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Voorwoord
Voor u ligt een bundel met Sterke Verhalen over Kantens. ‘Sterk’ omdat ze laten zien hoe een klein
dorp vitaal kan zijn. Inwoners zetten samen de schouders onder hun dorpsverenigingen, zorgen voor
activiteiten en helpen elkaar waar nodig. Dat lukt heel goed, zoals blijkt uit dit tiental verhalen en
impressies. Ze vormen een mooie illustratie bij de cijfers die voorkomen in het onderzoek naar de
waardering van de leefomgeving in Kantens (Rozema, 2013).
Elke generatie verwerkt zijn ervaringen in verhalen. Verhalen vertellen vaak wat bijzonder is tegen de
achtergrond van het algemene. De winter van 1979 was in heel Nederland streng, maar mensen
herinneren zich behalve de kou en de sneeuw de verbondenheid die ontstond. Overal verloren kleine
dorpen hun middenstand, maar dorpsbewoners bedenken op een eigen wijze nieuwe voorzieningen
en delen hun succes!
Stefan van Schendel heeft vol inzet verhalen in Kantens opgespoord en vastgelegd. In verhalen gaat
het om een beleefde werkelijkheid, niet om wetenschap. Vertellers en luisteraars scheppen elk hun
eigen beeld. Behalve verhalen van en over bewoners vindt u hier observaties van een jonge student
die het dorp in het voorjaar van 2013 een half jaar lang heeft doorkruist en beleefd.
Het initiatief voor het project Sterke verhalen van Groninger dorpen is genomen door Jannie
Rozema, onderzoeker van het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen.
Haar onderzoeksthema is de kwaliteit van de leefomgeving. Dit tweejarig project werd mogelijk
gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen uit de reserve Leefbaarheid Krimpgebieden
(onderdeel Innovatieve Projecten en Experimenten). Hopelijk dragen deze verhalen op hun eigen
bescheiden wijze bij aan het voortbestaan van Kantens als kleine, maar sterke woon- en
leefgemeenschap. We zijn de inwoners die hun verhalen met ons wilden delen daar erkentelijk voor.
Drs. Joost Eskes
Projectleider Sterke Verhalen van Groninger Dorpen, Instituut voor Communicatie en Media,
Hanzehogeschool Groningen.
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1. Uit de klei, in de klei
Het is februari en de eerste dagen van mijn stage zijn achter de rug als ik voor het eerst écht kennis
maak met de provincie Groningen. Ik woon nu vier jaar met plezier in de stad Groningen, de rest van
de provincie is mij nog volledig onbekend. Uiteraard ken ik de beelden en verhalen van het Groninger
platteland en zijn kenmerkende huizen en boerderijen. En ook van de topografie op de basisschool zijn
wel enige Groninger dorpen en steden blijven hangen. Van het dorp Kantens heb ik daarentegen nog
nooit gehoord. Wanneer in januari ’13 de regio in het nieuws komt door de aardbevingen, raak ik
steeds nieuwsgieriger naar het dorp en zijn inwoners. Vandaag is het zover, ik ga het échte Groningen
ontdekken.
Omdat na een aantal koude en grijze weken eindelijk de zon door breekt besluit ik in plaats van de bus
de fiets richting Kantens te nemen. Zo kan ik tegelijk van het mooie weer genieten en de omgeving
verkennen. Van dat besluit krijg ik halverwege de tocht een beetje spijt gezien de wind die vrij spel
heeft in het open landschap. Toch fiets ik vol goede moed via de Noordzeebrug de stad Groningen uit
richting Zuidwolde. Vanaf nu is alles nieuw voor mij, de Groninger dorpen, huizen en boerderijen. De
uitgestrektheid van het landschap en de stilte om me heen komen me juist wel bekend voor. Als
geboren en getogen boerenzoon in de Noordoostpolder, op de zeeklei van de vroegere Zuiderzee, ben
ik dit type landschap wel gewend.
Vanaf Zuidwolde blijkt dat het fietspad richting Bedum aan vervanging toe is. Ik besluit de
routeplanner op mijn telefoon te gebruiken om er zeker van te zijn dat ik in Kantens terecht kom. Ik
hobbel over landpaadjes door de weilanden heen met uitzicht over het vlakke Groninger land. In de
verte zie ik de Walfriduskerk. Ik fiets Bedum door, ga over het spoor en kom weer in de weilanden
terecht. Dat wordt mijn internet- en GPS verbinding op mijn telefoon teveel, ineens zit ik tien
kilometer buiten de route. Ik twijfel of ik de goede richting op ga maar fiets toch door en kom
uiteindelijk bij Fraamklap uit. Deze bijzondere naam heb ik van tevoren op de route langs zien komen
dus ik heb gelukkig weer een herkenningspunt. Vanaf hier is het nog een aantal kilometers naar
Middelstum en vanuit dit dorp schijn je Kantens in de verte te kunnen zien liggen. Voor de zekerheid
vraag ik een bewoonster van Middelstum of ik de goede route naar Kantens in gedachte heb. Ze
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bevestigt vriendelijk mijn vraag. Op een bruggetje maak ik een korte tussenstop. Vanaf hier zie ik de
molen en de kerk boven bewoond gebied uitsteken, dit moet Kantens zijn. Een enkele boerderij
onderbreekt de winterse weilanden. Ik schrik op van een langsrazende vrachtwagen. Snel neem ik een
paar foto’s en stap weer op mijn fiets. Aan de linkerkant van de Middelstumerweg opent
lintbebouwing met redelijk nieuwe huizen en daarna volgen huizen in de oudere bouwstijlen. Voor mij
typisch Gronings, maar geen idee of dit zo is. Aan de rechterkant bevindt zich het Boterdiep met
daarachter twee grote boerderijen. Eenmaal in Kantens valt de stilte op. Waar zijn alle mensen? Ik trek
zelf de conclusie dat het nog vroeg in de middag is en de meeste bewoners aan het werk zullen zijn.
