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Het Dorp Het kleine wierdendorp Stitswerd lijkt wel een eiland. Het omliggende land voelt daar  

nog steeds een beetje als de bodem van de zee. Met in de herfst en winter grote 

voorbijrazende grijze wolkenpartijen. In het voorjaar en de zomer is dit lege landschap veel 

vriendelijker gevuld. Dan leidt een slinger van meidoorns en fluitenkruid voorbijgangers 

feestelijk langs frisgroene, zacht deinende, weilanden. En als je dan ergens op je rug  

in het gras gaat liggen, dan zie je overal het blauw van de lucht en het wit van de wolken. 

In en om Stitswerd hoor je altijd het ruisen van de bomen. Er kraait een haan en  

er fluiten vogels. Maar verder is het stil.

 
T   Inge Zwerver   F   Fred Reiffers
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Wonen in ruimte en tijd 
In het eeuwenoude voorhuis van de 
met kloostermoppen gebouwde boer-
derij Ockemaheerd spreken we boer 
in ruste Jan Stol en zijn dorpsgenoot 
Heleen Mossel. Stol is een geboren 
en getogen Stitswerder maar woonde 
tijdens zijn kindertijd en jeugdjaren op 
een andere boerderij. Gelegen buiten 
de bebouwde kom, aan de Stitswer-
derweg richting de Delthe. ‘Ons gezin 
kerkte bij de Gereformeerde Kerk in 
Onderdendam. Daarom gingen wij 
als kinderen daar ook naar de lagere 
school. In Stitswerd zelf kwam ik toen 
eigenlijk niet zoveel.’ Dit veranderde 
toen Stol in 1967 met Martha trouw-
de en ze samen op het huidige adres 
gingen wonen, waar ook hun drie kin-
deren zijn geboren. In 1980 overleed 
Martha. Stol hertrouwde in 1987 met 
Roelie en samen wonen ze nog steeds 
met veel genoegen op hun edele 
heerd. 

Heleen Mossel is, zoals de meeste 
inwoners van Stitswerd, import. Maar 
dat is ze inmiddels al zesentwintig jaar. 
Samen met haar partner Tim Mos-

sel belandde ze eind jaren negentig 
tijdens een toer met een makelaar 
in Stitswerd. ‘We wilden graag trou-
wen en kochten een huisje aan het 
dorpsplein, waar toen nog veel aan 
opgeknapt moest worden. We hadden 
destijds niet gedacht dat we hier zo 
lang zouden blijven wonen.’ Het huis 
van de familie Mossel is in de loop van 

de jaren in verschillende fases ver-
bouwd en hun drie kinderen groeiden 
er in alle vrijheid op. Net zoals Stol hier 
opgroeide en de kinderen van Stol. 
Hetzelfde dorp, verschillende genera-
ties en families, in verschillende peri-
odes. Zoals Mossel ooit een inwoner 
hoorde zeggen en wat voor iedereen in 
Stitswerd geldt: ‘Leven en laten leven, 
je kunt hier helemaal jezelf zijn.’ Niet 
voor niks wonen er in Stitswerd sinds 
de jaren zeventig veel kunstenaars en 
vrije vogels. De bebouwing en omvang 
is grotendeels nog hetzelfde als in de 
negentiende eeuw. Deze verzameling 
kleine huizen met tuinen vol bloemen 
en fruitbomen vormen samen met 

de oude kerk en de boerderijen op en 
rond de oude wierde een tijdloos en 
typisch Gronings plaatje.

Tijdreizen 
Stitswerd (Gronings: Stivvert) is klein. 
Het heeft zes straten en telt binnen 
de bebouwde kom achtentwintig hui-
zen en vijfenvijftig inwoners. Dit oude 
dorpje in de gemeente Het Hogeland 
behoorde eerder tot de gemeente 
Kantens en de gemeente Eemsmond. 
Stitswerd is al rond het begin van de 
jaartelling ontstaan in een laagvlakte 
binnen een boogvormige kwelderwal. 
Vanwege regelmatige overstromingen 
in de winter concentreerde de bewo-
ning zich toen op wierden zoals Stits-
werd. Bij archeologische opgravingen 
zijn verschillende bewoningslagen 
in de wierde gevonden. De onderste 
lagen dateren uit de 1e tot 4e eeuw. 
Rond de vierde eeuw werd de wierde 
vermoedelijk weer verlaten, maar in de 
achtste of negende opnieuw bewoond. 
Ditmaal definitief. Er zullen in die tijd 
mogelijk een tiental boerderijen rond 
de wierde hebben gestaan, waarvan 
de landerijen achter de boerderijen la-
gen. Uit de opgravingen wordt ook af-
geleid dat het ophogen van de wierde 
waarschijnlijk rond de twaalfde eeuw 
is gestopt, omdat men was begonnen 
met het bouwen van dijken. In de der-
tiende eeuw kreeg Stitswerd een ste-
nen kerk en ging het een eigen kerspel 
vormen. Bij de bekende Kerstvloed in 
1717 kwamen in dit dorp vier mensen 
om het leven en zo’n honderdtwintig 
stuks vee. In de negentiende eeuw 
groeide Stitswerd langzaam verder uit, 
maar de dorpelingen bleven arm. Be-
gin 20e eeuw werd de wierde van Stits-
werd deels afgegraven, zoals dat met 
veel wierden gebeurde vanwege de 
vruchtbare grond. Die werd gebruikt 
voor de minder vruchtbare zand- en 
veengebieden. 

