
Tot 1934 lag deze boerderij aan een smalle grindweg met een beklinkerd pad voor de paarden in een 
buurtje dat Blokhuizen werd genoemd. 
Waarschijnlijk is het woord Blokhuizen ontstaan uit het West-Germaanse Bi-Luka, in de betekenis van 
ingesloten  land of een stuk land dat begrensd was door greppels, heiningen en water.  
Achter en naast de boerderij ligt een merkwaardig gebied dat het “Nieckelandt” wordt genoemd. 
Het is een bultig stuk land met nog een stukje dijk en een stukje ringsloot. 
Over het erf loopt nog een pad wat het Niekerlanderlaantje wordt genoemd. 
De boerderij staat op een terp. 
Aan de westkant is dat niet zo goed te zien omdat er een stuk is afgevlakt door de komst van de 
Provincialeweg, maar aan de achterkant (oostkant) is het duidelijk te zien met een hoogteverschil van wel 
2 meter boven het waterpijl.  
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Anita Wit, dochter van de huidige bewoners, 
heeft bij het uitbaggeren van de sloot een 
zogeheten “reispiëta” gevonden. 
Het is een klein beeldje (circa 6 centimeter) 
voorstellende de Heilige Maria met haar 
gestorven zoon Jezus Christus op haar schoot. 
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Bewoners

Sam Wit en Ina Bakker wonen op deze boerderij.
Zij zijn de vierde generatie Wit op Blokhuizen.

Het is moeilijk te achterhalen hoe oud de stolpen van de familie Wit zijn. Wel bekend is dat op 19 december 
1831 een openbare veiling is geweest waarbij er “twee huismanswoningen met erven, tuin, boschje met 
wei en bouwland gelegen aan de Blokhuizen onder Oude Niedorp en Haringcarspel” werden verkocht aan 
Pieter Zijp en Trijntje Molenaar. 
Dit echtpaar had twee dochters, Aafje en Dieuwertje. 



2Na het overlijden van hun ouders erfden zij de opstallen met land. 
Dieuwertje trouwde in 1861 met Jan Wit (1834-1869). 
Jan was nog maar 35 toen hij overleed en Dieuwertje bleef met twee jonge kinderen achter: Jan (1864-
1934) en Trijntje - twee andere kinderen waren al als baby overleden. 
Dieuwertje hertrouwde met Cornelis Mul en in 1891 trouwde haar zoon Jan Wit met Antje Wijnker. 
Zij kregen negen kinderen, waarvan er vijf op zeer jonge leeftijd overleden; de grote boosdoener was de tbc.  

Gevels aan de zuidzijde

Oostgevel aan de Provinciale weg

In 1934 trouwde Theo Wit met Corrie Jannes. 
Theo en Corrie betrokken de achterste stolp die ook vaak als woonhuis werd gebruikt. 
De stolp had indertijd ook een eigen huisnummer. 
Na het overlijden van z’n vader, trok Theo in de voorste stolp. 

Theo en Corrie stonden bekend als gezellige mensen die zeer actief waren in het dorps- en verenigingsleven. 
Theo zat o.a. in het Kerkbestuur en in de gemeenteraad. Corrie was actief bij het Katholiek Vrouwen Gilde 
en de Zonnebloem. Ze hielden ook allebei van bridgen. Uit het huwelijk van Theo Wit en Corrie Jannes  
werden tien kinderen geboren. Helaas sloeg het noodlot twee keer toe. In 1944 verdronk zoon Piet op 2 
jarige leeftijd. In 1947 verongelukte de jongste zoon Wim op 5 jarige leeftijd op de weg voor het huis. 



In 1968 trouwde Sam Wit met Ina Bakker. Zij zijn de huidige bewoners 3

In 1984 werd een grote schuur gebouwd voor de machines. 
Zo’n 35 koeien werden elke dag gemolken die nog ouderwets in de stolp op stal stonden.  
Maar de nieuwe tijd vroeg uitbreiding en modernisering en hieraan kon/wilde Sam Wit niet meer voldoen. 
In 1994 zijn de koeien voor het laatst gemolken en verkocht. 

Op het bedrijf lopen nu schapen en jongvee. Sam en Ina kregen drie kinderen. Marco, Frank en Anita. 
Marco is bij vader in het bedrijf gekomen en heeft het geleidelijk aan overgenomen. Hij trouwde in 1994 
met Annet Nolten en zij hebben een mooi nieuw bedrijf aan het Bliekenbos, waar ze wonen met hun drie 
kinderen Joyce, Kim en Ferry.  

Voor de aanleg van een “tractorweg” en een nieuw fietspad moet de boerderij wijken.
Achter op het erf wordt al een nieuwe woning gebouwd. 


