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Vierhuizen aan zee 
‘Vaaierhoezen’ ligt in de nieuwe gemeente 
Het Hogeland en telt ongeveer honderdvijftig 
inwoners. Net als het verderop gelegen 
Zoutkamp was Vierhuizen tot de inpoldering 
een vissersdorp. Toch waren de meeste 
dorpelingen kleine boeren, slechts een 
klein deel verdiende de kost met het 
vangen van vis. Na de inpoldering werkten 
Vaaierhoesters vooral als landarbeider bij 
de grote herenboeren in de nieuwe polders, 
maar bleven daarnaast hun eigen aardappelen 
en groenten verbouwen. Ook hielden veel 
dorpsbewoners een paar stuks vee.

Wandelen tussen wolken 
Wanneer je via het kronkelende landweggetje 
het dorp vanuit het oosten binnenrijdt, zie je 
bij goed weer verschillende kraampjes langs 
de weg. Je kunt er zelf verbouwde groenten en 
fruit kopen, maar ook curiosa en tweedehands 
boeken. Het ziet er levendig en gezellig uit. 
Het aangename van kleine dorpjes is dat je 
alles op loopafstand kunt bewonderen. In 
Vierhuizen parkeer je je auto of fiets gratis en 
voor niks en wandel je vervolgens op je gemak 
langs sfeervolle straatjes en plaatjes. Door 
de dijkcoupure stap je zo de polder in en kun 
je, bijvoorbeeld via het oude kerkenpad, naar 
Zoutkamp wandelen, met overal om je heen de 
meest mooie vergezichten en wolkenluchten. 

Het kale Groningen 
In het dorp kun je enkele bijzondere pareltjes 
bewonderen. Aan de noordelijke rand staat 
molen ‘De Onderneming’. Deze stellingmolen is 
in 1885 gebouwd om graan tot meel te malen 
en is later in de tijd, dankzij een particulier 
initiatief, behouden gebleven voor het dorp. 
Het Groninger Landschap is de huidige 
eigenaar van de molen. 

‘D’Olle Pastorie’ is een populaire bed and 
breakfast, maar ook een heuse blikvanger, 
midden in het dorp. Ze hanteert op haar 
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website de mooie slogan: ‘Als u denkt dat het 
“kale Groningen” u niets te bieden heeft, zit u 
er volledig naast.’ Camping Lauwerszee en de 
bijbehorende herberg ‘Het lachende paard’ 
staan op dit moment leeg, maar worden de 
komende periode ingrijpend verbouwd tot een 
vakantiepark met tiny houses en safaritenten. 

Achter ‘D’Olle Pastorie’ steekt de oude 
witgepleisterde tufstenen hervormde kerk 
mooi af tegen hoge groene bomen en een 
blauwe lucht. De kerk stamt uit de twaalfde of 
dertiende eeuw en de oude, vrijstaande, toren 
werd als richtas gebruikt bij de vaststelling 
van de grens tussen Groningen en Friesland. 
In 1843 verrees een nieuwe toren, ingebouwd 
aan de westzijde van de kerk. De kerk is 
meerdere keren van de ondergang gered. 
De beroemdste redding is die in 2006: toen 
won de kerk van Vierhuizen de hoofdprijs in 
het televisieprogramma ‘De Restauratie’. Met 
een miljoen euro aan prijzengeld kon in 2007 
worden begonnen met de grootscheepse 
restauratie. Tegenwoordig is de kerk weer 
in gebruik en worden er met regelmaat 
activiteiten georganiseerd. 

