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FOTOBOEK Kommerzijl 

u verzameld en samengesteld door 

Jelle Roorda en Gerrit Soldaat 

Uitgave van Actie '68 de Vereniging voor Dorpsbelangen te Kommerzijl — januari 1985 ) 

Ed  



Het typewerk voor dit fotoboek werd verzorgd door Wim Kubes. 

  
Bij de omslag: 

de foto op de voorkant geeft de Dorpsstraat en de Brug te 

Kommerzijl weer in plm. 1905. 

Op de achterkant het Kommerzijlster Riet, waar sinds enkele 

jaren de vaarrecreatie in opkomst is — 1981, E 
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vO0OoOER WOORD 

Hier ts dan het fotoboek van ons dorp Kommerzijl. De afgelopen 
maanden is het uiterlijke aanzten van ons dorp door de dorps- 
vernieuwing, met name t.g.v. de herinritehting van de Dorpsstraat 
en de reconstruetie van de Driehoek, ingrijpend veranderd. 
Spoedig zullen we gewend raken aan de nieuwe situatie e.q. 
woonomgeving en de "tand des tijds" zal het oude beeld snel 
doen vervagen. 
Alleen via filmen foto's zullen we voortaan nog terug kunnen 
keren naar vroeger tijden. Dit bracht ons, de redaetie van 
Rond de Riet", op het idee een fotoboek van Kommerzijl te gaan 
maken. Een reden temeer om dit jutst nu te doen, vormde het 
gegeven dat onze dorpskrant thans preetes 10 jaar bestaat. 
Toen wij dit idee aan het bestuur van Aetie'68 voorlegden, was 
men dadelijk bereid aan het maken van een fotoboek mee te werken. 
Zij maakten het finaneteel mogelijk deze fraate uitgave thans 
aan u te kunnen presenteren, 

Het boek neemt u mee door het dorp, te beginnen aan de Grijps- 
kerker kant, van de Hogeweg, Langs de Molen, door de Dorps- 
straat, de Hoogte, Tuinbouwstraat, De Akkers, Paratlelweg, vita 
de Driehoek, De Kade, over de Kommerzijtster Riet naal de Pama- 
weg, Kanaalstraat, Zijlveststraat, Sehoolpad, Dijkstraat naar 

   



  

de Wigbolt van Ewsumstraat. Ongetwijfeld zult u, wanneer u de 
foto's bekijkt, veel bekende plaatsen tegenkomen die herinne- 
ringen oproepen aan ouders, grootouders en aan kinder- en jeugd- 
Jaren. Missehien het oude huis waar men geboren is, waar men 
Liefde ondervond, lief en leed met elkaar beleefd en gedragen 
heeft en waaraan men met dierbare herinnering terug denkt. 
De jeugd van nu zal dit boek vanzelfsprekend met andere ogen 
bekijken. Bij het doorbladeren hiervan zullen ze zieh een dui- 

delijker beeld kunnen vormen van de verhalen die ze vaak wel 
over vroeger hebben gehoord. Ze zullen enigszins een indruk 
krijgen hoe er vroeger werd geleefd en gewerkt. 
Ook laten verschillende groepsfoto's u een blik terugwerpen naar 
en in een tijd, die wij ons nu moeilijk meer kunnen voorstellen, 
maar die nog niet zo lang geleden het dagelijks beeld van de 
samenleving van toen was. 
Uit deze fotoverzameling blijkt wel, dat er heel wat karakteris- 
tiek dorpssehoon in de loop der jaren is opgeofferd aan vernieu- 
wingen, sanering van het oude woningbestand, reeconstruetie van 
straten en aan groenvoorzteningen, maar wat blijft ds het gegeven, 
dat Kommerzijl een dorp is, waar het goed wonen ds en waar men 
zieh thuts kan voelen. 

De teksten in dit boek zijn zo summier mogelijk gehouden, terwijl 
da jaartallen zoveel mogelijk zijn ontleend aan de datumstempels 
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op de kaarten. Het is geen volledig beeld van Kommerzijl door de 
daren 1900 tot 1985 dat hier wordt geboden. Dat komt omdat het 
moetlijk was om de foto's te krijgen, gewoon doordat ze zoek 
geraakt zijn of zieh bij mensen bevinden die elders wonen, 
De kwaliteit van de afdrukken zullen hier en daar ook wat te 
wensen overlaten, maar dan moet u zieh wel realiseren, dat som- 
mige opnamen 70 à 80 jaar oud zijn. 

Ten slotte willen wij atten die zteh hebben ingezet om dit boek 
te doen verschijnen, zij die oude foto's ervoor hebben afgestaan 
of namen van personen op de foto's nog in hun geheugen hadden en 
deze op wilden sehrijven, heet hartelijk bedanken voor hun 
medewerking. 

Wij hopen dat u aan het bekijken van deze foto's veel genoegen 
zult beleven. 

De samenstellers. 

Januart 1985, 

 



  

BEKNOPTE WORDINGSGESCHIEDENINS VAN KOMMERZIJL 

Wanneer we ons verdiepen in het ontstaan van Kommerzijl, 

komen we tot de conclusie, dat de Allerheiligenvloed van 1 

november 1570 wel eens beslissend kan zijn geweest voor het 

ontstaan van ons dorp. 

Voor 1570 was ter plaatse van Kommerzijl een breed water-en 

wadgebied tussen de Hogedijk van de Waarden en de oude Humster- 

landse dijk bij Ooster- en Wester Pama. De aanleg van de 

Humsterlandse Uiterdijk in 1566 had ter plaatse van Kommerzijl 

het water niet smaller gemaakt. 

Aangenomen mag worden dat het wad hier alleen bij hoge vloeden 

onder water kwam en het eigenlijke water zich beperkte tot de 

geulen van deze brede Riet of Rythe. 

