
 

1 

 

 
 

 

Nais uut Nijhoof      
 

  
      

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

ZomerNais 

 

jaargang 21, nummer 2     juni 2021 



 

2 

Colofon 
 

Nais uut Nijhoof is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Niehove, 
adres: db@niehove.eu 
Rekeningnummer Vereniging Dorpsbelangen: NL35 RAB0 0348 6550 61 
 

Eindredactie: 
 

Irma Stol   Rikkerdaweg 20  tel: 0594-591635 
Lex van Wijngaarden Kerkstraat 17     tel: 06-23598615 
 

Advertenties: 
 

Jan Broersma  Rikkerdaweg 24  tel. 0594-591624 
(advertentie- en sponsortarieven op aanvraag) 

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

HerfstNais  begin oktober 2021  1 oktober 2021 

WinterNais  begin februari 2022  1 februari 2022 

ZomerNais  begin juni 2022   1 juni 2022 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de HerfstNais, vóór 1 oktober 2021 

sturen naar het e-mailadres: nais@niehove.eu of inleveren bij één van 
de redactieleden. Graag aanleveren als Worddocument met evt. foto’s, 
plaatjes, etc. als aparte bijlage. Dit geldt ook voor berichten voor de 
website van Niehove en de (digitale) NaisFlits. Iedere inzender krijgt een 
ontvangstbevestiging. 
 
 
Lay out: Lex van Wijngaarden 
Druk:  Canon BIS (Business & Information Services) Groningen 
Oplage:  155 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 

mailto:db@niehove.eu
http://www.niehove.eu/
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Van de redactie       
 

Het was een lange aanloop naar het voorjaar met veel kou en 
nattigheid. Maar inmiddels is het mooie weer doorgebroken en 
spat het groen de grond uit. En we lijken ook weer een beetje naar 
normaal te gaan. 

Het bestuur van Dorpsbelangen is uit de startblokken gekomen. 
Kersverse voorzitter Tom Koningh doet verslag van de eerste 
vergadering dit jaar. Verder ook weer bijdragen van verschillende 
organen, zoals De Schaats, Regiotheater en Zwembad Electra. 

Dit nummer veel aandacht voor het 40-jarig bestaan van 
Vereniging Dorpshuis Niehove. Vijf bestuursleden van het eerste 
uur blikken terug op hoe het allemaal zo gekomen is, waarbij we 
inzoomen op de eerste jaren van dorpshuis Suxwort. 

Boudewijn de Vries graaft ver terug in het verleden met een 
bijdrage over dominee Metelercamp, de laatste die in onze kerk 
begraven is. We hebben het dan over 1777. 

Nog meer uit de oude doos, zij het minder lang terug: Niehove als 
decor van “Kinderen voor kinderen”. Dertig jaar geleden, zomer 
1991, was ons dorp bijna twee weken in de ban van de televisie-
opnamen voor dit kinderliedjesprogramma. 

Natuurlijk een terugblik op activiteiten in de afgelopen periode: 
we konden met hemelvaart weer op pad, maar het kanoën met 
pinksteren is vanwege de barre weersvoospellingen afgelast. 
Wellicht later in het jaar een herkansing?  

Verder een voorzichtige vooruitblik op wat (hopelijk) weer komen 
gaat. Voor meer en actuele informatie verwijzen we naar onze 
digitale nieuwsbrief: de Naisflits. 

Tot slot een woord van dank aan onze adverteerders die met hun 
sponsoring de uitgave van dit dorpsblad mogelijk maken. 

 

We wensen jullie een mooie zomer en veel leesplezier! 

 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:   Tom Koningh    tel 0594-597325 

Secretaris:   Petra Postema-Oosting tel 06-13915903 

Penningmeester:  Hans Harkema   tel 0594-591891 

Leden:                  Jan Broersma            tel 0594-591624 

    Rianne van der Helm 

Notulist:                Joke Steg              tel 0594-591323   

 

Contributie: 

De contributie voor Vereniging Dorpsbelangen Niehove bedraagt € 7,50 
voor een eenpersoons huishouden en € 15,00 voor een meerpersoons 
huishouden (ongeacht het aantal kinderen). 
Donateurs (die niet in Niehove wonen) betalen € 10,00 per huishouden 
(ongeacht het aantal personen) 
Indien u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dringend alsnog uw 
contributie of donatie over te maken op banknummer:    
NL 35 RABO 0348655061 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Niehove 
 

 

Commissies: 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema            tel 597027 

Marjan Boersma          tel 591852 

Ella van der Wiel 

Gina Boersma 

Bianca Pieltjes 

 

Lief en Leed 

Anneke Broersma tel 591624 

 

Duurzame energie (Buurkracht) 

Lammert Top               tel 591272 

Harrie Schaaphok       tel 591589 

Wietse Venekamp      

 

Vertegenwoordiger Klankbord-

groep  Aardbevingsschade: 

Marco van den Ende    tel 5918
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BERICHT VAN DORPSBELANGEN NIEHOVE 
 
Aan de Dorpsbewoners van Niehove 
 
Beste mensen, 
 
Eindelijk heeft het bestuur van Dorpsbelangen vergaderd en wel op 
woensdag 26 mei jongstleden. Vanwege de coronaperikelen was dat een 
lange periode niet mogelijk en het contact ging daardoor moeizamer dan 
wenselijk was. De aanwezigen op de vergadering waren dan ook in een 
goede stemming om weer eens bijeen te zijn! 
 

Zoals jullie weten moest het bestuur na de jaarvergadering een nieuwe 
voorzitter uit zijn midden benoemen. Dat is ondergetekende geworden. 
Tijdens de vergadering hebben wij de stand van zaken onder de loep 
genomen. 
 

Onze penningmeester, Hans Harkema, had alle stukken goed voor elkaar 
en niet onbelangrijk was dat Dorpsbelangen er financieel goed voor staat, 
met als enige kanttekening dat er nogal wat leden  waren die hun 
contributie nog niet voldaan hadden. Het bestuur heeft toegezegd hierop 
actie te zullen ondernemen en gaat mensen  persoonlijk benaderen om 
de contributie alsnog te voldoen. 
 