Ik zet mijn fiets neer bij ‘t Schienvat, ‘Centrum voor sociaal en cultureel werk’ staat er vermeld. De
deur is dicht maar waarschijnlijk komen bewoners hier vaak samen. Ik wandel eerst maar eens naar de
kerk in het midden van het dorp. Daar loop ik een rondje om de kerk en bekijk de huizen die er om
heen zijn gebouwd. Een oude kerk gebouwd op een wierde, de huizen daar omheen en straatjes die
naar dit midden van het dorp lopen, hier is Kantens vast ontstaan. Ik vervolg mijn wandeling door de
Poelestraat en loop zo door enkele straten om de dorpskern heen en kom bij de molen uit. Intussen
ben ik wel enkele mensen tegengekomen die mij vriendelijk groeten. Vanaf de molen loop ik weer
naar mijn fiets en neem plaats op een bankje.
Ik zit hier een tijdje en laat het dorp op me inwerken. Beelden van de omgeving waar ik ben
opgegroeid komen in me op. Ook hier de boerderijen en de weidsheid van het landschap. Een klein
dorp voor een groot deel gebouwd op de zeeklei. Maar dit dorp heeft historie, hier wonen al eeuwen
mensen die het dorp maakten tot wat het is. Kantens, daar moet een sterk verhaal in zitten.
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2. ‘Kannes’
Tegenover het dorpshuis staat het voormalige gemeentehuis. Ooit was Kantens een zelfstandige
gemeente, het oude gemeentehuis en het schavot aan de Langestraat herinneren hieraan. Het
rechthuis, de ‘warf’, bood plaats aan de rechters van het Oosterambt. Het bezat ooit een
gebrandschilderd raam met daarop de tekst : ‘Albert Lewe op Klinkenborg, heer van Cantes, Stitswerd
etc, erfhoofmeester van Winsumer en Schaphalster Zeilen, ordinairis gecommitteerde raad der
ommelanden en vrouw Elizabet Lewe, geboren Clant, vrouw van Cantes, zijn huisvrouw. Anno 1686’. Ik
vind deze vermelding later op de website http://www.redmeralma.nl/rechtspraak.htm. Dit waren de
Willem Alexander en Maxima van Kantens, belangrijke hoofdelingen, bekleed met allerlei ambten en
bevoegdheden en niet alleen van ceremoniële aard, zoals tegenwoordig. Het schavot staat er niet voor
niets, vermoed ik.

‘Kannes’ zeggen de inwoners van Kantens. Maar er zijn meer namen in omloop – bij het overal in
Groningen gehouden Schoolmeesteronderzoek van 1828 vermoedde de toenmalig onderwijzer van
het dorp dat de naam ontleend was van ‘den naam Kandinse (waarschynlyk uitgesproken Kant-in-zee)
of Kantzee; en welke benaming zyn naamsoorsprong zou hebben van het zeewater dat by
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den oorsprong, digt of aan hetzelve stond of liep. Op een glasruit in een oud huis, te Kantens, stond
eertyds Cantse (uitgesproken Kantzee).’ Of de onderwijzer het juist had … wie zal het zeggen. Hoog
stonden onderwijzers niet aangeschreven in die tijd.
Vanuit het centrum, de top van de wierde, kom je via de Kerkstraat uit bij ’t Schienvat. Dit dorpshuis ,
centrum voor sociaal en cultureel werk, biedt plaats aan het uitgebreide verenigingsleven dat Kantens
rijk is. Sporten, zingen en dansen, het kan allemaal in Kantens. Achter ’t Schienvat staat de Christelijk
Gereformeerde kerk. Wat zoekwerk leert dat dit gebouw is gebouwd in een regionale variant van de
Amsterdamse School. De ‘Amsterdamse School gaat uit van expressieve en fantastische vormen’ meldt
Wikipedia. Dit is goed te zien, een hoog opgetrokken dak met een spits torentje sieren het gebouw.
Het bouwwerk doet nauwelijks onder voor de eeuwenoude Antoniuskerk.
Wanneer je bij het dorpshuis linksaf de Langestraat doorloopt zie je de wieken van molen ‘De grote
Geert’ achter de toppen van de huizen uitsteken. Deze koren- en pelmolen stijgt hoog boven het dorp
uit en bepaalt samen met de Antonius het dorpsbeeld. Vroeger deed de molen dienst als lage
stellingmolen. Om voldoende wind te vangen en geen klap van de wieken te krijgen staat de eigenlijke
molen op een verhoging, daarop bevindt zich een gaanderij om de molen te bedienen. Op
zaterdagmiddagen en op afspraak kan je de molen bezoeken. Erachter bevindt zich aan het water van
het Boterdiep een aanlegsteiger. Het doet dienst als ‘haven’ van het dorp, veel Kaanster kinderen
verwelkomen hier ieder jaar Sinterklaas en zijn zwarte pieten.
Een schelpenpaadje voert de wandelaar vanaf ‘De grote Geert’ naar de rand van het dorp. Hier heb je
weer vol uitzicht over het Hogeland, boerderijen en het Boterdiep dat richting Uithuizen loopt. Via de
Pastorieweg kom je uit bij de ‘Thomas Wierema ijsbaan’, een natuurijsbaan, die in de winter de
concurrentie met het Boterdiep aangaat. Wie zou die Thomas Wierma geweest zijn, dat er een ijsbaan
naar hem is vernoemd? Een paadje verscholen achter het ‘Kanster jeugdhonk’ brengt je door het bos.
Een favoriete speelplek van Kaanster kinderen. De route door het bos komt uit bij nieuwbouw dat
Kantens jaren geleden net iets groter maakte.
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3. ‘Zou dit ook wat voor Kantens zijn?’
De veerboot vaart naar Texel. Aan boord bevinden zich Corrie Lenstra-Boon en Gerda Onnes. Twee
Kaansters op weg naar een vertelfestival op het Waddeneiland. Daar luisteren ze naar prachtige
verhalen, gewoon bij de Tesselaars thuis, de sfeer is intiem. Terug in Kantens stelt Corrie peinzend de
vraag: ‘Zou dit ook wat voor Kantens zijn?’
Geen van beide vrouwen is geboren in het dorp. Om verschillende redenen wonen ze nu in ‘Kannes’.
De een komt uit de omgeving van Rotterdam, de ander uit de stad Groningen. Corrie omdat haar man
de boot nu voor het huis aan het Boterdiep kan aanleggen. Gerda omdat zij en haar man na een
vakantie in Duitsland door Groningen toerden en voor het Hogeland vielen. Kantens werd uiteindelijk
de nieuwe woonplaats. Beiden genieten van de stilte en de weidsheid van het landschap. Gerda: ‘ ’s
Avonds is het donker en kan je de sterren zien’. Of het niet lastig was je draai te vinden in het dorp?