Dorpshuis ’t Vierhuis 
Vlakbij de kerk vind je nog twee belangrijke 
ontmoetingsplekken in het dorp: de speeltuin 
en het dorpshuis. In dorpshuis ‘’t Vierhuis’ 
worden we gastvrij ontvangen door twee 
gedreven en ervaren bestuursleden van 
‘Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen’. 
‘Dorpsbelangen’ is tevens eigenaar van het 
dorpshuis en alles functioneert onder één 
bestuur. Thema Mansholt is de secretaris van 
dit bestuur en Sicco van Dijk is voorzitter. Met 
gepaste trots geven zij ons een rondleiding. 
De voormalige lagere school van Vierhuizen 
is sinds 1983 het dorpshuis. In de hal hangen 
verschillende oorkondes van ‘Kern met Pit’, 
waaronder een predicaat uit de jaren 1978-
1980. Tijdens de grote verbouwing in 1982 is 
er een buitenmuur uitgebroken en is daar een 
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uitbouw gemaakt waarin het nieuwe toneel 
kon worden  gerealiseerd. Met een handige 
en geluidsisolerende tussenwand, geplaatst 
tijdens de renovatie in 2017, kunnen er naar 
behoefte ruimtes worden gecreëerd. Er hangen 
prachtige grote landschapsfoto’s die het 
dorpshuis een open en prettige sfeer geven. 
Boven de bar hangt een originele koperen bel 
die volgens het verhaal is gebruikt om de schaft 
te luiden voor de arbeiders bij de inpoldering 
van de Westpolder (voltooid in 1875). Rond 
1995 kreeg de Dorpsvereniging de bel per 
toeval in handen. De bel heeft geen klank meer, 
omdat hij in de oorlog onder de grond heeft 
gezeten en is gescheurd.  

Welke Mansholt bedoel je? 
Bij de naam Mansholt in combinatie 
met Vierhuizen worden we toch wel wat 
nieuwsgierig. Zie ook het artikel over de 
familie Mansholt in de vorige editie van Blad. 
Thema legt uit dat zij een nazaat is van Jochem 
Mansholt, de broer van Derk Mansholt uit 
het artikel. Thema is opgegroeid op boerderij 
Fletum in de Westpolder bij Vierhuizen. Als 
jong meisje fietste ze met de andere kinderen 
van ‘buiten het dorp’ dagelijks naar de lagere 
school in Vierhuizen, wat dus nu het dorpshuis 
is. Mansholt: ‘Als er sneeuw lag dan liepen we 
met de fiets aan de hand door het donker, 
soms zag je niet waar de weg stopte en de 
sloot begon.’ Na schooltijd speelde Mansholt 
het liefst in en om de boerderij. Na allerlei 
omzwervingen woont Mansholt inmiddels 
alweer jaren, samen met haar man, in het huis 
dat hoort bij boerderij Klein Warkemaheerd in 
de Westpolder bij Vierhuizen. 

Ons kent ons 
Sicco van Dijk werkte bij het bedrijf Mansholt. 
Eerst voor de vader van Thema, daarna voor 
haar broer en de laatste periode voor diens 
zoon. Thema’s vader was voorzitter van 
Dorpsbelangen toen hij Van Dijk vroeg om 
plaats te nemen in het bestuur. Van Dijk: ‘Zo is 
het dus allemaal begonnen.’ Je ziet aan alles dat 

deze twee dorpsgenoten elkaar door en door 
kennen en al veel samen hebben meegemaakt 
en bewerkstelligd voor het dorp, samen met 
de vele andere vrijwilligers die Vierhuizen kent. 
Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen 
Vierhuizen bestaat momenteel uit vijf mensen. 
‘Maar daar zoeken we vanaf oktober nog twee 
nieuwe mensen bij,’ schetst Van Dijk. ‘Het 
heeft voor- en nadelen dat steeds dezelfde 
mensen de kar trekken. De oude garde heeft 
enorm veel kennis van wat er in het verleden 
allemaal is gebeurd en kan goed met elkaar 
samenwerken en snel schakelen, maar dat kan 
ook voor een blinde vlek zorgen. Het mooiste 
is wanneer we ook bestuursleden kunnen 
aantrekken vanuit de bewoners die hier nog 
niet zo lang wonen. Zij hebben misschien weer 
nieuwe ideeën en kijken met een frisse blik.’ 
‘Import’,  knipoogt Van Dijk vrolijk. 

