
Luttense woning herbergt 180 jaar geschiedenis

‘Turris Aquae’ thuishaven aan lager wal 
geraakten

LUTTEN - ‘Turris Aquae’. Zo luidt
het  opschrift  aan  de  voorgevel  van
het  boerenbedrijf  van  de  familie
H.J.M. Schrijver gesitueerd aan de
Stobbeplasweg  1  in  Lutten.  Deze
latijnse  naam  verwijst  naar  de
naastgelegen watertoren. Voorts zegt
deze  naam  ook  veel  over  de
voormalige  bewoner,  de  heer
J.Schrijver. Hij was een zeer gezien
man  in  de  omgeving  van
Lutten/Slagharen,  een  fervent
koorzanger  en  van  daaruit  zeer
geïnteresseerd in de latijnse taal.

De naam Schrijver is een begrip in de
wijde  omgeving  en  wordt  vaak
geassocieerd  met  de  woorden
naastenliefde,  menslievend,  goed  van
bestaan.  De  geschiedenis  van  het
geslacht Schrijver in Lutten gaat terug
naar  het  jaar  1861.  De  toenmalige
bewoners van het bedrijf in Lutten, de
familie  Kleine  Staarman,  hadden een
neef  woonachtig  in  Liederholt.  Deze
neef, de heer Antony Schrijver, kwam

op  achttienjarige  leeftijd  bij  dit
kinderloze  echtpaar  inwonen.
Aanvankelijk  begon  hij  als
boerknecht,  maar  al  gauw  werd
duidelijk  dat  hij  te  zijnertijd  de
erfgenaam  van  dit  prachtige  bedrijf
zou worden. Hij kon het bedrijf voor
niets overnemen, maar zijn trots liet dit
niet tob en hij stond er op een bedrag
van f 10.000,00 te betalen. Hoewel dit
een  enorm  kapitaal  voor  die  dagen
betekende was het waarschijnlijk nog
maar  een  schijntje  van  de  eigenlijke
waarde van dit enorme bedrijf wat 365
hectare  omvatte.  ‘Nagenoeg  het  hele
Slagharen behoorde hen toe’,  zo ver-
telt  de  huidige  eigenaar  over  de  van
oorsprong  verveners  familie  Kleine
Staarman. Ook werd in het  pand aan
de Stobbeplasweg ooit een cafébedrijf
uitgeoefend. Het was een zogenaamde
schipperskroeg  waar  ook  heden  ten
dage  nog  wel  eens  de  restanten  van
boven  water  komen.  Zo  werd  bij
grondwerkzaamheden  menig  kapot
glaswerk,  oude  kruiken  en  een  grote

hoeveelheid  pijpekoppen  onder  het
zand  vandaan  gehaald.  Volgens  de
overlevering zou met name mevrouw
Kleine  Staarman  op  bejaarde  leeftijd
haar  sieraden  ergens  in  de  woning
verstopt hebben, maar tot nog toe heeft
Schrijver daar niets van terug kunnen
vinden’,  zo  stelt  de  huiseigenaar  op
laconieke wijze vast.

Aanzien
Evenals de familie Schrijver stond ook
Kleine  Staarman  in  hoog  aanzien
binnen de gemeenschap. Het was een
welgestelde  familie  met  oog  en  oor
voor  de  maatschappelijke  en  sociale
problemen  van  anderen.  ‘Van
Staarman is onder meer bekend dat zij
eind  vorige  eeuw  gebrandschilderde
ramen  aan  de  R.K.  kerk  hebben
geschonken  voorzien  van  hun
initialen.  Mevrouw  Kleine  Staarman
die  op  latere  leeftijd  dement  werd
kreeg  binnen  de  kerk  een  speciaal
plaatsje waar niemand anders toegang
had. Dit waarschijnlijk als waardering
voor al datgene wat deze familie voor
de kerk deed. Dat was in die jaren zo.
Diegenen met het meeste geld kregen
de beste plaatsen. Zij  stonden als het
ware  op  een  voetstuk’,  zo  vertelt
Schrijver.

Thuishaven
Met  name  het  achterhuis  van  het
Luttense  bedrijf  is  al  ruim  180  jaar
oud. In de loop der tijd zijn er diverse
aanpassingen  en  moderniseringen
doorgevoerd  maar  wat  vooral  blijft
zijn de innerlijke herinneringen aan de
mensen  die  binnen  dit  gebouw
gewoond, gewerkt en geleefd hebben.
Met name voor zwervers en in de jaren
daarvoor  voor  de  veenwerkers
betekende  dit  adres  een  thuishaven.
Nimmer  deed  een  voorbijganger  een
tevergeefs beroep op de eigenaar voor
eten  en  onderdak.  Het  was  op  een
gegeven moment  zelfs  zo dat  er  een
aparte schuur werd gebouwd voor de
aankomende  zwervers  en  al  gauw
werd  de  aanvankelijke  wagenschuur
omgedoopt tot het landlopershok. 



‘Het landlopersvolk kende elkaar en al
gauw ging het van mond tot mond dat
men  bij  Schrijver  onderdak  kon
krijgen.  Gastvrijheid  stond hier  altijd
heel hoog in het vaandel. Mijn opa en
mijn vader hebben altijd een gevoelig
plekje  in  hun  hart  gehad  voor  de
minder bedeelden, de mensen die aan
lager  wal  waren  geraakt.  Zij  moeten
toch ergens terecht kunnen, zo zal men
altijd  gedacht  hebben.  Zo raakten  zij
ook  betrokken  bij  het  leven  van  die
groep mensen en het waren vooral ook
de  echtgenotes  van  grootvader  en
vader Schrijver die een groot aandeel
hebben gehad in de opvang van deze
mensen. De zwervers kregen dan wel
zogenaamd  het  restant  van  het  eten,
maar zij  kookten natuurlijk wel extra

zodat er voldoende over bleef om het
landlopersvolk van een goed portie te
voorzien’.

Harley Davidson
Nadat A.Schrijver in 1888 trouwde met
Henrica Rooth werden uit dit huwelijk
vier  kinderen  geboren.  De  jongste
zoon,  J.H.Schrijver  (vader  van  de
huidige eigenaar) trouwde vervolgens
in met zijn vrouw Reina Lammerts. De
ongetrouwde  zus  Mina  -  in  Lutten
vooral  bekend als  tante Mina -  bleef
eveneens in de ouderlijke woning.
J.H.Schrijver  was  in  de  jaren  twintig
de eerste Luttenaar die zich verplaatste
op  een  motor.  Op  een  echte  Harley
Davidson met riemaandrijving reed hij

met  name  in  het  weekeinde  naar
Groningen  voor  een  bezoek  aan  zijn
toen nog toekomstige vrouw. ‘Hij zal
het  toen niet  in  drie  kwartier  hebben
gedaan,  maar hij  kwam er’,  aldus de
heer  J.H.M.  Schrijver  die  thans  als
derde man van het  geslacht Schrijver
de boerderij  in  Lutten bewoond.  Een
boerderij die groot en roemrucht is in
vele  opzichten.  Groot  qua  omvang,
groots  vanwege  zijn  bewoners  in  de
loop der  jaren  en  roemrucht  om zijn
geschiedenis.  Een  geschiedenis  die
veel  meer  omvat  dan  in  een  paar
woorden  kan  worden  gezegd.  Een
geschiedenis ook die het waard is om
als  blijvende  herinnering  te  worden
opgetekend.