‘Nee, als je zelf maar mee doet, helpt en klaar staat, dan komt de rest ook wel goed’. En zo liep het
ook, mede dankzij Corrie en Gerda is Kantens een festival rijker.
Een tijdje blijft het enthousiaste ‘ja!’ van Gerda hangen. Op 1 januari 2010 zei Corrie tegen zichzelf:
‘Doen we het nou wel of niet’? ‘We doen het nu’ was het antwoord. Maar hoe begin je een
vertelfestival? Op internet zochten ze naar vertellers, want zonder vertellers geen festival. Uiteindelijk
bleek een zoektocht naar geld ook niet geheel onbelangrijk om een festival tot stand te brengen, dus
ze vroegen allerlei subsidies aan. Vijf mensen uit Kantens vormden een groep, zo gingen ze op weg
naar het eerste vertelfestival in Kantens. Een pad uitstippelen, elke maand vergaderen, een werkplan
opstellen, en taken verdelen. Muziek regelen, media benaderen, website opzetten, flyers maken en
verspreiden.
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Tweemaal vond het vertelfestival tot nu toe plaats. In 2010 en 2012 vulden vier Kaanster huiskamers
zich met bezoekers uit alle windstreken. Aandachtig luisterden ruim 90 bezoekers naar verhalen in de
Groningse taal, streekverhalen, een oud Engels verhaal, grappige verhalen en vertellingen van de
Britse meester-schrijver Roald Dahl. De verhalendag kent geen thema waardoor alle soorten verhalen
aan bod kunnen komen. Het gaat er vooral om hóe je het vertelt!
In 2012 was Wijnand Stomp één van de vertellers, een verteller met een Antilliaanse achtergrond. Op
zijn repertoire staan verhalen over de spin Anansi. Ooit brachten slaven uit West Afrika het spinnetje
mee naar de Cariben. Tot op de dag van vandaag speelt het diertje in volksverhalen een belangrijke
rol. Net als de sluwe vos Reinaert in Nederland en omstreken is Anansi een boefje, waarin kinderen en
volwassenen zich goed herkennen. Stomp ontleent veel aan zijn Antilliaanse vaderland, maar hij is,
zoals zijn website vermeldt ‘…evenzeer verbonden met de Hollandse aarde, het land van zijn moeder’.
Stomp is verteller van het jaar en vaak op tv te zien, vertellen Corrie en Gerda.
Niet elke Kaanster was direct enthousiast over het cultureel evenement. Zoals Corrie zegt: ‘Maar dat
komt ook omdat vertellen niet iets is voor Jan en alleman, daar moet je van houden. Het is ook wel iets
aparts, het is niet alledaags.’ Uit dat gegeven ontstond het vertelcafé. ‘Dat is laagdrempeliger, mensen
uit het dorp zelf verhalen laten vertellen. Zo hopen we bewoners van het dorp er meer bij te
betrekken.’
Dat vinden Corrie en Gerda dan ook heel belangrijk. Uit het festival ontstond niet alleen een vertelcafé
maar ook een schrijversclub. Wie weet komen hier echte vertellers uit voort die de komende festivals
de mooiste, grappigste of spannendste verhalen in hun eigen dorp kunnen vertellen. Dan is het niet
alleen een festival vóór de bewoners maar nog meer dóór bewoners.
‘Zou dit ook wat voor Kantens zijn?’. Ja, dus. Zomaar een verhaal over een bijzonder festival in een
klein dorp op het Hoogeland.
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4. Boeren, landschap en ruilverkaveling
De wind strijkt met een gouden hand door het graan, de gewassen staan in de zomerzon in volle bloei.
Vanaf het vroege najaar vult het land zich met ploeterende boeren en hun steeds groter wordende
machines. In de winter ligt de grond er verlaten bij, soms omgeploegd, soms braakliggend. De lente
brengt nieuw leven. De boeren zaaien en poten, het vee maakt vreugdedansjes als het eindelijk weer
vers gras kan proeven. Seizoen na seizoen, jaar na jaar. Het water heeft zich teruggetrokken, er
verschenen dijken en de wierden gingen op de schop.
Akkerbouw en veeteelt beheersten ooit het dorp Kantens. Boeren gaven het dorp en landschap een
vorm die het voorheen nooit had. Waar ooit de zee het landschap boetseerde bewerken nu veetelers
en landbouwers het gewonnen land. Een eeuw geleden kwam de mechanisatie op gang, boeren
wisselden landbouwgrond uit, groeven sloten, rechtten riviertjes en vergrootten kavels. Op het ruime,
wijde land pronken sindsdien grote boerderijen.
Geert de Vries is een van die agrarische ondernemers, sinds acht jaar in maatschap met zijn zoon. Zijn
zoon is de derde generatie De Vries, hij zet het bedrijf voort. Geerts’ vader startte het bedrijf in 1936
aan de Klinkenborgerweg waarna Geert jaren later het bedrijf overnam. Tegenwoordig doet hij het
rustiger aan, al vermaakt hij zich prima op het bedrijf en is er ook altijd werk te doen. Toen zijn zoon
op het bedrijf kwam wonen, verhuisden Geert en zijn vrouw naar een woning aan de rand van het
dorp. Nog steeds met uitzicht over het Groninger platteland waar je in de winter de Martinitoren in
‘Stad’ kan zien staan.
Vroeger beïnvloedde het landschap de landbouw, tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid, vertelt
Geert. De invloed van het landschap op het boeren ondernemen vind je onder andere in de verdeling
van akkerbouw- en veeteeltbedrijven rond Kantens. De provinciale weg van Middelstum naar Usquert
ligt op een kwelderrug die zich vroeger in onbedijkt gebied vormde. Aan de oostkant stroomde de Fivel
waarvan volgens Geert de prielen allemaal naar het oosten liepen. De Fivel stroomde aanvankelijk vlak
langs Kantens maar verzandde ergens in de buurt van Zijldijk. Toen omstreeks het jaar 1000 in de
buurt van Uithuizermeeden en Roodeschool een dijk werd aangelegd hield de Fivel op te bestaan.