Typisch Vierhuizen 
‘Vierhuizen redt zich zelf,’ vertelt Mansholt 
trots als we het hebben over de leefbaarheid 
van het dorp. ‘Als wij bij de gemeente om hulp 
of geld vragen, dan weten ze dat het ook echt 
nodig is, omdat we daarvóór dan alle andere 
opties al hebben uitgezocht. Dát is nu typisch 
Vierhuizen. De kerk is daar natuurlijk een mooi 
voorbeeld van. De plaatselijke kerkcommissie 
heeft samen met Dorpsbelangen een unieke 
actie op touw gezet voor de race van de 
Bankgiroloterij. In diezelfde periode stonden 
toen overal stemborden langs de weg vanwege 
de Europese verkiezingen. Wij hebben toen, als 
een dief in de nacht, overal posters geplakt met 
daarop de tekst: Stem Vierhuizen. Voormalig 

burgemeester Joan Stam reed de volgende 
ochtend Leeuwarden binnen en zag daar op de 
verkiezingsborden de boodschap van het dorp 
uit haar eigen gemeente. In haar toespraak 
tijdens de nieuwjaarsreceptie zei ze dat dit 
plakken natuurlijk verboden was, maar dat ze 
trots was op Vierhuizen vanwege de prijs. 

Vaaierhoesterdag 
Van Dijk zegt vooral te genieten van alle 
activiteiten in Vierhuizen. ‘Samen iets 
bedenken en dat dan voor elkaar maken, ieder 
met z’n eigen talent en liefhebberij.’ Naast zijn 
bestuurlijke rol voert hij zeer regelmatig ook 
praktische klusjes uit in en om het dorpshuis. 
Maar ook in de speeltuin en voor de ijsbaan. 
Een avondje vergaderen in het dorpshuis, of 
zomaar even bij elkaar komen vindt hij dan 
ook geen probleem. Van Dijk vertelt met een 
grote glimlach dat hij meestal degene is die het 
licht uitdoet: ‘Ik kin hail best waark’n moar wil 
ook wel groag eem noazitt’n. Ik kin nait zo best 
weer thoeskommen.’

Voor een klein dorp zijn er veel activiteiten, 
ontdekken we tijdens het gesprek. ‘We doen 
niet alles zelf als bestuur hoor’, legt Van Dijk uit. 
‘We hebben verschillende kleinere commissies 
die de eenmalige of terugkerende activiteiten 
oppakken.’ Het mooiste vinden beiden de 
‘Vaaierhoesterdag’, die ieder tweede weekend 
van juli plaatsvindt. Er zijn verschillende 
activiteiten waarbij mensen samenkomen en 
we vragen de mensen altijd rond een bepaald 
thema iets uit te beelden in hun voortuinen. 
Bijvoorbeeld spreekwoorden en gezegden of 
televisieprogramma’s. Hieraan doet vrijwel 
iedereen mee.’ 
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Molen ‘De Onderneming’ 
www.groningerlandschap.nl/erfgoed/molens-
groningen/de-onderneming/

Bed and breakfast ‘d Olle Pastorie 
www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-
nl/vierhuizen/b-b-d-olle-pastorie/6889/ 

Vereniging Dorpsbelangen

Ijsvereniging

commissie voor de kerk en voor de molen

toneelgroep

biljartvereniging

begrafenisvereniging

Stichting De Toffe Peer ( tuintjes)

Zeerovershol 
Als we Van Dijk vragen naar zijn mooiste plek 
in Vierhuizen, beschrijft hij de ingang van 
het dorp vanuit het westen. ‘Dan zie je de 
Westpolder, de slaperdijk met de schapen 
en daar piepen tussen het dijkgat de eerste 
huizen van het dorp. Vroeger stonden er nog 
meer huisjes langs de dijk en er gaan geruchten 
dat Vierhuizen een zeerovershol was. Aan dit 
stukje dorp herken je nog echt dat het aan zee 
gelegen heeft.’ 

Geraniums 
Mansholt denkt even na als we nieuwsgierig 
zijn naar haar mooiste plek in het dorp. Dan 
glimlacht ze ineens onverwacht en zegt: ‘De 
geraniums. Een mooi moment van de dag is 
voor mij zo rond een uur of vijf, half zes als 
ik richting het dorpshuis ga en daar de twee 
grote geraniums verzorg die aan weerszijden 
van het terras staan. Dan ga ik altijd nog even 
zitten op de stoep en kijk om me heen. Dan zie 
ik het dorpshuis, de speeltuin en de kerk. In de 
huizen hoor ik de mensen en de zon zakt dan 
al een beetje weg achter de hoogste bomen. Ik 
kan dan echt genieten van wat we met elkaar 
bereikt hebben hier in Vierhuizen.’ 
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