schip uitgangspunt van zijn nachtelijke tochten. 
De gemeenteveldwachter had, op een stormnacht, Adriaan opgewacht, even buiten het 
dorp, waar het dijkje langs het Reitdiep begon. Er was een verward handgemeen ontstaan 
tussen de beide mannen toen de veldwachter, Adriaan zijn geweer met geweld wilde 
ontemen. Het geweer was toen afgegaan en het schot had de veldwachter in de voet 
geraakt. 
 

Dani 
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IJSBAANVERENIGING “ EENSGEZINDHEID” 
 

Evenals voorgaande jaren kunt u ook nu weer kaarten bestellen voor de: 
 

 World Cup (1) 21 t/m 23 november 2003. 
Heren: 1500 en 5000 meter allround 
Dames: 1500 en 500 meter, team pursuit. 
Kaarten: staanplaatsen € 8,50  zitplaatsen (west) € 17,00 

 

 EK Allround 9 t/m 11 januari 2004. 
Heren: 500, 1500 , 5000 en 10000 meter. 
Dames: 500, 1500, 3000 en 5000 meter. 
Kaarten: staanplaatsen € 20,00  zitplaatsen (west) € 35,00 

 

 World Cup (2) 27 t/m 29 februari 2004. 
Heren: 100, 500, 1000, 1500, 5000 en 10000 meter. 
Dames: 100, 500, 1000, 1500, 3000 en 5000 meter. 
Kaarten: staanplaatsen € 14,50  zitplaatsen (west) € 27,50 

 

Wilt u voor bovenstaande wedstrijden kaarten bestellen, dan graag voor 28 september a.s. 
dit i.v.m. het doorgeven aan de K.N.S.B. 
Bij bestelling graag datum en soort plaatsen doorgeven. 
Zodra de kaarten ontvangen zijn nemen we contact met u op. 
 

Namens de ijsbaanvereniging Eensgezindheid, 
 

Gille Postma (secr.) tel. 402793 
 
 
 
 

 