Vervolgens is er uitgebreid gesproken over de stand van zaken m.b.t. de 
parkeerproblematiek. Middels een brief heeft de gemeente aan het vorige 
bestuur gevraagd om te gaan inventariseren bij bewoners en 
grondeigenaren in hoeverre zij bereid zijn om aan de buitenranden van 
het dorp twee kleine stukken grond beschikbaar te stellen. Na ampel 
beraad heeft het bestuur besloten om hier actie op te ondernemen en 
ondergetekende zal zich hiermee gaan bezighouden. Daar komt bij dat de 
parkeerproblemen in de dorpskern en aan de Rikkerdaweg niet of 
nauwelijks zijn op te lossen. De dorpskern afsluiten met illegale hekken - 
zoals in het verleden - wil en zal de gemeente niet tolereren. Dus die zullen 
niet meer geplaatst mogen worden! De Rikkerdaweg is een openbare 
doorgaande weg door het dorp en het slordige parkeergedrag is inherent 
aan de rijstijl van sommige autorijders. Hoe meer initiatieven m.b.t. het 
organiseren van diverse activiteiten en het succes van het restaurant 
leveren steeds meer belangstelling van buiten op, dus de verkeersdrukte 
en de daarmee gepaard gaande parkeerproblemen zullen daardoor gaan 
toenemen. Blijft over ….. het accepteren van enige vorm van last die wordt 
veroorzaakt door toeristen die ons mooie dorp willen bezoeken en 
uiteraard de daar omheen liggende mooie omgeving willen bewonderen! 
En laten we er eens over nadenken of al die mensen die Niehove 
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bezoeken zich zoveel anders gedragen als de Nijhoofsters die als zij zelf 
met de auto  op mooie plekken belanden - waar dan ook - en vervolgens 
hun auto gaan parkeren en of hun fietsen ergens tegen aan zetten. “Look 
at the sunny side of live!” 
 

Ander onderwerp …….. Er is een werkgroep die zich buigt over onze 
speeltuin. In eerste instantie wilden we overgaan tot het provisorisch 
herstellen van het een en ander, maar dat is niet voldoende. De werkgroep 
is nu naarstig op zoek naar een mogelijkheid om subsidie te krijgen om uit 
te zien naar kwalitatief goede en bovenal veilige speeltoestellen.  
 

 

Dan is er nog een burgerinitiatief ontstaan met betrekking tot een te 
vestigen geitenboerderij die een vergunning heeft aangevraagd voor het 
houden van plm 800 geiten. Het bestuur heeft het standpunt ingenomen 
om het te laten bij een burgerinitiatief en als bestuur van Dorpsbelangen 
hierover geen standpunt in te nemen. 
 

Dan hebben wij nog ons 40-jarig bestaan! Gezien de corona zijn daar nog 
geen initiatieven op ondernomen en was het bestuur daardoor nogal 
terughoudend. Wel is inmiddels een werkgroepje samengesteld om te 
kijken of er iets kleinschaligs georganiseerd kan worden. 
 

Dorpsbelangen wil zich iets breder gaan oriënteren vanuit ons dorp naar 
de gemeente en/of overheid! In ons dorp zijn nogal wat mensen die vanuit 
maatschappelijke interesse en/of belangstelling plaats hebben genomen 
in een aantal commissies en/of organen. Veelal worden deze commissies 
ingesteld om de overheid te voorzien van adviezen. Graag willen wij 
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proberen een overzicht te krijgen wie waar inzit! Daarmee zouden wij - als 
Dorpsbelangen - deze mensen willen en kunnen voorzien van meer 
draagkracht als we als dorp ideeën kunnen aanleveren. 
 

Op de komende jaarvergadering (gepland voor 8 oktober 2021) zullen we 
hierop terugkomen. Voor die jaarvergadering zullen wij ook op zoek 
moeten naar een nieuwe penningmeester, aangezien Hans Harkema er 
na jaren trouwe dienst mee wil stoppen. Op voorhand danken wij Hans 
natuurlijk voor zijn inzet en al het werk dat hij als penningmeester voor ons 
heeft verzet. Denk alvast na ….. wij zoeken dus een nieuwe 
penningmeester voor Dorpsbelangen en gaan er van uit  - dat vanuit jullie 
betrokkenheid voor een goed financieel beheer - men zich in grote getale 
aanmeldt!! In oktober zal dan bekend worden wie onze nieuwe 
penningmeester wordt. 
 
Voor zover, met groet, Tom Koningh 
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Filmhuis Niehove komt eraan! 
Eerder berichtten we al dat het goed 
gaat met de fondsenwerving voor een 
Filmhuis in Niehove. Uiteindelijk is 
alle aangevraagde subsidie 
toegezegd en binnengekomen.  
Een speciale commissie, bestaande 
uit Rob Vogel, Fred Hendriks en 
Husein Goudsmit, is bezig met de 
verdere invulling van het Filmhuis. De 
benodigde apparatuur is aangekocht en zeer onlangs is ook het nieuwe 
meubilair geleverd. Dit zijn handzame en stapelbare stoelen en tafels die 
naast het huidige houten meubilair gebruikt kunnen worden.  
 
En nu maar hopen dat we na de zomer weer de mogelijkheid hebben om 
in groepsverband samen te komen: voor een mooie film of een leuk 
concert in de bovenzaal van de Eisseshof !! 
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BERICHT VAN IJSVERENIGING DE SCHAATS 
 
Op zaterdag 29 mei was er een "NL doet" dag. 
Een mooie dag voor een klusdag rondom de 
ijsbaan. Na een oproep in de Naisflits en een 
berichtje naar de boulers kwamen er deze dag 
een groep enthousiastelingen. Om kwart voor 
9 stond de koffie klaar en aansluitend daarop 
werd er volop geklust. 
Van binnen en buiten is de kantine grondig 
schoon gemaakt. Doelpalen zijn weer wit en de 
boulesbaan is los geharkt!  
We hopen dat jong en oud deze zomer weer 
volop genieten van alle mogelijkheden op en 
rondom de ijsbaan... 
Bedankt aan allen die deze dag hun steentje 
hebben bijgedragen. 
 