20

21

Hoe verder je naar het oosten van Kantens gaat hoe lichter de grond wordt. Het vroegere
verzandingsgebied van het oude riviertje de Fivel is hier de oorzaak van. Perfecte grond voor Kaanster
akkerbouwers om hier hun gewassen te verbouwen.
Onder Kantens vind je nog wel de echte zware klei. Een uitzondering daargelaten waar ooit eens de
zee het gevecht van de beschermende dijk won. Gemiddeld vind je op de kleigrond bijna allemaal
veehouderij. Zo verdeelt de grondsoort de landbouw in akkerbouw en veeteelt. Als je ver terug in de
tijd gaat lag er onder de klei zelfs veengrond. Maar door overstromingen is er een kleipakket op
afgezet. Het veen klonk uiteindelijk in door de druk van de klei. De zee geeft, de zee neemt.
Maar ook de landbouw heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De mens won de strijd met de
zee – in elk geval: voorlopig! - en trok met een liniaal lijnen door het land. Zoals Geert de Vries het
zegt: ‘Een boer probeert zijn productie omstandigheden naar zijn hand te zetten. Die hele kromme
sloot, dat past me niet. Die ga ik rechttrekken.’ Het is maar een simpel voorbeeld van wat in het
verleden veel gebeurde, aldus Geert. Zo ook bij de afwatering, kleine percelen grond werden vroeger
rond gelegd voor de afwatering. Maar later vergrootten boeren de kleine percelen juist en dempten
de sloten. Ook natuurlijk reliëf is maar lastig. Een boer verdoezelt oneffenheden in het landschap om
betere productieomstandigheden te krijgen.
Maar ook schaalvergroting en grotere machines droegen bij aan de landschapsvorming. Niet alleen
werden bedrijven groter, ook een aanzienlijk deel van de ondernemers verdween. In de jaren ’80
kende de omgeving van Kantens en Middelstum 185 boerderijen waarvan 10 particulier bewoond. In
2010 waren er 110 in functie en ruim 70 particulier bewoond.
Het landschap beïnvloedde het boerenbestaan, maar andersom herschiepen de boeren het land. Een
eeuwige strijd tussen mens en natuur? Jaren geleden lijkt de mens het gewonnen te hebben van de
zee, maar de dijken zullen altijd moeten waken.
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5. Schrijvenderwijs
Eerste akte:
Voorovergebogen achter haar laptop werkt ze aan een nieuw stuk voor toneelvereniging Advendo. De
vingers vliegen over het toetsenbord, inspiratie genoeg namelijk. De meiden uit logeren en haar man
aan het werk. Schrijven doet ze het liefst alleen, de ideeën uit de brainstormsessie met Willem Knot en
Janny Reiffers werkt ze verder uit. De rollen voor het stuk zijn al verdeeld, zichzelf niet zo’n grote rol
toebedeeld. Één ding is zeker: het moet goed aflopen.
Frouwke Doornbos, secretaris en schrijfster voor toneelvereniging Advendo, woont sinds april 2000
samen met haar man Geert in Kantens. Met hun drie dochters wonen ze aan de rand van het dorp aan
het water van het Boterdiep. Oorspronkelijk komen ze uit het dichtbij gelegen Uithuizen waarna ze
een aantal jaar in het westen van het land woonden. Frouwke geeft sinds 2006 biologie op het VMBO
in haar geboortedorp. Net in het dorp komen wonen werden ze gelijk bij van alles betrokken. Frouwke
werd lid van de toneelvereniging en werkte een aantal jaren mee aan dorpskrant ’t Lougnijs. Net lid
van Advendo nam ze al deel aan het bestuur. ‘We zijn geen echte Kaansters maar het voelt wel zo’
aldus Frouwke.
De viering van het 75-jarig bestaan van de plaatselijke toneelvereniging stond op de agenda. Volgens
Frouwke moesten ze het een keer iets ander doen. Het leek haar leuk om aan het publiek te laten zien
hoe het verenigingsjaar er uit ziet. ‘Mensen zien alleen de uitvoering en niet hoe het opbouwen gaat,
gedoe tijdens repetitie en een generale die niet lekker loopt’. Het schrijven vond ze altijd al leuk en ze
kroop dan ook direct achter het toetsenbord toen het idee vorm begon te krijgen. Er werd zo
enthousiast getypt dat het een avondvullend programma werd. Twee ‘bedrijven’ gaven het
verenigingsleven weer. Het eigenlijke stuk kreeg maar twee minuten toebedeeld. Het 75-jarig bestaan
leidde tot het schrijven van eigen stukken voor Advendo. Geen verkeerde beslissing zo blijkt later.
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Tweede akte:
In 1932 werd toneelvereniging Advendo opgericht. Vorig jaar werd dan ook het 80-jarig bestaan
gevierd. ‘De grote Geert’ vormde het decor voor het openluchtstuk. De vereniging telt bijna 30 leden,
waarvan vijftien actieve spelers in de leeftijd van 17 tot 70 jaar. Het is een vereniging voor alle
gezindten, gelovig of niet gelovig, Kaansters door elkaar. In het laatste weekend van januari wordt de
jaarlijkse uitvoering in t Schienvat opgevoerd. Twee avonden een uitverkochte zaal met enthousiast
publiek. De stukken laten zich omschrijven als ‘feelgoodachtig’.
Mede door Frouwke krijgt de vereniging naam in heel Nederland. De zelfgeschreven stukken krijgen
positief onthaal. Ook al gaat er, naast het docent zijn, veel tijd inzitten, het plezier blijft. Dit wordt
alleen maar groter wanneer bijvoorbeeld een toneelvereniging uit Haps, bij Nijmegen, het
‘Advendostuk’ opvoert. Stukken als ‘Alle hens aan dek-mantel’, ‘Bikin’s & Bratwurst’ en ‘Elk vogeltje
zingt zoals het gebekt is’ maken landelijke faam. Rollen, dialogen, muziek en decor alles door Advendo
bedacht en in elkaar gezet. Het publiek, bijpassende muziek en decor maken een belangrijk deel uit
van de stukken. Van een gigantische cruiseboot tot een compleet nagebootste camping. Het publiek
neemt plaats tussen de decorstukken, zo ontstaat een goeie interactie met de spelers.