Stol kent en herinnert zich uit de ver-
halen de samenstelling van bewoners, 
boeren en middenstand zo rond het 
midden van de twintigste eeuw. Er was 
een bakker, een kruidenier, een smid 
en wagenmaker (koeper) met later 
ook een benzinepomp. Stitswerd had 
een pel- en korenmolen, twee cafés 
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en een noodslachterij. Stol: ‘Dankzij 
de noodslachterij ging er regelmatig 
vlees door het dorp ‘voor een beetje’. 
Stitswerd had ook een korenschipper 
die zakken haver vervoerde vanuit 
het haventje van Stitswerd, maar ook 
via de Delthe. Er woonden toen nog 
twee vissersmannen in Stitswerd. Eén 
was zoetwatervisser met fuiken in de 
Groningse maren. De ander was garna-
lenvisser en kwam via Noordpolderzijl 
met zijn schip naar het dorp, dat kon 
toen nog.’ Verder waren Stitswerders 
voornamelijk aan het werk bij boeren 
in de omgeving.

Joris en de draak 
Opvallend door oudheid en kleur, to-
rent bovenop de wierde de geel geverf-
de Georgiuskerk. Dit oorspronkelijk 
13e-eeuwse kerkje is gewijd aan St. Ge-
orgius ofwel St. Joris. Deze heilige uit 
de 4e eeuw is in Groningen bekend als 
Sint Joris van de legende van de Draak. 
In deze legende wordt verteld hoe Joris 
een draak doodde die mensenoffers 
verslond. De kerk is eigendom van 
Stichting Oud Groninger Kerken. Een 
plaatselijke commissie helpt mee om 
het gebouw te onderhouden en zo nu 
en dan worden er speciale diensten of 
activiteiten georganiseerd, zoals kerk-
diensten in het Groningse dialect.  
 
Aan de Akkemaweg heeft vroeger de 
lagere school van Stitswerd gestaan. 
Deze is gebouwd in 1887. De school 
was eerder gevestigd in de kosterij 
aan de Akkemaweg nummer 9. Na het 

sluiten van de school in 1957 werd het 
pand verbouwd tot woonhuis, waarbij 
het voorportaal werd verwijderd. De 
meeste kinderen gingen vanaf dat 
moment in Kantens en Onderdendam 
naar school. Aan de Stiel staat de voor-
malige pastorie. Nadat het gebouw 
leeg was komen te staan, werd de pas-
torie in 1953 ingericht tot dorpshuis. 
Een plek waar onder andere drukbe-
zochte toneelavonden werden geor-
ganiseerd. Wel drie per winterseizoen 
en altijd zat het vol. Stol heeft hier nog 
steeds mooie herinneringen aan.

Stitswerd op z’n kop 
De klok tikt rustig door in de sfeervolle 
opkamer met oude schilderingen op 
de houten wand. Tijdens het gesprek 
glijden onze blikken zo nu en dan als 
vanzelf door het raam naar buiten.   
We genieten van het prachtige zicht 
op de weelderige tuin van de boerderij 
en van de wolkenluchten boven het 
land. Zo nu en dan fietst of wandelt er 
iemand voorbij. Naast de geschiede-
nis van Stitswerd, die nog steeds zo 
voelbaar is, zijn we ook nieuwsgierig 
naar het dorp van nu. Stol en Mossel 
vertellen er enthousiast over. Zo is het 
dorpshuis tegenwoordig het levende 
hart van Stitswerd. Hier komen de 
dorpsbewoners samen om te eten, 
naar films en optredens te kijken en 
om feest te vieren met elkaar. Ook 
kan het dorpshuis worden gehuurd 
voor eigen activiteiten. Het gebouw is 
eigendom van het dorp, van Stichting 
Dorpshuis Stitswerd. De bewoners 
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zorgen met elkaar voor het onderhoud 
en behoud van hun dorpshuis. In 2018 
is dit huis van het dorp verbouwd. De 
vloer is geïsoleerd, maar er is ook een 
nieuw toilet gebouwd, toegankelijk 
voor minder validen. 