Namens het bestuur, Jonny Tuinstra 
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ELECTRA: EEN FRISSE START 
VAN ZWEMSEIZOEN 2021 
 
 

Het zwembad is op zaterdag 1 mei geopend. We 
zijn als bestuur blij dat we ondanks de corona-
beperkingen het bad dit seizoen volgens planning 
begin mei konden openen. In de voorverkoop zijn 
al veel abonnementen verkocht dus er stonden 

alweer veel fanatieke zwemmers te trappelen om het water in te gaan. 
Ook dit jaar werken we vanwege het geldende corona-protocol voor 
zwembaden met een reserveringssysteem. Aan de start van het seizoen 
mogen we alleen zwemlessen, banenzwemmen en activiteiten aanbieden. 
Inmiddels is duidelijk dat er steeds meer wordt toegestaan, zoals recreatief 
zwemmen. Stapsgewijs zullen we het bad voor meer zwemmers en 
activiteiten kunnen openstellen. Ondanks dat het weer qua temperatuur 
wat tegenvalt, is het sinds de opening weer gezellig op het bad. Iedereen 
is blij weer op Electra te mogen zijn. Inmiddels is het zwembad ruim een 
maand open, een goed moment om even terug te blikken en jullie 
daarnaast te informeren over activiteiten die de komende tijd op het 
programma staan. 
 
Het zwembad 
 

Dankzij de inzet van onze 
vrijwilligers ligt zwembad Electra 
er weer prachtig bij. Er is op twee 
zaterdagen door vrijwilligers 
‘corona-proof’ hard gewerkt om de 
baden klaar te maken voor het 
seizoen. Tussendoor zijn de vaste 
vrijwilligers altijd bezig met het 
(groen) onderhoud van het bad. 
Ook de prachtige schilderingen 
van Antoinet Burgler dragen bij 
aan het mooie plaatje. Tenslotte is 
er ook in de winterperiode hard 
gewerkt aan verdere verbetering 
en verduurzaming van het 
zwembad. De nieuwe chloor-
installatie en de warmtepomp zijn 
daar een belangrijk onderdeel van.  
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Het team 
 

Ook dit jaar staat er weer een enthousiast team op het bad. Zowel in de 
kiosk als aan het bad zijn oude bekenden en nieuwe gezichten. Daarnaast 
helpen de enthousiaste vrijwilligers om de kiosk draaiende te houden. 
 
Zwemlessen 
 

De zwemlessen zijn meteen in de meivakantie van start gegaan. De 
lessen voor het Zwem-abc worden dit jaar gegeven door Zwemschool 
Pieterburen. We hopen op een mooie samenwerking voor dit jaar en de 
toekomst. Het aantal aanmelding is in ieder geval positief: er zijn ongeveer 
70 kinderen die zwemles krijgen op Electra. Naast de zwemlessen worden 
verschillende andere lessen/trainingen aangeboden. Voor de kinderen is 
dit Zwemfit4Kids: een zwemtraining voor gevorderde zwemmers, waarbij 
aandacht wordt besteed aan conditie, techniek en spel. Naast deze 
training worden voor kinderen workshops meerminzwemmen gegeven. 
De eerste workshop zit helemaal vol. Gelukkig staan er nog meer in de 
planning. Voor volwassenen is er weer aquafit. De belangstelling is dit 
seizoen zo groot dat er aan twee groepen lesgegeven wordt. Ook de 
borstcrawl training staat weer op het programma. Aan de gevorderde 
zwemmers wordt vier keer in het seizoen een conditie-/techniektraining 
gegeven. Daarnaast is er de bekende wekelijkse borstcrawl training op 
vrijdagavond.     
 
Activiteiten 
 

In verband met de nu geldende beperkingen is niet duidelijk welke 
activiteiten dit seizoen georganiseerd kunnen worden. We hopen in ieder 
geval dat de Zwem4daagse door kan gaan.  
Het is de bedoeling om tijdens de zomervakantie weer iedere woensdag 
een activiteit te organiseren. Alle activiteiten worden op Facebook en de 
website gemeld.  
 
Tot slot! 
 

Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, lijken er versoepelingen 
in aantocht. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra de ruimte 
er is, zal het bad vaker en voor meer personen open zijn. We zien jullie 
graag op Electra! 
 

       Esther Nolles 
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Zo leuk: een kous voor mijn beuk! 
 

       
 

Rond 1980 kreeg ik een klein beukenscheutje. 

Dat heb ik in mijn tuin gepoot. 

Het scheutje werd geen struikje maar een boompje en toen een boom. 

Zo kwam er aan het Molenpad een majestueuze beuk 

met een enorme kruin. 

Te groot te veel schaduw te veel blad 

en een enorme hoeveelheid beukennootjes. 

Goede raad was duur; een expert erbij. 

Ja hoor, snoeien en niet een klein beetje. 

Ik vond het toch zo sneu die kale kop. 

En ook nog heel erg lelijk. 

Daarom heb ik een enorme kous gehaakt en die om de stam gemaakt. 

Te bezichtigen aan het Molenpad. 

Leuk toch! 

Martje Pool  
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40 jaar Vereniging Dorpshuis Niehove 
de eerste jaren 

 

Het is 4 april 1981. Acht inwoners van Niehove stappen binnen bij notaris 
Kooi in Grijpskerk. Het is een zaterdag, want de meeste mensen zijn 
doordeweeks aan het werk. Reden van dit bezoek: de oprichting van een 
nieuwe vereniging. Het is een groep overwegend jonge mensen, twintigers 
en dertigers, die het eerste bestuur gaan vormen van de Vereniging 
Dorpshuis Niehove. 