De Allerheiligenvloed van 1570 bracht schrik en vrees in de 

wijde omtrek, want vele dijken hadden het moeten ontgelden en 

geen kwelder was voor de vloed gespaard gebleven. Wigbolt van 

Ewsum, die een "zoutwinning! had op deze plaats, zag zijn zout- 

keten in zee gespoeld en wellicht is het deze heer van Nienoord 

geweest, die het initiatief genomen heeft om de brede Riet 

van geulen en wadden af te dammen. | 

Zeker weten we dit niet, want omtrent het leggen van de eerste 

dijk tussen Humsterland en Waarden tasten we in het duister. 
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In 1573 was de dijk reeds een feit en om zijn zoutketen tegen 

de Watergeuzen: van Ameland en Schiermonnikoog te beveiligen, 

legde Wigbolt daar ter plaatse ook een schans aan. Zien we 

naar de kadasterkaarten van 1821, dan moeten we daaruit con- 

cluderen, dat deze schans gelegen was tussen de tegenwoordige 

brug en het Koude Gat, thans de Zijlveststraat ganaamd, We 

mogen dus aannemen dat er twee geulen in het Riet geweest zijn 

en daartussen door opslibbing een eiland was gevormd. De 

oudste sluis die toen werd aangebracht, moet ongeveer op de- 

zelfde plaats gelegen hebben als nu de brug. 

In hoeverre deze afsluiting afdoende is geweest weten we niet, 

want er zijn bronnen (Andreae) die er op wijzen dat in 1600 

weer een dijk werd gelegd tussen Humsterland en de Waarden en 

een sluis aangebracht op de plaats van de tegenwoordige brug. 

Wanneer het juist is dat in de buurt van de molen resten van 

de schans zijn gevonden, zou er inderdaad sprake kunnen zijn 

van een oudere dijk en een schans die zuidelijker heeft ge- 

legen. Daar echter het beeld, dat wij uit de kaarten van 1821 

krijgen, hiermee in strijd is, en eveneens het hoog en laag in 

Kommerzijl, is het beter aan de eerste lezing vast te houden. 

Het gevondene bij de molen kan evengoed tot de verdedigings- 

werken van de schans hebben behoord. 

Door het verraad van Rennenberg in 1580 kreeg de schâns 

“Opsdachterzijl!" een strategische betekenis.



  

Deze was vele jaren een bolwerk van de Spanjaarden. Verdugo 

versterkte in 1589 de schans om de toevoer van proviand naar 

de Staatse schansen van Niezijl en Enumatil te blokkeren. 

Graaf Willem Lodewijk ging er met 700 man op af om de ver- 

sterking te verijdelen, maar het was te riskant om een aanval 

te ondernemen. De schans, midden in het water gelegen, was 

onneembaar, 

Willem Lodewijk ging toen de schans te Zoutkamp veroveren om 

daardoor de toevoer naar de Opslachterzijl af te snijden. Dit 

gelukte op 5 oktober 1589. In 1591 deed de graaf een aanval op 

Opslachterschans. De bevelhebber wilde zich niet overgeven, 

maar zijn manschappen wilden niet vechten en daardoor kon de 

graaf gemakkelijk in het bezit van de "Opslachter!" komen. Dit 

was de laatste strijd om de schans. 

In 1636 werd een plan gemaakt, “om een nieuwen holten of 

steenen zijll te stichten aan de oosteijnde van den olden 

Opslachterzijl". Uit een oorkonde van 1666 blijkt dat de bouw 

ook werd uitgevoerd, want daarin is sprake van 'de olde Op- 

slachterzijl' en nieuwe duikersluizen. De nieuwe sluizen waren 

gelegen in het toenmalige Koude Gat, op ongeveer 65m afstand 

van de oude en in het verlengde van het Schoolpad. 

In 1787 waren de stukken gereed voor het maken vam een nieuwe 

sluis (de tegenwoordige), die zo ruim werd gemaal dat de 
siuizen aan het einde van het Koude Gat konden verdwijnen. 
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De buitengeul (nu Zijlveststraat) is jarenlang een verzamel- 

plaats van allerlei vuil geweest en omstreeks 1920 gedempt met 

grond die werd gegraven van de dijk aan het einde van de weg 
van Heereburen, tussen de boerderij Ooster Pama en Kommerzijl, 

ter verbetering van het uitzicht op de bocht aldaar. 
Tot 1877 heeft de laatste sluis dienst gedaan als zeewaterkering. 

Daarna behoefde zij geen dienst meer te doen, gezien de af— 

damming bij Zoutkamp. 

Het is niet bekend wat er met de schans na 1594 (einde spaanse 
oorlog in het noorden) is gebeurd. Wellicht is het gedaan als 
overal en hebben zich in de gebouwen, die voor de militairen 

waren bestemd, de eerste bewoners gevestigd. De schans was een 
aantrekkelijk punt voor de mensen die wat wilden verdienen. Voor 
vissers was de zee dichtbij. Een herbergier was noodzakelijk 
voor de schippers die voor de sluis het getij moesten afwachten 
en hun dorst wilden lessen. 

Misschien waren er ook nog lieden die buiten de sluis zout 
wilden winnen. Kortom, het was een strategisch punt van militair 
belang geweest, maar eveneens om een dorp te doen ontstaan. 
In de 17e en 18e eeuw zal het dorp zich beperkt hebben tot de 
oude schans tussen Riet en Koude Gat, met mogelijk gen herberg 
aan de Grijpskerkerkant van het diep. Omstreeks 1650 woonden er 
al zoveel mensen, dat er een school kon worden opgericht. 
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Een zekere Roeleff Backer hield een schooltje, hoewel hij daar 

niet toe bevoegd was. De man was door de kerkeraad van Niehove 

(waartoe Kommerzijl aanvankelijk kerkelijk behoorde) niet ge- 

examineerd en werd dus eigenlijk ook niet getolereerd. Maar er 

waren geen wetten die het mogelijk maakten zo'n "surrogaat! 

schoolmeester te ontslaan, al was deze man misschien veel 

knapper dan zijn "echte!" collegae, die vaak beter de plak konden 

hanteren dan onderwijs geven en in ontwikkeling lager stonden 

dan een leerling van de 4e klas van de lagere school nu. 

