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Het huisje
Voordat dit pandje van de aardbodem verdwijnt heb
ik er foto's van gemaakt.
Stukje bij beetje blijft er steeds minder van over. Hoe
oud is het, wie heeft er gewoond, hoe zag het eruit toen
het wei.d gebouwd? Een aantal zaken is moeilijk meer
te achterhalen, vooral wanneer het precies gebouwd is.
De schatting is rond 1875. Het gedeelte dat er nu nog
staat, is het woongedeelte geweest. De originele
kleuren zijn nog aanwezig: ossenbloedrode deuren van
de bedstede en de kast. Maar wanneerje deze opent,

zit er niets meer achter en kijkje zo in de buitenlucht.
De buitenmuren hebben de kenmerkende blauwe
kleur. De stookplaats is ook aanwezig met een rookka-
naal door de zolder. Die is daar goed te zien.
Naast de stookplaats beneden, tevens keukentje, is er
maar één grote kamer met een houten planken vloer.
Een slaapkamer is daar niet aanwezig. Misschien
sliep men op zolder, maar dat was dan wel krap. Het
dak is laag en schuin. Dat wordt nu gestut door een
beddenspiraal.
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.Jé moest wel heel klein zijn wilde je daar in het
rLidden rechtop kunnen staan.
De ingang van het huisje heeft aan de achterzijkant
=ezeten. Daar ligt nog een grote stenen plaat waar de
i=-huur aan het huisje vast zat. Deze schuur is ver-
di.`-enen. Via dit schuurtje gingje naar binnen en
=Elijk rechtsom het huisje in. Dan kwam je direct in
:-.et keukentje. Wellicht hebben in dit schuurtje, waar
È€n puntdak op zat, ook mensen geslapen. Daar was
i=H]k stalruimte voor vier koeien in. De bijbehorende
biijna twee hectare grond bestond uit bouw-en
gFasland. De laatste bewoner was Sijvert Smit.

De bewoners
`-imr het huisje van sijvert moet nog een ander huis
±estaan hebben. Dit stond op de plaats van het
Ëuidige woonhuis aan de Wijzend 32, dat dateert van
1929.
L-it een verkoopakte en een bewijs van eigendom
bilijk namelijk dat Sijvert Smit, wonende aan de
Re.d``ijzend onder Benningbroek, op l6 januari l928
etn huis met erf en grond koopt van mejuffrouw
\`-ilhelmina Smiers, meerderjarig, ongehuwd,
i`-onende aldaar, kadastraal bekend gemeente
Sijbekarspel Sectie D nummer 461 en 514, samen
Ïoot 15 are en 10 c.a.
Sij\.ert koopt dit perceel uit een veiling met als een
'.-an de voorwaarden dat dit belast is met de erf-
dienstbaarheid van voetpad van en naar de Redwij -
zend ten behoeve van de percelen gemeente Sijbe-
karspel Sectie D, nummers 632, 633 en 702, thans
?Ígendom van de heer sijvert smit. De transactie
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vond plaats in het café van de heer Ligthart in
Nibbixwoud.
Sijvert heeft niet zo'n gelukkige tijd gehad in het
oude woninkje. Zijn eerste vrouw overleed daar op
achttienjarige leeftijd, toen ze de was buiten aan het
ophangen was. Ze kreeg een hartaanval. Hij had hier
heel veel verdriet van.
Na de koop van de woning die voor zijn huisje stond,
heeft hij deze direct gesloopt en het huis dat er nu
staat in 1929 laten bouwen. Hij is voor de tweede
keer gehuwd met Grietje Pronk, dit huwelijk bleef
kinderloos. Zijn oude huisje is ook nooit meer
bewoond geweest, het werd al die jaren gebruikt als
opslagplaats.
In 1955 verkoopt hij dit oude huisje met bijbehorend
land aan Simon Verlaat uit Nibbixwoud, die het ook
weervooropslaggebruikt.Vorigjaartroffenwedaar
op de muur nog een oude veilinglijst aan met produc-
ten die Verlaat aan de veiling Bangert & Omstreken
leverde. Op de lijst staan allerlei soorten fruit en
groenten vermeld met hoeveelheden in kratten,
kisten en retourbakken.
Er lagen ook groene papieren labeltjes met de tekst:
S.VERLAAT     1524
Benningbroek, Wijzend 8196
In l966 verkocht sijvert smit zijn woonhuis
(Wijzend 32) aan Jaap en Wil Mol.
In 1968 verkocht Simon Verlaat het oude huisje met
bijbehorende grond aan Jaap en Wil Mol. Zo kwamen
beide percelen weer bij elkaar. Jaap en Wil waren
bekend vanwege het kweken van hun enorme
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pompoenen. In januari 2011 is het hele perceel
verkocht aan de heer Toonstra.
Inmiddels is er van de aangebouwde schuur van het
oude huisje niets meer over en staat datgene wat er
nog is bijna op instorten.
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