 
Het is maandag 31 mei 2021. Ik zit met vier van deze mensen van het 
eerste uur in de tuin van Jan Broersma. Naast Jan zijn dit Eppie Bok, 
Minke Boer-Bok en Sijtse Scheeringa; nu allen met pensioen. Attie de 
Boer-Nieuwland - inmiddels erelid van de vereniging - had er ook graag bij 
willen zijn, maar is verhinderd (en heeft naderhand nog informatie 
verstrekt). We kijken terug op hoe het allemaal zo gekomen is. 



    
17 

Tot eind 70-er jaren was de Eisseshof de plek waar de dorpelingen 
samenkwamen. Minke met een lach: “Dat waren vooral de wat oudere 
inwoners; wij jongeren waren vooral aan het werk en troffen elkaar op 
straat”. Toen de familie Plaut het café sloot was er helemaal geen plek 
van samenkomst meer in het dorp. En zo ontstond het idee om zelf een 
dorpshuis op te zetten. Stuwende kracht daarachter was Koos Fleer, die 
als Niehoofster in de gemeenteraad zat en de gemeente Oldehove wist te 
porren om subsidie voor dit initiatief beschikbaar te stellen. Dat betekende 
dan wel dat er een rechtspersoon moest komen om een pand te kunnen 
kopen en het dorpshuis te exploiteren. Sijtse: “Wij waren helemaal niet zo 
van het formele, maar er moest een bestuur komen en zo is een groepje 
mensen bij elkaar geharkt om het eerste bestuur te vormen”. 
 

 
  Uit het fotoalbum van Attie de Boer 

 
Het oog was gevallen op een oud, vervallen pandje aan de Rikkerdaweg 
dat te koop kwam naast de plek waar in vroeger tijd Café Doesburg had 
gezeten. Eppie Bok: “Dat probeerden we geheim te houden om te 
voorkomen dat er kapers op de kust zouden komen en de prijs 
opgedreven zou worden”. Toen de koop gesloten was, is met vereende 
krachten door een  groot  aantal  dorpsgenoten  het  huisje  vrijwel geheel  
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            dorpshuis 
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afgebroken en weer nieuw opgebouwd. Allemaal vrijwilligerswerk, waarbij 
Auke Cruiming als bouwcoördinator optrad. De eerste steen werd op 23 
mei 1981 gelegd door de oudste inwoner van Niehove, de heer Teun Bos, 
waarna burgemeester L. Groen een toespraak hield onder het genot van 
een drankje. Attie de Boer: “We kregen helaas ook te maken met wat 
tegenslagen. Doordat een scheepsluik niet goed op de balken  van de 
zolder lag viel Luut de Boer naar beneden, wat leidde tot een been in het 
gips en een kapot horloge (de vereniging had nog geen WA-verzekering 
afgesloten). En tijdens de bouw werden we overvallen door het plotselinge 
overlijden van de architect Teade Meijer” 
 

 
Opening Dorpshuis door mevrouw Groen op 15 mei 1982 in aanwezigheid van 
het bestuur (v.l.n.r.): Dirk Boersma, Jan Broersma, Koos Fleer, Minke Boer, Eppie 
Bok, Siena v.d. Veen, Attie de Boer, Sijtse Scheeringa 

 
De opening van het dorpshuis vond plaats op 15 mei 1982 door mevrouw 
Groen, vrouw van de burgemeester, waarbij het de naam Suxwort 
meekreeg. Al met al is het een fraai bouwwerk geworden, geheel passend 
in de landelijke stijl van Niehove. Daarbij is al direct rekening gehouden 
met de mogelijkheid om het ooit weer tot woning te kunnen verbouwen. 
Jan Broersma: “Er was toen al de hoop om ooit de Eisseshof over te 
nemen als dat te koop zou komen”. 
 

In de statuten van de vereniging is een brede doelstelling geformuleerd: 
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“instandhouding, het beheer en de exploitatie van een gebouw, dat 
voorziet in de behoefte te Niehove aan geschikte lokaalruimte voor 
de  activiteiten van particulieren en van alle verenigingen en 
stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, creatief en 
cultureel gebied in de ruimste zins des woords”.  
 

Dus echt gericht op een multifunctionele invulling van het dorpshuis, die 
nu nog steeds geldt. In de praktijk van toen was de ruimte echter niet 
geschikt voor grote evenementen. Het was vooral een informeel 
dorpscafé, waar de bewoners op zaterdagmiddag en -avond 
samenkwamen voor een biertje (of meer), een patatje en bitter- of 
gehaktballen; de wekelijkse klaverjasavond en af en toe een vergadering. 
Alles werd gerund door vrijwilligers, die volgens een rooster (twee aan 
twee) werden ingezet. Er was geen pachter, Attie fungeerde als 
beheerder, regelde van alles en zorgde voor de inkoop. Eppie heeft 
destijds een horecadiploma behaald, wat nodig was om als vereniging 
drank te mogen schenken. 
 

 
Vijf van de eerste bestuursleden voor het voormalige dorpshuis:  

toen twintigers en dertigers, nu zestigers en zeventigers 
(Eppie Bok, Sijtse Scheeringa, Minke Boer, Jan Broersma, Attie de Boer) 

 

Zo heeft het eerste dorpshuis een jaar of vier gedraaid tot begin 1986 de 
Eisseshof te koop kwam. Met de opbrengst van de verkoop van het 
dorpshuis aan de Rikkerdaweg en een aanvullende subsidie kon de 
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Eisseshof aangekocht worden. Daarmee bleef dit karakteristieke pand 
bewaard voor Niehove en ging Vereniging Dorpshuis Niehove een nieuwe 
fase in. Met dank aan allen die destijds de schouders onder het eerste 
dorpshuis hebben gezet, want dat heeft wel de basis gelegd voor de 
huidige Eisseshof. 
 