Pas na 1672 komen de naam "Kommerzijl!" voor het eerst tegen. 

Waarom "Opslachterzijl! (opslach = opdijk) verdween, zal wel 

nimmer duidelijk worden. Evenmin zal men zekerheid krijgen waar 

de naam "Kommer! vandaan komt. 

De Heren van Nienoord en monniken uit Salzburg hadden plannen 

hier ter plaatse een grote zoutwinnerij op te richten, welke 

de naam "Neu Salzburg!" zou krijgen. Deze plannen zijn echter 

niet doorgegaan. Er is dus een Duits-talige invloed geweest. 

Zoeken we het Duitse woord voor een zijl/sluis, dan vinden we 

“Sehleuse'" en voor een kleine sluis of waterdoorlaat '"Kammer- 

schleuse!". Door vermenging van het Duits en Nederlands zou het 

woord Kommerzijl zijn ontstaan. 

De schoolmeester, die in 1828 rapport moest uitbrengen over de 

geschiedenis van zijn dorp, meende dat (en hij schreef dit naar 

Aanleiding van een overlevering die de ronde deed), Kommerzijl 
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aan zijn naam kwam, omdat de mensen ten tijde van de bouw der 

zijl zeiden:'"Daar komt eenen zijl!. Volgens de logica der 

Kommerzijlsters, was dit de aanleiding het dorp Kommerzijl te 

noemen. Algemeen is echter aangenomen dat Kommerzijl genoemd is 

naar een man die “Kommer! heette. Dit kan een voornaam en een 

achternaam geweest zijn. Nu kwam deze naam vroeger wel voor in 

het noorden, maar in de klapper op alle huwelijken in Groninger- 

land tussen 1750 en 1811 ontbreekt deze naam. Ook in de stad is 

er geen Kommer te vinden. Daardoor en het feit dat deze heer 

Kommer zelf nergens voorkomt (althans niet in verband met 

Kommerzijl), maakt dat deze verklaring wel een beetje aanvecht- 

baar wordt. 

Het zou n.l. ook mogelijk zijn dat we moeten denken aan het 

Franse woord "“commerce!', dat handel betekent. Maar dan moet de 

vraag gesteld worden: hoe kwam men aan dat woord in de 17e eeuw 

en daarop moeten we weer het antwoord schuldig blijven. Toch 

dient deze laatste mogelijkheid niet uitgesloten te worden. 

In 1793 kocht Marten Aedsges Teenstra boer op Zuurdijk, de 

kwelder het Ruigzand voor zijn beide zoons, met de bedoeling de 

gehele kwelder te bedijken. Hierbij hebben de Teenst a's vele 

moeilijkheden moeten overwinnen. Met goed overleg werden de 

voorbereidingen getroffen. Er kwam een verplaatsbare loods voor 

de werklui en een tent voor de berging van de gereedschappen. 
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Veertig paarden kwamen op de kwelder: wipkarren, molborden en 

allerlei gereedschap werd aangeschaft. Arbeiders werden aange- 

nomen op lonen die varieerden van 12 tot 38 stuivers per dag. 

De dijk aan de zijde van de Hunze had een lengte van ongeveer 

7 km en een kruinhoogte van 16 voet. De grond werd opgedolven 

uit buitendijkse putten. De kosten van de dijk liepen op tot 

boven een ton. De polder werd door de "Oude Ryte! in twee 

delen verdeeld. Dit water moest als af voertocht blijven bestaar 

Er moest dus een dam door de geul worden gelegd met een duiker 

of pomp. Op een weinig kostbare manier werd dit moeilijkste 

deel van het hele projekt uitgevoerd. In plaats van de geadvi- 

seerde kistdammen, gebruikten de Teenstra's stro dat vastge 

stampt werd tussen 18 voets juffers en overdekte deze strodam 

met een zware laag kleigrond. 

In 1796 werden de beide nieuwe boerderijen gebouwd. Die voor 

Douwe Teenstra kwam op de Oude Plaats, waar de oude boerderijen 

hadden gestaan en die voor Aedsge Teenstra ten Oosten hiervan, 

De Wester plaats was aanvankelijk 234 ha groot en de Ooster ha 

een grootte van 133 ha. De eerste is na de dood van de gebroe- 

ders ìn 1835 gedeeld in twee boerderijen: het Oude-Ruigezand e 

het Midden-Ruigezand. In de kerk te Oldehove is,hboven de here 

loge, een gedenksteen aangebracht ter herinnering aan deze 

‘wakkere pioniers, die dit eerbiedwaardig stuk werk tot stand 

hebben gebracht. 
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De Teenstra's zijn voor het gehele gebied erg belangrijk ge- 

weest, doch in het bijzonder voor Kommerzijl. Voor het be- 

werken van het nieuwe land waren veel arbeiders nodig, die 

zich grotendeels hier vestigden en anderzijds hechtten de 

Teenstra's waarde aan de ontwikkeling van de werkenden en 

stichtten de eerste school te Kommerzijl: de latere openbare 

lagere school. 