Volgens Frouwke zijn er een paar drijvende krachten binnen de vereniging die perfectionistisch
ingesteld zijn en elkaar goed aanvullen; echt teamwork dus! Ze is blij dat ze de kans kreeg nieuwe
ideeën en ontwikkelingen samen tot stand te brengen. Het duurt nog 20 jaar maar het 100-jarig
bestaan wil zij zeker meemaken. Wie weet speelt Kantens hier een rol in. ‘Het lijkt me wel leuk om een
keer over Kantens te schrijven. Iets wat hier gespeeld heeft en wat bijvoorbeeld buiten op een mooie
plek uitgebeeld kan worden’.
Schrijvenderwijs groeide toneelvereniging Advendo uit tot een echte trekpleister voor Kantens.
Komende voorstelling zullen vijftien spelers hun opwachting maken op de Bühne. Voor Frouwke een
uitdaging iedereen weer een passende rol te geven. De meiden uit logeren, Geert aan het werk en
Frouwke achter de laptop.
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6. Nog lucht voor eeuwen
Het is mei 2013 en ik ben leeg. Afgelopen zondag hebben de kerkgangers hier voorlopig voor het laatst
gezongen en gebeden. De komende maanden gaan bouwvakkers me opknappen en klaarstomen voor
de toekomst. Deze vaklui en hun gereedschap doorbreken nu de stilte, af en toe komt organist Martin
Sprenger mij bezoeken. Deze bewoner van Kantens kent mij door en door en kan veel over mij
vertellen. Ik ben dan ook al ruim 800 jaar oud en maakte al veel mee. Mijn naam is trouwens
Antoniuskerk, aangenaam.
Je kunt me herkennen aan de steunbeer die mij overeind houdt. Dit was nodig omdat ik wat
achterover ging hangen. Door de jaren heen is er heel wat aan mij verbouwd en opgeknapt en heb ik
interieurs zien komen en gaan. Zo heb ik nog steeds inwoning van het orgel dat al sinds 1663 wordt
bespeeld. Dit kerkelijk instrument, gebouwd door de Groningse orgelbouwer Husz, is mede door de
zuinigheid van de Kaansters bijna in zijn geheel bewaard gebleven. Volgens sommige bezoekers is het
dan ook een wonder dat je de oude orgelpijpen nog steeds kunt beluisteren. Daarom krijg ik ook
bezoek van heinde en verre, niet alleen uit Groningen, maar liefhebbers en organisten uit Duitsland en
andere omringende landen. Onder begeleiding van de organist mogen ze spelen op ‘mijn’ orgel. Ik
mag wel zeggen dat ik een trekpleister ben voor het dorp.
Martin Sprenger kan zich geen Kantens voorstellen zonder mij in het middelpunt. Ik moet zeggen, er is
een moment geweest dat ik zoveel schulden had dat de diaconie mij verkocht. Een te dure pastorie
was hier de oorzaak van. De gemeente zocht zijn heil toen maar bij de buren en een donkere en stille
periode brak voor mij aan. Maar uiteindelijk is de toenmalige ouderling Uuldersma in 1821 met paard
en wagen naar Den Haag vertrokken. Door bemiddeling van Koning Willem I kon hij mij terug kopen.
Het dorp vierde feest en ik was weer het heertje in Kantens.
Tot de Tweede Wereldoorlog bleef het redelijk rustig. Toen roofden de Duitsers de kerkklokken uit
mijn toren om ze om te smelten tot munitie. Kanongebulder in plaats van klokgelui! Een dieptepunt in
mijn geschiedenis. Helaas kwamen mijn klokken niet in oude staat terug, de metalen wand scheurde
en zo bleef er van een zuivere toon niet veel over.
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Opnieuw maakten mijn bellen een reis naar Duitsland, dit keer voor restauratie. Nu hangen ze weer in
mijn toren. Wisten jullie dat het originele familiewapen van de familie Lewe er nog steeds
ingegraveerd staat? De familie had een borg hier aan de Klinkenborgerweg. De adellijke familieleden
waren van oudsher erg begaan met het reilen en zeilen van mijn bestaan.
Naast het orgel en de klokken kan je sinds een aantal jaar geleden het originele doopvont ook weer bij
mij bewonderen. Dat is – ik geef het niet graag toe – ouder dan ik zelf, een eeuwtje maar, maar toch.
Nadat het dienst had gedaan als tuinvaas bij de Klinkenborg stond het jaren stof te happen in het
depot van het Groninger museum. Martin Sprenger kreeg het voor elkaar dat ik herenigd werd met de
‘tuinvaas’. Het is fijn dat er altijd wel een betrokken Kaanster is die zich om mij bekommert. Zo maakt
Martin zich niet alleen sterk voor mij en al mijn bewoners, maar ook voor samenwerking met de
andere kerken in het dorp.
Je zou denken dat ik na alle gebeurtenissen rustig verder kon. Maar tegenwoordig sta ik niet alleen te
schokschouderen als de klokken luiden of het orgel galmt - de laatste jaren voel ik af en toe de grond
onder mij beven. Ik blijf wel stoer staan, maar een enkele scheur in mijn voegen kan ik niet
voorkomen.
Nu sta ik hier dus leeg maar niet verlaten na al die drukke en bewogen jaren. Voorlopig een laatste
restauratie om daarna met plezier weer mensen met allerlei achtergronden te ontvangen.
Kerkgangers, bewonderaars, organisten van over de hele wereld, zangers en zangeressen, toeristen, ze
zijn allemaal welkom. Nee, ik ben niet van plan Kantens de rug toe te keren. Ik adem dan wel historie,
ik heb nog lucht voor eeuwen.
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7. Kantens beeft
Een zomeravond in Kantens, augustus 2012. Enkele bewoners zitten nog buiten te genieten van de
zwoele temperaturen. Plots klinkt er een harde knal en beweegt de aarde. Een tiental seconden schudt
Kantens op haar grondvesten. Scheuren in de muren en schrik en angst bij bewoners. ‘Alsof een
vrachtwagen tegen je huis rijdt!’ Veel bewoners weten gelijk: ‘dit is een aardbeving’. De nacht volgt,
met de vraag in het achterhoofd ‘Wat staat ons nog meer te wachten?’