        Lex van Wijngaarden 

 
      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

               het oorspronkelijke logo 
         ontworpen door Pim Salters 

 
 
 
 

Vereniging Dorpshuis Niehove heeft twee ereleden die destijds in het 
zonnetje zijn gezet vanwege hun grote verdiensten voor de vereniging: 

Attie de Boer-Nieuwland en Johan Cruiming 
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Nicolaus Metelercamp predikant in Niehove van  
1730 tot 1777 (grafzerk in de kerk)  
 

door: Boudewijn de Vries 
 
Nicolaus Metelercamp is geboren op 14 november 1698 in 
Neuenhaus/Duitsland, ongeveer 30 km ten oosten van Hardenberg. Zijn 
vader, ook Nicolaus geheten, heeft in Groningen en Franeker gestudeerd 
en is hulpprediker en rector van de Latijnse school in Neuenhaus. Vader 
Nicolaus trouwt op 11 oktober 1699 met Anna Lubeley, dan is zoontje 
Nicolaus al bijna 1 jaar oud. Hij komt in het doopboek en het boek van 
belijdende leden van Neuenhaus niet voor. Vader Nicolaus is vanaf 1711 
predikant in Uithuizen. 
 

 
 

Handschrift van Nicolaus Metelercamp in het kerkboek van Feerwerd  
in 1727, als hij daar bevestigd wordt als predikant.  

 
Het geslacht Metelercamp is één groot domineesgeslacht. In de omgeving 
van Neuenhaus, Norden en Bentheim in Duitsland, maar ook in het 
noorden van Nederland hadden veel dorpen een Metelercamp als 
predikant: Appingedam, Eenrum, Kantens, Ezinge, Feerwerd, Niezijl, 
Zuidhorn, Uithuizen, Uithuizermeeden en dus ook in Niehove, ja zelfs in 
Wanneperveen. En allemaal familie. 
 

Nicolaus is eerst predikant (1727) in Feerwerd. In de dienst waarin hij 
bevestigd wordt, vindt de handoplegging plaats door o.a. zijn oom 
Henricus Metelercamp uit Zuidhorn en zijn neef Haico Reneman uit 
Garnwerd/Oostum. Als Nicolaus in 1730 predikant van Niehove wordt, 
wordt hij in Feerwerd opgevolgd door zijn neef, uiteraard ook een 
Metelercamp. Nicolaus blijft van 1730 tot aan zijn dood in 1777 predikant 
in Niehove. 
 

Op maandag 24 september 1731 is Nicolaus (32 jaar oud) getuige van de 
terechtstelling van 21 mannen op de gerechtsplaats in Zuidhorn (één 
beschuldigde was zo toegetakeld dat hij al dood was). Het vonnis wordt 
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voltrokken op de plek waar nu de Bongerd is. De veroordeelden zijn door 
Rudolf de Mepsche van het Faan/Huis Bijma beschuldigd van 
sodomie/homosexualiteit. De mannen zijn verschrikkelijk gemarteld en tot 
bekentenissen gedwongen. De predikant van Niekerk, Henricus van Bijler 
stond achter de Mepsche en schreef in een pamflet dat sodomie een 
“helsche boosheit” en een “grouwelyke zonde” was. De mannen, soms 
nog jongens, werden eerst gewurgd en daarna verbrand. Nicolaus en 
verschillende predikanten uit de omgeving hebben deze executie 
meegemaakt. Om de orde te bewaken waren er 200 soldaten en 100 
ruiters aanwezig. Nicolaus en andere predikanten hadden wel gevraagd 
aan de dominee van Niekerk dat hij de beschuldigden in de gevangenis 
moest bezoeken, omdat ze daar recht op hadden. Nicolaus schrijft zelf 
over wat hij die dag heeft meegemaakt in Zuidhorn.  
 

 
Het huis Bijma tot Faan 

 

Dat doet hij in een verklaring op 28 november 1731 aan de Hoge 
Justitiekamer in Groningen: 
“Verklaare door desen, na dat op den dag van executie gekomen by myn 
Oom van Zuidhorm, dat met syn Eerwaarde geconsulteert hebbe, of ik ook 
de Executieplaats soude gaan, het welk my aanried; daar gekomen synde, 
vond ik de Jongelingen voor een gedeelte seer lamenteeren en 
schuldbekennisse doen (Edog de oudere van jaaren voor het grootste 
gedeelte stil, en eenige van die, tot op het einde toe schuld ontkennende, 
met de kragtigste betuigingen: onder anderen Asinga Immes my met dese 
woorden aansprekende, Domine ik ben so onschuldig als gij, segt onse 
oude man (te weten de Domine van Zuidhorm) goede nagt van mij, en dat 
ik onschuldig sterve, dat ik sterven moet, komt van wegens couperye en 
om dat het Mepsche om mijn Goed te doen is. Van de overige kan ik geen 
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seeker relaas geven, vermits die Personen (uitgenomen de Liplander, die 
ik schuldbekentenisse heb hooren doen) my onbekent syn. Aldus 
gecommuniceert na waarheid, en als Oirgetuige, verklaarende des noods 
onder eede te kunnen behartigen. N.Metelercamp Past. In Nieuwhove”. 
Overigens waren twee van de geëxecuteerden jongens onder Niehove 
geboren: Thomas Jacobs 16 jaar (“Achter Nyehove”) en Peter Cornelis 20 
jaar (“Nijhoofster Uiterdijken”). 
 

Op 17 april 1735 trouwt Nicolaus met Rickelijna Huisinga uit Kantens. Het 
huwelijk wordt gesloten door dominee Metelercamp uit Niezijl. Een jaar 
later wordt in september Anna geboren. Hun dochtertje wordt maar 1 jaar 
oud. Acht jaar later, in 1745 wordt Anna Helena geboren. Zij trouwt later 
niet met een dominee, maar met de onderwijzer van Niehove. Als er in dat 
huwelijk ook een jongetje wordt geboren krijgt hij de naam Nicolaus 
Metelercamp. 
 