Over dit Kommerzijl schreef de schoolmeester in 1828: 'Hier zijn 

Fabrijken noch Trafijken, behalve 1 broodbakker, 3 schoenmakers, 

2 stelmakers en timmerlieden, 1 kleermaker, 1 smid, 1 waarman 

(sluiswachter), winkeliers enz., vinden de overige bewoners 
dezer plaats hun bestaan in op het land te werken. Enigen als 

dagloners bij de boer. Anderen in het land te huren om aard-— 

appelen en vlas te verbouwen, welke zij dan voor hunnen eigen 

rekening verhandelen of verkopen. Noch kerken, noch lees- en 

zanggezelschappen worden hier gevonden. Hier is een vrij goede 

cuime en luchtige school gebouwd in het jaar 1818", 

je waarman zal wel gewoond hebben bij de sluis, tegenover het 

)aken, dat op de kaart als "spits van Kommerzijl'" staat aange- 

luid en op de plaats stond waar nu het waterschapshuifs staat. 
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De plattegrond van Kommerzijl uit 1821. Links de Grijpskerker 

kant. In het midden "De Riet! met naar rechts de "armen" 

"Koude Gat' en "Schoolpad'". Op deze kaart is duidelijk te zien 

dat de oude kern van ons dorp lag tussen de Kanaalstraat en 

“Koude Gat', thans Zijlveststraat genaamd. De weg van Oldehove 

was toen nog niet doorgetrokken naar de Hogedijk. 

Opvallend is dat aan de Grijpskerker kant nog weinig van het 
dorp te zien was. De grote boerderij (298) is er niet meer. Van 
het groepje huizen aan de waterkant hebben we alleen het vroege- 
re café "Veldzicht" nog kunnen identificeren. De drie huizen ten 
westen van de Dorpsstraat (vroeger Hogedijk genaamd) stonden 
toen op de plaats waar nu het dorpshuis "de Soltketen' staat. 

Het haaks-staande huis (310) is verdwenen. 

Vele huizen die nu aan de Kanaalstraat staan, stonden er in 
1821 al. Alleen het eerste huis tussen de Riet en Koude Gat is 
verdwenen. De „(hydra) bar was er reeds, maar van de woningen aan 
de westzijde van het Koude Gat/Zijlveststraat was nog geen spoor 
te vinden, evenmin als van de meeste huizen ten oosten daarvan. 
De huizen tussen de Zijlveststraat en de Dijkstraat waren ook 
al vertegenwoordigd, maar in de omgeving van het Schoglpad is 
veel veranderd. 
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De openbare lagere school was een voortzetting van het clande- 
stiene schooltje van omstreeks 1650. Omtrent de schoolgeschiede- 
nis van de 17e en 18e eeuw tasten we in het duister. 
De heer Bierma schreef in zijn boek "Land en Volk van Humster- 
land" , dat er in de dagen van Aedsge en Douwe Teenstra school 
werd gehouden in de kelders van de oudste boerderij te Kommer 
zijl en wel voor rekening van de beide broers. Wanneer dit 
juist is, moet dit voor 1818 zijn geweest. In dat jaar kwam er 
een nieuwe school. Deze school heeft dienst gedaan tot 1881. 
Toen werd de tegenwoordige '"Soltketen' gebouwd. De grond daar- 
voor kostte f1l.2000.- en de bouw fl. 6666.-. In 1958 kwam er 
een nieuwe openbare school aan de Tuinbouwstraat die in 1981 
vanwege gebrek aan leerlingen definitief moest sluiten. 
Sedert 1911 wordt er in Kommerzijl bijzonder onderwijs gegeven. 
De oude bijzondere school, aan het Schoolpad, werd begin 6O0-er 
jaren afgebroken. In 1956 konden de kinderen hun nieuwe school 
aan de Wigbolt van Ewsum-straat betrekken. Op 29 aug.1956 werd 
deze door de inspecteur van het lager onderwijs geopend. 
In 1963 kreeg Kommerzijl een Christelijke kleuterschool. 

Kommerzijl werd pas een "kerkdorp!" toen op 19 november 1912 de 
Gereformeerde kerk werd geïnstitueerd. Het kerkgebouw werd op 
17 juli 1913 in gebruik genomen. De eerste predikant was ds. 
Verlare. } 
In 1944 werd ook Kommerzijl verdeeld door de “vrijmaking! , 
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Tot stichting van een eigen kerk kwam het echter niet. 

In Niezijl is een Vrijgemaakte kerk, waartoe de lidmaten uit 

Kommerzijl behoren. 

Hoewel het noorden van de provincie Groningen de reputatie 

geniet een welvarend landbouwgebied te zijn, is de bloei van 

deze streek sinds 1945 niet onbedreigd gebleven. In Kommerzijl 

was, evenals in veel andere kleine dorpen een duidelijke 

achteruitgang te konstateren, tot uiting komende in een daling 

van het bevolkingsaantal en daardoor een inkrimping van het 

voorzieningenniveau (scholen, winkels e.d.). Dit werd met name 

veroorzaakt door de verdergaande rationalisatie en mechanisatie 

in de landbouw. Veel mensen trokken (noodgedwongen) weg uit 
deze sektor om te gaan werken in de industrie en dienstver- 
lenende sektor, voornamelijk in de stad Groningen. Met name ge- 
durende de jaren 1960 — 1972 nam het inwonertal met enkele 

honderden af, gelukkig is het de laatste jaren weer redelijk 
stabiel. 

Thans telt Kommerzijl bijna 700 inwoners — het buitengebied 
inbegrepen — 

» 

De Kommerzijlster Riet deelt het dorp nog steeds in tweeën. Het 
Westelijk part maakt deel uit van de gemeente Grijpskerk en het 
Oostelijk part van de gemeente Oldehove, doch binnen afzienbare 
tijd komt hier — met de ophanden zijnde gemeentelijke herin- 
deling — hopenlijk een einde aan en wordt Kommerzijl ook in 

bestuurlijk opzicht eindelijk één ! 