Een winterse avond in Kantens, februari 2013. Opnieuw een dreun en daarna trillende Kaanster grond.
Trofeeën van VVKRC, de plaatselijke voetbalvereniging, schudden in de vitrinekast. Het is niet alleen
de aarde die beweegt. De Kaansters, maar ook de NAM, roeren zich. De Kaansters om hun belangen te
verdedigen en hun schade te verhalen, de NAM om bewoners gerust te stellen en samen in overleg te
gaan.
Sinds 1959 boort de Nederlandse Aardolie Maatschappij naar gas in de provincie Groningen. De
gaswinning heeft wel tot gevolg dat er bodemdaling optreedt. Deze bodemdalingen kunnen
uiteindelijk tot de hiervoor beschreven aardbevingen leiden. Het KNMI heeft sinds de gaswinning een
paar honderd bevingen gemeten.
Begin dit jaar startte de NAM met ‘Nam op de koffie’. Bewoners konden directieleden uitnodigen om
op de koffie te komen. Een Kaanster maakte hier gebruik van. Bewoners en directie praatten over het
effect van de aardbevingen. Inwoners van Kantens uitten niet alleen hun frustratie en woede tijdens
deze bijeenkomst maar presenteerden ook een film aan de directeur van de NAM. ‘Aandachtig kijken’
was de titel, de schoonheid van het Hogeland stond centraal.
‘Werkgelegenheid, de economie en de krimp van dorpen zijn onderwerpen die ik vaak in mijn
gesprekken met u tegenkom. Mensen maken zich daar terecht zorgen over. Omdat NAM
onlosmakelijk verbonden is met Groningen, willen wij ook aan deze onderwerpen aandacht geven’,
schrijft NAM directeur Bart van de Leemput in zijn column in de Ommelander Courant na het bezoek
aan Kantens. Zijn antwoord op de vraag naar zijn visie voor 2020 was: ‘Als ik naar het jaar 2020 kijk, zie
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ik een regio die sterker is geworden en ik hoop dat we de huidige discussie rond gaswinning en
aardbevingen kunnen gebruiken om daar samen aan te werken.”
Het was uiteraard niet gelijk ‘hosanna’ tussen bewoners en NAM. Verschillende bewoners vertellen
over hun frustratie en soms ook woede na de bevingen. Ze voelden zich gedupeerd en zagen enkele
huizen onverkoopbaar worden. Toch werd ook het contact met de aardoliemaatschappij gezocht. ‘Een
redelijke vergoeding was toch wel het minste wat ze konden doen’ vertelt een inwoner van Kantens.
‘Samen de schouders eronder’ was een veelgehoorde kreet. Dit bericht bereikte uiteindelijk ook de
NAM. Misschien na lange tijd en soms te laat, bewoners voelden zich eindelijk gehoord.
Na de beving van 16 augustus 2012 besloot de NAM in overleg met burgemeester Rodenboog van de
gemeente Loppersum, de Groninger Bodembeweging en op basis van gesprekken met inwoners de
schadeafhandeling anders in te richten. Voortaan zouden bewoners persoonlijk benaderd worden. De
NAM breidde het team van contactpersonen uit. Volgens de organisatie krijgen bewoners direct een
persoonlijke contactpersoon wanneer zij schade melden. Ook het aantal taxateurs werd flink
uitgebreid tot 50 personen. De schade kon sneller dan voorheen afgehandeld worden. Maar zoals de
NAM ook zegt: ‘We blijven kijken naar hoe we dit proces verder kunnen verbeteren. We blijven altijd
leren.’
Of een verhaal over aardbevingen past in een verhalenbundel over kracht en kwaliteit van Kantens?
Ook hier is een bepaalde kracht uit te halen, de kracht van bewoners om samen op te komen voor hun
belangen en de kracht om samen met de NAM tot een oplossing te komen.
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8. ‘Sei immer freudig und spielbereit’
Ietwat verscholen in Kantens aan het eind van de Kerkhofsweg staat het huis van jazzmuzikant Bert
van Erk. Een veelzijdig muzikant geboren en getogen in Amsterdam die begin jaren ’90 zijn plek vond
in het dorp. Goeie herinneringen heeft hij overgehouden aan zijn tijd in Amsterdam. Hij had het
voorrecht al zijn grote jazzidolen in de kracht van hun leven live mee te maken. Onder andere in het
concertgebouw zag hij Sonny Rollins, Thelonius Monk, Miles Davis, Art Blakey en John Coltrane. Jazz
was voor hem de enige remedie tegen ‘zijn puberdepressie in de benauwdheid van de jaren ’50’. Een
verwijzing naar de naoorlogse succesroman ‘De avonden’ van Gerard Reve is snel gemaakt. Later kreeg
hij de kans met jazztoppers als Dexter Gordon, Slide Hampton en Art Taylor samen te spelen.
In zijn huiskamer vertel Bert uitvoerig over zijn leven en zijn bestaan als jazzmuzikant. Cd’s, boeken,
posters, een piano en een ruim 100 jaar oude contrabas sieren de woonruimte. Na Amsterdam werd
Utrecht zijn woonplaats. In 1992 eindigde een vaste samenwerking in Utrecht en een nulmoment in
zijn leven volgde. ‘Opeens was het duidelijk dat ik uit Utrecht weg ging. Ik heb daar nooit zo van
gehouden als ik van Amsterdam deed’.
‘Toen dacht ik, terug naar Amsterdam? Terug is maar terug. Jazzlife is citylife, maar ik weet het nu wel’
vervolgt Bert. Groen wonen en een beetje rust zag hij voor zich. Het liefst helemaal vrijstaand, binnen
een half uur van de stad, zodat hij zijn gang kon gaan. Ook de zee lonkte, altijd eigenlijk al in zijn leven.
In Kantens stond het huis waar hij nu nog steeds woont. Het stond te koop en hij bedacht zich geen
moment. Het was dan wel niet aan het water, de Waddenzee is nu dichtbij. Het woonbootje in Utrecht
liet hij achter zich. Het rumoer van de stad, waar hij destijds voor ‘vluchtte’, mist hij geenszins.
Gitaar was zijn eerste instrument waarna hij de conservatoriumopleiding in Amsterdam volgde. Het
werd klassiek gitaar omdat er in die tijd geen opleiding tot jazzmuzikant bestond. De basgitaar kwam
in zijn leven en hij ontdekte dat, zoals hij zelf zegt, ‘zijn plek in het veld meer verdediger dan spits was’.