Een uitstapje naar de schoonvader van Nicolaus, Rudolphius Huisinga, 
predikant in Kantens (na 1711). Deze Rudolphius is in zijn jonge jaren van 
1694-1698, nog maar nauwelijks 20 jaar, (kandidaat) predikant geweest 
in Elmina in Ghana, het beruchte slavenfort van de West-Indische 
Compagnie. Daar heeft hij de verschrikkingen van de slavenhandel 
gezien. Het verhaal gaat dat de kerkzaal zich boven de slavenkelders 
bevond. Huisinga was overigens niet aangenomen om zich tegen de 
slavenhandel te keren, de kerk praatte de slavernij goed. Hij moest meer 
het liederlijke gedrag van de Hollanders beteugelen, wat overigens bij 
lange na niet lukte. De meeste predikanten hielden het niet lang vol in 
Elmina. Ook Rudolphius Huisinga keert na ruim 3 jaar al weer terug 
wegens ziekte . Zijn jongere broer en zwager hadden ook een carrière in 
dienst van de WIC en een andere zwager had voor 1200 gulden aandelen 
in de slavenhandel. Ondanks wat Huisinga allemaal gezien heeft, was de 
familie niet erg tegen de slavenhandel. Het grafschrift van Huisinga luidt: 
”De waereldt zag hy door: en alles vol elende, Zonde, ydelheit en ramp, 
waar henen hy zich wende”. Deze tekst slaat waarschijnlijk niet op de 
slavenhandel zelf, 
maar op het los-
geslagen gedrag 
van de Hollanders 
in Elmina.   
      
  

Slavenfort Elmina/Ghana 



    
25 

 

 
Grafzerk Nicolaus Metelercamp 

 

Op 5 november 1777 overlijdt Nicolaus Metelercamp. Zijn grafzerk bevindt 
zich in de kerk van Niehove (half onder een herenbank). Het grafschrift 
luidt: “De weleerwaarde heer Nicolaus Metelerkamp, overleden op den 
5den november 1777 in ‘t 79ste jaar zyns ouderdoms….. na ene getrouwe 
bedieninge van ’t 
evangeli gedurende 
ene halve eeuw, zoo 
te Feerwert als te 
Niehove”. Het wapen 
bestaat uit twee tegen 
elkaar springende 
herten, die elkaar niet 
raken, allebei voor een 
boom.  
 

Nicolaus Metelercamp 
is de laatste persoon 
die in de kerk wordt 
begraven. 

Grafzerk Nicolaus Metelercamp 

 
 

Ik heb gebruik gemaakt van: 
- Groninger Gedenkwaardigheden, A.Pathuis 
- Doop- en trouwboeken van Feerwerd en Niehove 
- Aenmerkingen en Consideratien (Een verzameling verklaringen rond het 

aangespannen proces door Rudolf de Mepsche. 
- “De waereldt zag hy door: ……..”, www.derkjordaan.com (Family History Blogs) 
- Emsländische und Bentheimer Familienforschung (Die Pastoren der ev.-

reformierten Gemeinde Neuenhaus) 
 

http://www.derkjordaan.com/
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UIT DE OUDE DOOS…. 
 

Alida Terpstra heeft in de loop der jaren een groot aantal plakboeken aangelegd 
met foto’s, krantenknipsels en flyers van activiteiten die in Niehove hebben 
plaatsgevonden. Zij heeft deze aan de redactie beschikbaar gesteld, zodat we 
in iedere Nais even kunnen terugblikken op een bijzondere gebeurtenis in het 
verleden van ons dorp. Dit keer: 

 

Alles is te koop: Kinderen voor kinderen 12 
 

Het was twee jaar geleden niet voor het eerst dat Niehove in de landelijke 
belangstelling stond tijdens de verkiezing tot mooiste dorp van Nederland. 
Dertig jaar geleden was het rond deze tijd ook een drukte van belang in 
ons dorp vanwege de opnamen van Kinderen voor kinderen 12. De VARA 
had Niehove uitgekozen als décor van dit jaarlijkse kinderliedjesfestival 
met in de hoofdrol Youp van 't Hek, die komt opdraven als op geld beluste 
marskramer die in het KvK-dorpje iedereen z'n geld wil aftroggelen. 
 

Wie de opname terugziet (en dat kan via youtube) aanschouwt Niehove 
vanaf de torenspits met een vervaarlijke roofvogel, waarna al gauw 
ingezoomd wordt op de marskramer die met een bakfiets vol behangen 
met prullaria via Tilstok de wierde oploopt onder het zingen van ”Alles is 
te koop….” 
 

 
 

          Youp van ‘t Hek als marskramer op Tilstok 
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In juni 1991 ontvingen alle inwoners van Niehove onderstaande brief met 
de aankondiging van de opnamen van Kinderen voor kinderen 12 op 
zaterdag 29 juni en in de week van 8 t/m 12 juli. 
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Tijdens de opnamen zit het hele dorp op slot. Er mogen geen auto’s op 
straat, geen huilende babies in de tuin en geen mensen achter de ramen 
staan toe te kijken. Het hele dorp staat in het teken van Kinderen voor 
kinderen. Maar daaromheen is het een drukte van belang met een grote 
groep kinderen die de liedjes zingen en acts opvoeren, regisseurs, 
technici, camera- en geluidsmensen.  
 

 
 

Veel opnames moeten eindeloos herhaald worden tot het helemaal goed 
is en tussendoor wachten de kinderen en kijken toe hoe alles in z’n werk 
gaat. En veel Niehoofsters doen dat natuurlijk ook. Bij het liedje “Wakker 
met een wijsje” worden ook dorpsgenoten als figurant ingeschakeld. In het 
winkeltje in de Eisseshof treden Madeleine en Minke op als respectievelijk 
winkelierster en klant; en in de file rond de kerk komt Sijtse in beeld. 
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Als dank voor alle overlast heeft de VARA het dorp de draaimolen 
geschonken die nog altijd in het speeltuintje staat (maar nu wellicht z’n 
langste tijd gehad heeft). 
Daarnaast beloofde Youp dat hij nog eens zou terugkomen om op te 
treden in de Eisseshof, welke belofte hij nakwam met een leesvoorstelling 
op 29 september 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook een andere belofte kwam hij na. Al napratend met een hoogzwangere 
Alida, liet Youp zich ontvallen: “stuur maar een geboortekaartje, dan zorg 
ik voor bloemen”. En aldus geschiedde na de geboorte van Meindert. 
 