(Bron, zie blz. 111). 19 
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Dit aanblik bood Kommerzijl eind 1984, komende vanuit de 

richting Niezijl. Links op de voorgrond ziet lu het vroegere 

n Tolhuis, waar mw. T. Faber woont, daar achter "Boxumburg'' 

de familie H.J. Smit woonachtig is. 

20 
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De Hogeweg, het eerste huis rechts stond vroeger bekend als 

"kwekerij plus ultra'!, hier woonde de familie Eijsinga jaren, 

thans woont de familie Stegeman er. ), 

Links in de verte ziet u de woning van de familie D. aaksma, 

de woningen aan de Parallelweg stonden er toen nog niet. 

— plm. 1925 — 
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De zojuist gebouwde pastorie aan de Hogeweg. Let op de fraai 

aangelegde tuin aan de voorzijde. -plm. 1930 -— 
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De oude begraafplaats met een fraaie treurwilg. 

> 
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De Dorpsstraat vanuit de richting Niezijl bood omstreeks 1900 

deze aanblik. Rechts op de foto zien we het oude kerkhof met 

daar achter de Molenreed: de toegangsweg tot de molen. De 

dubbele woning links, is al vele jaren geleden afgebroken. 

In het linker gedeelte woonde als laatste R. Noordhof en in het 

rechter deel D. de Vries. Rechts van het huis is het hek van 

de Openbare Lagere School, thans het dorpshuis 'de Syltketen! 

te zien. 
* 
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Het begin van de Dorpsstraat plm. 1950. 
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Midden Dorpsstraat, 

wasdrogen op de heg. 

links de vroegere meesterswoning. 

  

Rechts 
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Wederom de Dorpsstraat omtreeks 1930, de bomen links op de 

foto stonden voor de toenmalige Openbare Lagere School, thans 

het dorpshuis 'de Soltketen!', 
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Zo zag de smederij Wijkstra er vroeger uit. De baas helf op de 

voorgrond. De Shell maakte ook toen al reclame, thans woont de 

familie K. Smit in het betreffende pand. 
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Een foto van de "Babbelsteeg' rond 1920, waarvan de ingang was 

tegenover het huidige dorpshuis. Rechts het vroegere joafd 

Veldzicht, de geteerde hut links is omstreeks 1950 afgebroken. 
Ed 

31 

 



  

  
De Kade met op de achtergrond de molen. Geheel rechts op de 

foto ziet u "Veldzicht! de befaamde dorpsherberg van M.Borgman, 

welke in de 60-er jaren is afgebroken. De foto dateert van 

omstreeks 1930. 
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De Hoogte met voor de wal het woonschip van de familie Hingst. 
— plm. 1950. — 
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In 1935 werd de fraaie koren- 

Molenreed door brand verwoest. 

worden behouden. 7 

  

en pelmolen staande aan |de 

Alleen het onderste deel kon 
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  Nog een foto van de molen waarop de gevolgen 

van de brand te zien zijn. Op de achtergrond 

de wening van de familie R. Huizing 
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Het beurtschip van de familie J. 

gemeerd ter hoogte van de molen. 

  

Misker, af- 
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De Brug, Kanaalstraat en omgeving zijn op deze foto duidelijk 
te zien, geheel rechts woonde vroeger timmerman Buiter, dit 
pand is omstreeks 1950 afgebrand. 9 
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De Tuinbouwstraat omstreeks 1957, met de bakkerskar ‘van NN 

Lollinga en Liesbeth Agema staat bij de deur brood te verkopen. 
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is iets zuidelijker ge- 
Wederom de Tuinbouwstraat. Deze foto 

nomen en dateert van eind 1984. 
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Kommerzijk Openbare School   
De Openbare Lagere School aan de Tuinbouwstraat, 

tot drie woningen is verbouwd. In dit gebouw is van 1958 tot 

1981 les gegeven, toen moest deze school vanwege gebrek aan 

leerdingen sluiten. 

welke in 1984 
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De Akkers met op de foto twee blokken van leder vier eenfgezins— 

woningen, welke in 1976 in opdracht van de Woningbouw Stichting 

Grijpskerk zijn gebouwd. 
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De Parallelweg. De middelste drie woningen zijn in 1938/1939 

gebd'uwd. 
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Kommerzijl, (Gem. Grijpskerk.) ĳ 
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Kommerzijl rond 1905. Rechts is het café van P.D. Teenstra 

zichtbaar, thans is in dit pand de levensmiddelenzaak van 

J.Faber gevestigd. In het huis ernaast woonde vroeger schilder 

Duiker, nu is het pand van Wolters. 
Links staat het huis waar begin deze eeuw J.L. Abbring woonde, 

die onder andere een beurtvaartdienst naar Groningen onderhield. 

‘In de jaren twintig werd dit bedrijf door de heren Wijtterholt 

en Klaasens overgenomen. Laatstgenoemde zijn zoon woont er nu. 
® 
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Hier kijkt u vanaf het Driehoekje in zuidelijke richting de 

Dorpsstraat in. De woning van de familie Hooghiem was er nog 

niet. De man rechts met witte kiel is dhr. H. Hingst. —-plm. 

1920. 

48 

  

  



  

u 57 zE Bi 
    

Wederom een foto van de Dorpsstraat, links is de vroegere 
herberg van Teenstra nog te zien, thans is hier de levens- 
middelenzaak van J. Faber gevestigd. Rechts ziet u de woning 
van de fam. Cornello, café de Driesprong en de bakkerdzaak van 

de gebroeders Smit. „plm. 1935, — 
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Groeten uit Kommerzijl 

Eveneens een foto van de Dorpsstraat, 
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nu omstreeks 1950. 