‘We zijn maar een kleine gemeen-
schap’, vertelt Mossel. ‘Je bedenkt 
iets, je praat met een paar mensen en 
je hebt een clubje. Zo werkt dat hier 
gewoon.’ Stitswerd kent zelfs haar 
eigen jaarlijkse dorpsfeest genaamd 
‘Stitswerd op z’n Kop’. Hier komen vrij-
wel alle dorpsgenoten op af, maar ook 
oud-inwoners. Verder heeft het dorp 
haar eigen jeu de boules club ‘Numéro 
Six’. Deze is in 2006 gestart met een 
zelfgemaakte baan. In 2010 is met 
subsidie van de gemeente de huidige 
baan aangelegd. De naam komt van 
het voormalige huis aan de Stitswer-
derweg nummer 6, de plek waar nu de 
baan gevestigd is. 

CinéStiel is de Stitswerder film-
club. Vier keer per jaar wordt in het 
dorpshuis een voorstelling verzorgd 
in een ongedwongen sfeer met knab-
belnootjes in de pauze. Heb je als 
dorpsgenoot een film waarvan je vindt 
dat iedereen die gezien moet hebben, 
dan kun je die film onder de vlag van 
CinéStiel vertonen. Voorwaarde is wel 
dat je zelf een praatje verzorgt over de 
film. Mossel: ‘Samen eten doen we ook 
graag in Stitswerd. Om de beurt koken 
we voor elkaar en nuttigen de maaltijd 
dan in het dorpshuis of lekker buiten 
op het dorpsplein. Dit noemen we 
‘Wat schaft de pot’. Verder houden we 
jaarlijks een pompoenenwedstrijd, met 
een trofee voor de grootste pompoen 
en natuurlijk heerlijke pompoensoep.’

Natuur en zorg dichtbij 
Stitswerders leven op zichzelf, maar 
wel met elkaar. Er woont nog een enke-
le autochtone bewoner, maar de mees-
te mensen zijn het dorp op een later 
moment in hun leven ingevlogen. Stits-
werders hebben een creatieve inslag 
en leven dicht bij de natuur. Zo pruttelt 
Stol in de bijkeuken al jaren zijn eigen-
gemaakte wijnen van paardenbloem 
of anderszins. Zijn vrouw Roelie maakt 
graag bowl van vers fruit uit eigen tuin. 
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Ook maakt ze prachtige symbolische 
bloemstukken voor de kerk. Tijdens 
de coronaperiode ruilden de Stits-
werders hun kweekproducten tijdens 
een groentemarkt. ‘Geven en Nemen’ 
noemden ze dit. Ze denken ook na 
over de toekomst van het dorp en heb-
ben een eigen dorpsvisie 2017-2022 
gemaakt met daarin de aandachtspun-
ten die ze zelf belangrijk vinden. Zo zijn 
er plannen om in het dorpshuis een 
zorgpost te realiseren, waar je fysieke 
zorg kunt krijgen, ook in combinatie 
met eHealth (digitale zorg). Dat stukje 
‘natuur en zorgen voor elkaar’ valt op. 
Gezonde, zelfgekweekte producten uit 
eigen tuin eten, maar ook delen met 
dorpsgenoten. Veel Stitswerders doen 
hier aan mee. En als er iemand over-
lijdt, dan doen alle dorpsgenoten de 
overledene gezamenlijk uitgeleide. 

Ze weten ook welke wilde planten en 
dieren er leven in en om hun dorp. De 
reeën in het land, de zwaluwen op een 
zwoele zomeravond. Soms worden er 
zomaar lepelaars gespot; kikkers in het 
voorjaar en de kerkuil en stille vleer-

muizen als de schemering valt. Met 
in het achterland de patrijzen en de 
hazen. ‘Ik kan geen specifieke favoriete 
plek in het dorp aanwijzen’, zegt Stol 
peinzend als we hem hiernaar vragen. 
‘Ik kan Stitswerd niet in delen zien; het 
is het hele plaatje wat het bijzonder 
maakt.’ Mossel kiest de zonsonder-
gang in het haventje als Stitswerds 
geluksmoment. ‘De kleuren die dan 
over het land en het water gaan zijn 
zo mooi. De stilte die je ervaart en het 
zicht op de gele kerk en de wierde. 
Typisch Stitswerd.’

Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven 
en kansen van dorpsbelangenorganisaties, 
dorpshuizen en bewonersinitiatieven op 
het Groninger platteland en behartigt hun 
belangen.

Groninger Dorpen 
Hendrik Westerstraat 24 
9791 CT Ten Boer 
050 306 2900 
info@groningerdorpen.nl 
www.groningerdorpen.nl

Bronvermelding: 
www.stitswerd.nl  

www.plaatsengids.nl 
www.groningerkerken.nl 

Activiteiten en creatievelingen: 
www.stitswerd.nl 

Stichting Dorpshuis Stitswerd 
Dorpsberaad Stitswerd 

CinéStiel 
Numéro Six 

Koor Pavane 
www.kok-aan-huis.com 

www.agneskolman.nl 
www.polspaperpoems.wordpress.com 

www.gerarddeblaauw.nl 
www.pentavisie.com 
www.bevlogenklei.nl 
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