 
                Een jonge Marten, Alida en Meindert met een grote bos bloemen 
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Kinderen voor Kinderen is een kinderkoor van de omroep 
BNNVARA (voorheen: VARA), dat sinds 1979 jaarlijks een album 
uitbrengt met nieuwe kinderliedjes. Deze liedjes worden tevens in 
oktober of november gepresenteerd in een tv-show. Het idee is 
ontleend aan een Israëlisch kindersongfestival waarin kinderliedjes 
werden gezongen met thema's die aangedragen werden door 
kinderen.  
Voor nederland is het idee verder uitgewerkt door programma-
maakster Flory Anstad, terwijl Majel Lustenhouwer het koor meer 
dan 25 jaar heeft gedirigeerd. 
In de eerste 12  jaar stond Kinderen voor kinderen in het teken van 
de VARA-speelgoedactie, bedoeld om geld in te zamelen om 
speelgoed te kopen voor kinderen in ziekenhuizen en in de derde 
wereld. De openingstune van Jack Gadellaa, die oorspronkelijk 
over de ongelijke verdeling van de welvaart ging (“Een kind onder 
de evenaar is meestal maar een bedelaar”), is inmiddels meerdere 
malen gewijzigd. 
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 

Dodenherdenking  
 

 
 

Ook dit jaar weer een ingetogen herdenking van de 4e mei met klokgelui, 
taptoe op de trompet, twee minuten stilte en het Wilhelmus. Daarna 
konden dorpelingen bloemen in de heg rond de kerk steken. 
 

 

Dauwtrappen met hemelvaart 
 

Traditiegetrouw vertrekken de 
dauwtrappers op hemelvaartsdag 
(13 mei) rond 8 uur vanaf de  
Eisseshof voor een wandeltocht 
met onbekende bestemming. In 
totaal 23 dorpsgenoten die met 
goede zin op pad gaan; het 
laarzenpad wel te verstaan. 

Gelukkig is het de 
afgelopen dagen redelijk 
droog geweest, dus geen 
onbegonnen geploeter in 
de blubber.  
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Teun wijst ons op grote vissen (brasems?) in het Diepje en Janet heeft 
een hele strook met schelpen ontdekt. Halverwege ontwaren we een 
nieuwe waterplas in het weiland: toevallig overblijfsel van de overvloedige 
regenval van de afgelopen tijd of toch een nieuwe plas-dras? We gaan het 
navragen (zie katern op volgende pagina). 
 

Aan het eind van het laarzenpad is het de vraag: links of rechts? Het wordt 
rechts richting Oudebosch. Daar worden we hartelijk onthaald door Els 
Tolner met koffie, thee en sap, terwijl de traditionele puddingbroodjes (van 
Dorpsbelangen) niet ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na deze pauze leidt Els ons rond door de 
boomgaard. We hebben geluk dat het dit 
voorjaar zo koud was; daardoor is de bloesem 
nog volop aanwezig. We horen over de 
verschillende appelrassen, de noodzaak om zo 
successievelijk oude bomen te vervangen en de 
methode om de bloesem tegen nachtvorst te  
beschermen (met water!). In zo’n periode kan 
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een halve graad het verschil maken. Daarom is er een alarmsysteem om 
aan te geven dat de beregeningsinstallatie aangezet moet worden. Ook 
de kersenboomgaard is interessant met een ingenieus systeem van netten 
om de kersen tegen de vogels te beschermen. 
Na de rondleiding en een bedankje aan Els keren we via Heereburen en 
Oebelepad weer huiswaarts en prijzen ons gelukkig dat het na zo’n koude 
periode nu lekker wandelweer is. 
        LvW 

 

 
 

 

Nieuw plasdras langs laarzenpad 
 

 
 

Navraag leert ons dat er inderdaad een 
nieuwe plas-dras is aangelegd door boer Erik 
Bosma (Heereburen). Een mooie plek voor de 
weidevogels. Het schijnt dat de veldleeuwerik 
al is waargenomen, een vogelsoort die de 
laatste jaren sterk in aantal achteruitgegaan is. 
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ACTIVITEITENKALENDER  
 
Langzamerhand komen activiteiten weer op gang. Ook in en rond Niehove 
staan er weer (veelal kleinschalige) activiteiten op de rol. Onderstaand 
overzicht is zeker niet uitputtend, dus houd vooral ook de Naisflits en de 
website www.niehove.eu in de gaten voor de actuele agenda 
 

 
 

Cursus Djembé door Dra Diarra 
 

Tijdstip: maandagmiddag 15.00 tot 16.15 uur 
Plaats:  Eisseshof, tuin of bovenzaal (afhankelijk van het weer) 
 

De cursus is zojuist weer van start gegaan, maar zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Voor meer informatie en aanmelden: Paul Holthuis, 
Kloosterweg 1 of p.holthuis@home.nl 

 

 

Dag van het Wad 
 

Tijdstip:  weekend 26-27 juni  
Plaats:  vele plaatsen langs de 

Waddenkust 
 
Met diverse activiteiten in o.a. Museum Wierdenland te Ezinge. 
 
Meer informatie op www.wierdenland.nl en www.visitwadden.nl 
 

 

http://www.niehove.eu/
mailto:p.holthuis@home.nl
http://www.wierdenland.nl/
http://www.visitwadden.nl/
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Cursus Yoga  
door Audry Fécherolle 
 

Tijdstip:  vanaf september op 
maandagochtend  

Plaats:  Eisseshof 
 

Voor meer informatie en aanmelden: 
www.audry.yoga of loop even langs 
bij Kerkstraat 3. 