 



  

  

Gezien vanaf de "Hoge Diek!, de dames Dijkstra en Hoogstra 

wisselen "nieuws! uit,” — hd 

 



   



  

  

Het laatste stukje Dorpsstraat, omstreeks 1960. De woningen links 

zijn midden 7O0-er jaren afgebroken en in 1980 vervangen door 

zeven nieuwe, kortom de 2e generatie alweer, 

Het huis aan de rechterzijde was vroeger van de famiÎie Ridders- 

ma. De woning hier achter in 1982 afgebrand, thans verrijst 

hier een nieuwe woning. 
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De woning van de fam.Riddersma aan de Dorpstraat, waar thans 
dhr. en mevr. Ubels woonachtig zijn. 

V‚l.n.r. op deze foto staan: Piet Riddersma, hun dochter Matje 
Riddersma en Sietske Riddersma. 
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Uitzicht op de Brug en de Hoofdstraat, sinds 1953 Pamaweg ge- 
naamd. Met links het vroegere Waterschapshuis, waar thans de 
fam. J. Roorda woont en rechts het pand waar het koppensnellers- 

bedrijf van de fam. J. Leemburg gevestigd is. } 
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Nogmaals de Brug met uitzicht op de Pamaweg,“ omstreeks 1960. 
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Kemmerzijl 

De Brug en kanaalstraat omstreeks 1900, met op de voorgrond de 
Kommerzijlster Riet. , 
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De Kade, deze diende vroeger als opslag van vnl. granen en 

brandstoffen die met schepen werden af - en aangevoerd, Het 

beurtschip rechts, met stoom aandrijving was van de fam. Abbring 

en het vrachtschip daar achter van de fam.Misker. -plm.1920, —   
59 
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Uitzicht op de molen en het Riet, met links de Kanaalstraat, 

waarin in het tweede pand kruidenier Hamstra woonde eh rechts 

de Kade, in het eerste pand rechts woonde vroeger Arend Hamstra, 

de vâder van eerst genoemde. 
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) 
Nog twee foto's van aktiviteiten op en rond de Riet 

' 
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Grote vrachtwagens waren er in die dagen nog niet. Het vervoer 

van landbouwprodukten (vlas) gebeurde per sdhip. 

De Molen is er al niet meer! 
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De Kanaalstraat en de Riet omstreeks 1930. De bebouwing voor- 
bij de woning van de fam.Ellens ontbrak nog geheel. Het huis 
links, bewoonde de fam. J. de Vries, deze is kennelij in 1819 
gebouwd, althans afgaande op het jaartal op de gevel en het is 
in de, 50-er jaren afgebroken. 
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Vleeshouwer L.D. Heijs en zijn knecht in de Hoofdstrapt, nu 
Pamaweg, omstreeks 1908, Zoals U ziet stond op de plaats waar 
nu het pand van de fam. Leemburg staat, toen nog een boerderij. 
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  De Pamaweg, anno 1984. 
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De Zijlveststraat, vroeger het "Koude Gat' genaamd. Deze buiten- 

geul van "de Riet' is omstreeks 1920 gedempt met grond die werd 

gegraven van de dijk aan het einde van de ‘weg van Heereburen, 

tussen boerderij Ooster Pama en ons dorp, ter verbetering van 

het uitzicht op de bochtaldaar. Deze foto is omstreeks 1930 

genomen. In de verte (waar de wagen staat) is de opslag te 
zien, voor het laden en lossen van de beurtschepen. 
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Wederom de Zijlveststraat, met op de achtergrond de Molen, 

. plm. 1935. 
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Enkele woningen aan de oostzijde van de Zijlveststraat 
“Kollegat'. De man met de witte jas is kapper Boerema, voor 
zijn gaak 

  mm 
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De Zijlveststraat. Links op de foto loopt de Kanaalstraat. Het 

dak achter de tweede woning rechts is het dak van de voormalige 

Christelijke Lagere School (1925) 
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Foto vanaf de Molen. Linker huis op de voorgrond is die vroegere 

pastorie, daarnaast de woning van fam de Vries. De huizen aan 

de Dijkstraat stonden er nog niet. (plm.1920) 
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De Zijlveststraat, nu vanaf de zuidzijde, eind 1984. 
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De Christelijke Lagere School, een uit 1925 daterende foto, 

waarop een achteraanzicht van de school, welke aan het School- 

pad heeft gestaan. De school werd in 1911 gebouwd en in 1956 

vervangen door de huidige school aan de Wigbold van Ewsumstraat. 
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  een ee def. 355 

De Kerkstraat nog zonder woningen aan de zuidzijde en het huis 

van fam, v.d. Molen, thans fam. Bos, ontbrak nog.(foto 1925- 

1930) 
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Wederom de Kerkstraat, doch nu de woningen aan de zuidzijde 

welke omstreeks 1948 zijn gebouwd 
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Gereformeerde Kerk die op 17-7-1913 in gebruik werd genomen 

(plm.1920) 
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Nogmaals de kerk en de Kerkstraat (plm.1950) 
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Uit 1430 stamt deze foto van de kerk.   



  

‚ CPENBARE SCHOOL KOMMERZIJL 

     
   
  

PANORAMA KOMMERZIJL GERLFORMEERDE STHOOL KOMMERZIJ., 

  

Overzichtsfoto van ons dorp rond 1930, 
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‚ anno 1984, De Dijkstraat 
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De vroegere smederij van de fam. Benninga, later Sypkens, op 
de hoek Pamaweg/Dijkstraat. De man in het midden is Piet 
Sloterdijk, de namen van de overige personen konden niet 
worden achterhaald. 

nn 
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Tweemaal de fietsenwinkel van de fam. Luchtepberg. Het oor-— 

spronkelijke pand is door brand verwoest. Op de foto staan 

v.l.n.r. Griet, Trien en Douwe Luchtenberg. 
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Hier het herbouwde pand, waar thans de fam. v.d. 
met ervoor Douwe Luchtenberg, zijn vrouw en kinderen: Lutske en Trien. 

Til woont, 

Gerrit, 
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De huidige Christelijke Lagere School aan de Wiebord van 

Ewsumstraat, in 1956 geopend. (1980) 
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De Wigbold van Ewsumstraat.   
  

  Annee 
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De Wigbolt van Ewsumstraat, westzijde tegenover de school, 

deze woningen zijn (samen met een aantal aan de Tuinbouwstraat) 

in 1956 op initiatief van een aantal landbouwers uit de om- 

geving gebouwd. Oorspronkelijk waren zij voor Kun arbeiders 

bedoeld, doch thans vnl. partikulier bezit. 
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Zes bejaardenwoningen aan de Wigbolt van     Ewsumstraat. 

    

mmm 
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Nogmaals de Wigbolt van Ewsumstraat, deze eensgezinswoningen 

staan aan de zuidzijde, tegenover de bejaardenwoningen. Al 

deze woningen zijn in het begin van de 70-er jaren gebouwd 

in opdracht van de woningbouwvereniging "Juliana! te Oldehove. 
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Het Kommerzielsterlied, 

(melodie: Jingle Bells). 

Laanden van Kommerziel, Woarden en Uterwoarden 

Ik hol van jim en ok van 't laand, dat ruug is uut zie oard 
Ok 't Oosten heurt er bij iend laand van vette klei 

Deurslingerd tot ien 't verst verschiet 

Deur 't Kommerzielster Riet 

Kommerziel, Kommerziel, Komdörp ien het Noord 

Alles is er ien de weer en ze binnen peroat! 

Kommerziel, Kommerziel, dörp van 't Westkwartier 

Doar bruust 't leven altied deur en elk waarkt met plezier. 

De Kommerzielster luu benoam de handeloar 

Heur energie en ok heur durf het moet er uut al goar 

Ja, ok de ambachtsman een kunstenoar is hij 

Veur boer en burger steit hij kloar } 

Dat toont de klanten rij 
® 
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Kommerziel, Kommerziel, Komdörp ien het Noord 

Alles is er ien de weer en ze binnen peroat! 

Kommerziel, Kommerziel, dörp van 't Westkwartier 

Doar bruust 't leven altied deur en elk waarkt met plezier. 

De boer en waarkam soam, ze worstlen met het laand 

Gewas en vrucht moet'n naar boven en 't onkruud aan de kaant 

O, laand van gaarst en weit, zo mooi bij zummertied 

Wij hol'n zo veul van dörp en riet 

En pries die ien mien lied. 

Kommerziel, Kommerziel, Komdörp ien het Noord 

Alles is er ien de weer en ze binnen peroat!' 

Kommerziel, Kommerziel, dörp van 't Westkwartidr 

Doar bruust 't leven altied deur en elk waarkt met plezier. 
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“De Bazuin! omstreeks 1930 opgesteld voor café Teengstra. achterste rij v.l.n.r.: Tjeerd Soldaat, Albert v.d. veen, Tekke Moltmaker, David Renkema, Klaas de Vries, Anton v.d. Laan, Harm Buining, Jannes v.Wieren. : Midden: Eite v.d. Veen, J.Lollinga, Doeke Adema, Dir.Priet, Chris Keizer, Eds Westra, 
Voors Piet Soldaat, Feiko Tiemersma, Jan Ellens,Duurd Ellens. 
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Chr.Muziekcorps "De Bazuin", deze foto werd in 1950 ter ge- 
legenheid van het 30-jarig jubileum gemaakt. 
Achterste rij v.l.n.r.: David Renkema, Dirk de Vries, Bouke 
Speelstra,Menno Noordewier, Lammert Ellens, Jan Smit, Jannus 
van Wieren, Ale Stulp, ?, Jan Westra?, Bendert de Vries, Albert 
van de Leest, Jaap Soldaat, Lieuwe Bos, Andries van de Velde, 
Piet Snip, Hendrik Smit 
voor zittend: Meine Ludema, Jan Hooghiem, Hessel Agema, Johannes 
v.d. Leest, Jan Hut, Louwe Klaassens, Jacob Hovinga, Anne 
Soldaat en direkteur Piet de Vries 

% 
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De Gereformeerde Jeugdvereniging omstreeks 1945. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Stulp, Louw Haaima, Dovert Renkema, 

?, Jan Snaak, ? 

be rij: Ke Ellens, Geertje van Dijk, Fenna Haaksma, Hiltje 

Misker, Griet Borgman, Jits Ellens, Job Haaksma, Bouke 

Agema. 

Ae rij: Klaas Kamminga, Hooghiem, Kees Visser, Teake Hooghiem, 

Ienje v.d. Wilp, Trien Westra, Ietje Smit, Mien Hoogstra, 

Sara v.d. Molen, Froukje Faber, Hiltje Fokkinga, Edske 

Westra. 

3e rij: Piet Snaak, ? , ? , Douwintje Borgman, Aukje Schriemer, 

Feikje Hut, Matje Loonstra, Sjoukje Agema, ? , de Vries. 

2e rij: ? , Trijn Ellens, Griet Renkema, ? , Griet Hovinga, 

Wietske Fokkinga, Jantje Renkema, Mientje Hovinga, Ren 

N Agema, Froukje Soldaat, ietje Helmus. 

onderste rij: Lippe v. Wieren, Jo Loonstra, Lammert Ellens. 
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De inwoners(-sters) van Kommerzijl op reis. In vroeger dagen 
werd er ieder jaar een dagje uit georganiseerd. Op 19 juli 1944 
gingen zij met de bodewagen van Johannes van Wieren naar Paters- 
wolde, waar deze foto werd genomen. 
Achterste rij:v.l.n.r.:Marie Spanninga, Abel Spanninga, 7? 2, 

midden: 

voor zittend: 

, 

Wiebe Visser, Rieka Visser, Anje Teunstra, Henk 
Bakker, ? , Hennie Heitmeijer, Meine Ludema, Arjan 
Ludeman, Kees Beukema, Jan Hoogstra, Hendrikje 
Hoogstra, Grietje Hovinga, ®? 
Minke v.d. Kooi, Froukje Ludema, Lukje de Boer, 
Griet Hoving, Trien Stulp, Janna Kits, Jantje 
Spanninga, Sietske van de Veen, Hiske Hut, Coba 
Zwama, Tjits Hoogstra, Tine pettinga, Johannes 
van Wierden en zijn echtgenote. 
Klaas Zwma, Trijn pettinga, Ate Sonpreper, 2 Ps 
? 2? ‚ Jacob Ludema, ? , Piet Pettingäâ, Grietje 
Renkema met haar dochtertje. 
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Eén van de versierde wagens die meereed in de bevrijdingsop- 

tocht van 1945. "De HH-rokers' werd aanbevolen hier (bij de 

dames !) hun tabak te laten snijden. 

Op de foto staan v.l.n.r. Tiede Snip, Rensje Frankes, Minke 

Velting, Grietje Snip, Feikje Hut, Boukje Raven, Aukje Schriemer 

Grietje Adema em Grietje Hoving. 
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) Wederom een versierde wagen, voorop staan de heren Spriensma en Folkert Zwerver en K. de Boer en echtgenote. 

| 
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Zigeunerwagen 
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Nog een versierde wagen uit de bevrijdingsoptocht, hierop staan 
v.l.n.r.: Hennie Heitmeijer, Greet Buining, Tine van Til, 

Geertje Westra, IJvke Hazenberg, Kee van der Leest. 
de kinderen op de voorste rij: F 

' Jaap de Vries, Piet Agema, Liesbeth Agema ? en ?. 2 
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Openbare Lagere School in 1946, op de stoep van de huidige 
Soltketen genomen. 

achterste rij: 

midden: 

voorste rij: 

2 

  

Meester Prins, ? , Albertje Slagter, Jans van 
Kampen, Roelie Melissen, Piet Wilkens en 
Juffrouw van Kluf. 
Folkert Slagter, Roelof Faber, Jelle Rispens en 
Hennie Wilkens 

Arie Hamstra, Netty van Kampen, Kees Sikkema, 
Bertie Wijkstra en Jan Rispens. 
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Optocht 5 mei viering Geref meisjes vereniging. Van achteren beginnen links naar rechts: 
Rennie Helmantel, Tine Slagter, Doetje de Vries Dientje Hoeksma, Jeltje de Vries, 7. 
Ida Boersma, Tjitske Faber, 
Louwina Fokkinga, Corrie Helmantel 
Mettie Fokkinga, Riekje v.d. Molen 
Jantje Faver, Jantke Snaak 

» Geertje Sijpkens., 

109



  

  
110



TTN 

De zangvereniging "Soli 
| Bovenste rij v.l.n.r. 

Piet Hut, Jeen de Vries 
Fokkinga, Lucas Stulp, 
Fokkinga 

Deo Gloria". 

hendrik Ellens, Piet Pettinga, Abel 
Sietse Burgsma, piet Snip, Louwe 

Rennie Helmantel, Mettie Fokkinga Corry helmantel, Tine 
Slagter, Tet Burgsma, Dientje Hoeksma, Janna Pettinga, Jantje 
Faber, Gré Pietens. 

Hennie Moltmaker, Doetje de Vries, Trien Frankes, Foktje Helmanten, Dirigent Wind, Jantje Snaak, Mientje Hovinga, Foektje Westra, Wipke Fritsma 

Louwiena Fokkinga, Frouke Soldaat, Griet Snaak, Wietske 
Sloterdijk. 

Bronvermeldingen bij "De wordingsgeschiedenis van Kommerzijl'', 

— De Leekster Courant van 15 mei 1964, artikel betreffende Kommerzijl. 
- Lezing, omstreeks 1877/78 gehouden door de heer P. Dijksterhhis, van 

1847 — 1894 hoofd van de O.L. School te Grijpskerk. 
9 
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De navolgende personen, familie's en/of instanties hebben de foto's voor 

dit boek beschikbaar gesteld: 

A.Dijkstra te Kommerzijl 

„Ellens-Faber te Kommerzijl 

Faber te Kommerzijl 

‚Faber te Kommerzijl 

‚Haan te Kommerzijl 

Bindert Helder te Grijpskerk 

A.Hingst-Postma te Kommerzijl 

F.A,Hovius te Kommerzijl 

„Hovius te Kommerzijl 

„Huizing te Kommerzijl 

.Leemburg te Kommerzijl 

Ludema te Kommerzijl 

e Gemeente Oldehove 

„Renkema te Kommerzijl 

„Roorda te Kommerzijl 
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„Soldaat te Kommerzijl 

„Spanninga te Kommerzijl 

‚van der Til Kommerzijl 

J. Westra te Kommerzijl 

Elze Zwama te Grijpskerk 
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49 en 102 

108 en 110 

64 

103 en 106 

29 

24,30,46,57 en 65 

22,26,33,41,48,55,58,62,63,71 en 82 

54,104 en omslag voorzijde 

98 

32,34,36,38,40,50,60 en 69 

66 

96,100 en 105 

72,75 en 80 

52,70 en 84 

20,23,42,43,44,45,56,68,74,77,83,88, 

89,90,91,92 en omslag achterzijde 

73,78 en 95 

79 

86,87 

76 } 

21,27,28 en 51  
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