Na zijn conservatoriumopleiding studeerde hij contrabas. Dit snaarinstrument zou zijn leven tot de dag
van vandaag gaan beheersen.
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Daar omheen houdt Bert van Erk zich bezig met van alles wat met muziek en jazz in het bijzonder te
maken heeft zoals componeren, arrangeren, optredens organiseren en workshops geven.
Voordat hij neerstreek in de provincie was de stad Groningen meer dan bekend voor Bert. Groningen
heeft traditioneel een rijk potentieel aan jazz. De meeste optredens vinden dan ook in de Groningse
hoofdstad plaats. Optredens in verschillende formaties, hij behoort onder andere tot het trio ‘Blinxma,
Buma en Van Erk’ en het ‘Drie Sterren Trio’. In 2000 produceerde hij een cd met zijn meest eigen
orkest ‘Bert’s Breeze’. Volledig door hemzelf gecomponeerd, opgenomen en uitgebracht. De titel luidt
‘Deining’, de omslag van de cd is een verhaal op zich.
‘Dan diep dan hoog, houdt het doel in het oog’, luidt de titel van een schilderij van Jannes de Vries Jr,
een van de schilders van De Ploeg. ‘Net in de tijd toen de opnames klaar waren, kwam ik bij Jannes de
Vries thuis en die had aan de muur een tweelingschilderij hangen’, vertelt Bert. Bert’s Breeze en hij
wilden iets met branding en kleuren. De schilderijtjes zouden de hoes gaan vormen van de cd. Een
tussenconstructie voor de twee schilderijtjes werd bedacht om de omslag tot een geheel te maken. Of
‘Dan diep dan hoog, houdt het doel in het oog’ een levensmotto is? ‘Ja op zich wel, maar een
belangrijker motto is van Johann Sebastian Bach. ‘Sei immer freudig und spielbereit’. Het betekent
zoveel als: ‘Zorg dat je je altijd goed voelt en klaar bent om te spelen’
In Kantens hebben de jazzklanken van Berts contrabas tot nu toe éénmalig geklonken. Tijdens de
pauze van het vertelfestival zorgden Bert en zijn orkest voor de muzikale omlijsting. Dit betekent
overigens niet dat het dorp niks voor hem betekent. Buiten het feit dat hij enkele Kaanster kinderen
gitaarles geeft, doet hij veel inspiratie op in dorp en omgeving. Altijd is Bert blijven optreden en
‘geleidelijk aan heeft zich hier een heel leuk leven ontwikkeld’. Nog altijd is hij tevreden over de
tegendraadse move. Voor hem is rust en ruimte een echte kwaliteit en kracht van het dorp. Rust die af
en toe onderbroken wordt door ritmische jazz. Ruimte die regelmatig gevuld wordt met lage
strijkklanken uit de contrabas.
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9. Kabbelend water of krakend ijs
Cato ten Hallers woont met haar man in het voormalige waarhuis van Kantens aan het Boterdiep.
‘Waren’ betekent bewaren, bewaken. De bewoner van de voormalige sluiswachterswoning waakte
over de sluis die toen dienst deed in het dorp. Tegenwoordig ‘waken’ de bewoners als het ware over
het water van het Boterdiep. Cato ten Hallers ziet in de zomer bootjes en vissers het huis voorbij
trekken, in een goeie winter laten schaatsers sporen achter op het bevroren water. Het Boterdiep zit
ook vol waterleven. Water- en oeverplanten groeien er volop en een beetje sportvisser vangt er zo
maar een maaltje snoekbaarzen.
Het 25 kilometer lange kanaal loopt van de haven van Uithuizen tot het Van Starkenborghkanaal bij
Noorderhoogebrug in de stad Groningen. De naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het transport
van zuivelproducten, een van de vroegere functies van het Diep. De aanleg van het kanaal vond plaats
in de 17e eeuw, het Diep streek in 1660 als het ware aan de oostkant van Kantens neer. Voor die tijd
bestond ter plekke waarschijnlijk al een kwelderrivier, te zien in de meanders ten noorden van
Middelstum. Bij aanleg van het Diep groeven de arbeiders het kanaal door de wierde heen. Het water
kreeg een belangrijke transportfunctie voor de bewoners. Het Diep verbond Kantens met onder
andere Uithuizen, Middelstum, Bedum en Zuidwolde.
Cato en haar man wonen niet geheel toevallig aan de oever van het Boterdiep waar tegenwoordig
voornamelijk pleziervaart plaats vindt. Ze kan uitgebreid vertellen over haar werkzame leven in het
onderzoek naar waterleven en voornamelijk het leven in zee. Haar onderzoek naar wulken – een
zoutwaterslak - is bekend in binnen- en buitenland. Maar ook voor Cato en haar man lokte de rust en
ruimte van het Groninger land. Ze woonden jarenlang in de Stad maar gingen uiteindelijk op zoek naar
een rustig plekje. Kantens bood die plek en ze kochten het oude enigszins vervallen waarhuis.
Hier wonen ze nu geruime tijd waardoor Cato uitvoerig kan vertellen over het Boterdiep. In de kamer
met uitzicht over het Boterdiep, vertelt ze over het leven in het water en de seizoenen die voor
verschillend vertier zorgen.
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Vroeger bevoeren bijvoorbeeld de beurtschippers Moret het Diep en brachten hun lading zand en
grind naar Uithuizen en weer terug. Wanneer het water te hoog of juist te laag stond, lag een schip
soms wel een week voor het huis van Cato en haar man. ‘Een vriend van ons stond een keer ontroerd
voor het raam’, vertelt Cato. ‘Een echt kanaal met echte scheepvaart’ zei hij. Eind jaren ’70 hield het
beroepsverkeer op te bestaan. Ook was er een tijd dat de Kaanster kinderen leerden zwemmen in het
water van het Boterdiep. De oude bakker Dijk vertelde Cato hier wel eens over. Wie de zwemles gaf?
‘Dat is me even ontschoten’ antwoordt Cato.
’s Winters zorgde het Boterdiep niet alleen voor vermaak, het was nog praktisch ook. Via het water
kon je overal komen, in tegenstelling tot de slecht begaanbare wegen over het land. De schaats was
een belangrijk en snel vervoersmiddel. Nu trekken de Noorderrondritten veel sportievelingen naar het
Diep. Tweemaal passeren de schaatsers tijdens deze tocht het oude waarhuis.
In de winter van 1986 werkte Cato rustig in de voorkamer van het huis aan haar onderzoek. Plotseling
is de tuin gevuld met mannen en vrouwen in schaatspak. Wat bleek, het ijs onder het bruggetje voor
het huis bleek niet stevig genoeg waardoor de schaatsers door de tuin van de familie Ten Hallers
kluunden. Van de sneeuwklokjes in de tuin lieten ze niet veel over.
Kinderen leerden hier zwemmen, schaatsen en vissen. Nu kun je er in de zomer kanoën en roeien. Wie
weet biedt het Boterdiep in de toekomst weer plaats aan horeca aan het water of verhuur van kano’s.
Wat zou Kantens zijn zonder Diep!
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10. Kantens in 2063
Het uitzicht onveranderd, de wind die nog steeds vrij spel heeft en de stilte die net als 50 jaar geleden
af en toe onderbroken wordt door een fluitende vogel of door spelende kinderen. Geluid van voorbij
razende auto’s is in de loop der jaren verstomd, elektrische brengen alleen nog een licht zoemend
geluid voort. Ik voer het tempo van mijn fietstocht op. De fiets met trapondersteuning helpt me de
wind te bedwingen. Wanneer ik vanaf Middelstum het fietspad richting Kantens op fiets denk ik terug
aan het jaar 2013. Een half jaar verdiepte ik mij toen in het dorp. Wat zou sindsdien veranderd zijn?
Dat jaar was ook hét jaar van de aardbevingen, hoe gingen de bewoners nadien hier mee om? En is de
aarde sindsdien bedaard?
Sinds die maanden in 2013 kwam ik regelmatig in de provincie en het dorp Kantens. De Groningse
dorpjes met hun eeuwenoude kerken gebouwd op wierden hadden een snaar in mij weten te raken, ik
fietste regelmatig over de slingerweggetjes van dorp naar dorp en vertelde graag aan vrienden en
familie hoe mooi de provincie wel niet is. Toen ik rond 2014 Groningen verliet verwaterde het contact
met het noordelijk gebied. Nu 50 jaar later fiets ik hier weer, een weerzien met Kantens.
Het eerste wat mij opvalt is een Aziatisch uitziend huisje aan de rand van het dorp. De pagode
kenmerkt zich door steeds kleiner wordende verdiepingen op het dak van het huis. Hoe komt dit huis
hier terecht? De tuinier voor het huis begroet mij. Hij lacht wanneer ik enigszins verbaasd vraag naar
het verhaal achter dit huis. ‘Dat is een lang verhaal meneer’, antwoordt hij. Na de aardbevingen in de
eerste maanden van 2013 schudde in augustus van dat jaar de aarde opnieuw. Wederom ontstond
veel schade aan huizen en boerderijen en een beangstigend gevoel onder de bewoners.
Maar waarom is deze Japanse man hier met zijn familie komen wonen? In samenspraak met en op
kosten van de NAM werd een oplossing bedacht om de huizen zo schokbestendig mogelijk te maken.
In Japan had men ervaring met aardbevingen en hoe huizen hier op aan te passen. Kortom, een Japans
bedrijf zette voet aan de wal van Kantens en ging het gevecht met de onrustige aarde aan.
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Door een bijzondere constructie bleven scheuren in muren en vloeren voortaan uit. De van origine
Japanse man, hoofd van het bedrijf, vertelt hoe hij verliefd werd op Kantens en omgeving en zijn gezin
liet overvliegen. Zoals het Gronings gezegde luidt: ‘Waist nooit woar de oal kroept, zee de boer, en
zette de foeke in't woagenspoor.’
Onder grote publieke druk bezweek de NAM en zette de gaswinning eind jaren ’10 grotendeels stop.
Duurzame en groene energie namen een snelle vlucht, het aantal aardbevingen nam af en Kantens en
omgeving kwamen weer tot rust. In 2032 beeldde de toneelvereniging Advendo dit bijzondere verhaal
uit tijdens het 100-jarig bestaan met een eigen stuk: ‘Hoe de aarde beefde’.
Net als 50 jaar geleden neem ik plaats op een bankje. Ik laat het verhaal over de aardbevingen op mij
inwerken. Vijftig jaar verder intussen, de aardbevingen werden geschiedenis, een sterk verhaal. De
leeuw op de Antoniuskerk waakt nu al eeuwen, de wieken van de molen draaien, het water van het
Boterdiep kabbelt rustig voort, t Schienvat schijnt en schenkt …
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Zonder de hulp van een aantal inwoners van Kantens had dit boekje niet tot stand kunnen komen.
Deze Kaansters wil ik graag bedankten voor hun gastvrijheid, hun antwoorden, uitleg en verhalen die
ze met mij gedeeld hebben.
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Portret
Na negentien jaar verliet ik de polder en de
boerderij en verhuisde naar de stad
Groningen. Hier begon ik mijn studie
Communicatie waaraan ik volgend jaar hoop
af te studeren. Mijn derdejaarstage bracht me
dit voorjaar in contact met het dorp Kantens.
De eerste kennismaking deed ik per fiets,
daarna bezocht ik het dorp per auto of
openbaar vervoer. Ik ontdekte vele nieuwe
dorpen en plaatsnamen en kwam er achter
dat de provincie Groningen veel te bieden
heeft.

In 1990 werd ik geboren op de boerderij in de
Noordoostpolder (Marknesse). De boerderij,
een akkerbouwbedrijf, is na de drooglegging
van de Zuiderzee door mijn opa opgestart.
Daarna zette mijn vader het bedrijf voort en in
de toekomst zal mijn broer deze taak op zich
nemen. Hoewel ik met plezier op het
platteland ben opgegroeid trok het
boerenleven mij niet.

Een half jaar lang werd ik door Kaansters
vriendelijk en enthousiast ontvangen. De
koffie stond klaar en leuke gesprekken werden
gevoerd. Samen beschreven we de kracht en
kwaliteiten van het dorp. Ik heb ze zeker
ontdekt...
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