 
 

 

ZomerJazzFietsTour 
 

Tijdstip: zaterdag 28 augustus 
   (onder voorbehoud!) 
Plaats:  vele plaatsen in Reitdiepgebied 
 
Het is nog niet zeker, maar er wordt stilletjes 
al weer gedacht aan een nieuwe versie van 
de ZomerJazzFietsTour met optredens op 
allerlei mooie locaties in het Reitdiepgebied 
en Middag-Humsterland. 
Houd dus de website www.jzft.nl in de gaten!  

 
 

 
Open Monumentendag 
 

Tijdstip:  zaterdag 11 september 
Plaats:  hele gemeente 

Westerkwartier 
 

Tweede zaterdag van september 
is het altijd Open Monumentendag. 
Vele monumenten stellen hun 
deuren open. Dit jaar is het thema: 
“mijn monument, jouw monument” 
om aan te geven dat monumenten 
eigenlijk erfgoed van iedereen zijn. 
 

Het programma verschijnt t.z.t. op 
www.openmonumentendagwesterkwartier.nl   

http://www.audry.yoga/
http://www.jzft.nl/
http://www.openmonumentendagwesterkwartier.nl/
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Jaar van De Waterwolf 

Op 5 november 2020 bestond gemaal De 
Waterwolf honderd jaar. Sindsdien is dit 
icoon aan het Reitdiep in gebruik om het 
te veel aan water af te voeren naar de 
Waddenzee. Het 100-jarig bestaan is 
deels in 2020 gevierd met activiteiten, 
open dagen en een expositie bij het 
gemaal. Vanwege de aangepaste 
maatregelen rondom het coronavirus 
moest een deel van het programma 
verschoven worden naar 2021. De 
organisatoren hopen je deze zomer te 
zien bij een van onze activiteiten op De 
Waterwolf! 

zaterdag 12 juni 10-16 uur Expositie historie en werking gemaal 

zaterdag 26 juni 10-16 uur Expositie historie en werking gemaal 

zaterdag 10 juli 10-16 uur Expositie historie en werking gemaal 

zaterdag 24 juli 10-16 uur Expositie historie en werking gemaal 

zaterdag 14 aug. 10-16 uur Expositie historie en werking gemaal 

zaterdag 28 aug. 10-16 uur Grote opendag:  

Expositie historie en werking gemaal 

woensdag 8 sept n.t.b. Tech dag 

vrijdag 10 sept. n.t.b. Optreden Noordpoolorkest 

 

Voor meer informatie en mooie 
filmpjes: www.noorderzijlvest.nl  

  

http://www.noorderzijlvest.nl/
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Het is dit jaar niet alleen 40 jaar geleden dat Vereniging Dorpshuis 
Niehove werd opgericht, maar ook 35 jaar geleden dat de Eisseshof in 
gebruik genomen werd als dorpshuis en café. Op 22 maart 1986 
verrichte burgemeester K.B. Dijkstra de officiële opening. Volgens een 
krantenbericht onthulde hij daarbij de nieuwe naam: Eisseshof. 
Heel verrassend kan deze naam niet geweest zijn. Naar verluidt hing er 
al sinds 1968 een antiek uithangbord aan het café van de familie Van 
Kammen met de naam Eisseshof. Dit was een idee van Feike van 
Kammen als ode aan zijn grootvader van moeders kant: Eisse Smith. 
Deze Eisse Smith kan als verbindende schakel gezien worden tussen 
de families Van der Kamp en Van Kammen die achtereenvolgens 
eigenaar waren van het café en die een gemeenschappelijk voorvader 
bleken te hebben in de persoon van Eisses vader Oopke Smith, 
landbouwer te Pieterburen1. 

 

 
1 Ontleend aan: De Eisseshof in Niehove: van rechthuis tot café-restaurant 
  in: Stad & Lande, 3e kw. 2019 
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Wordt verwacht: 

Nog steeds veel onzekerheid over activiteiten in de nabije toekomst. Het 
volgende kunnen we melden (onder voorbehoud):  

Zaterdag  19 juni Open Atelier Route Westerkwartier 

Zaterdag 26 juni Dag van het Wad (Museum Wierdenland) 

Zaterdag  28 aug. ZomerJazzFietsTour (onder voorbehoud) 

Zaterdag 11 sept.  Open Monumentendag 

Vrijdag   1 okt. Uiterste inleverdatum kopij NAIS !!! 

Vrijdag   8 okt.  Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 

Deze agenda is samengesteld voor zover nu bekend. Mochten er wijzigingen 
of meer activiteiten komen dan informeren we u via de (digitale) Naisflits.  

Nog niet geabonneerd op de Naisflits? Ga naar www.niehove.eu en vul het 
aanmeldformulier in. 

 
 

De actuele AED lijst is als volgt: 
 

Anneke Broersma   Rikkerdaweg 24       0647205766 
Wouter Brouwer      Kloosterweg 6       0614172729 
Johan Cruiming   Havenstraat 5       0623046611 
Marrit de Groot     Rikkerdaweg 6       0652312558 
Bas Tolboom   Rikkerdaweg 29                   0613218423 
Daan Willemse    Ds. J. Wiegersweg 3      0643520630 
 

Wouter is ook de contactpersoon voor de AED-groep 
 

 

Belangrijke contactpersonen/instanties: 
 

Leefbaarheidsadviseur gemeente Westerkwartier:  Rita Hulst 
 06-28758206  rita.hulst@westerkwartier.nl  
Buurtagenten:  Kim Roossien / Rein Jan Zijlstra   

0900-8844 (tijdens kantooruren) 
Buurtwerker:  Machteld van der Zee   
 06-51307385  m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl     
Buurtwerker jeugd: Bertjan Jansen    

06-10038981  b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl 

http://www.niehove.eu/
mailto:rita.hulst@westerkwartier
mailto:m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl

