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Inde 19de eeuw was het aardewerk uit Bergen 
op Zoom (BOZ) zeer succesvol en dus veel 
gekopieerd. Rl. Dorama liet in 1881 zijn merk 
registreren, dat verdacht veel leek op het 
Bergense. In ieder gevol weten we daardoos, 
dat bet aldus gemerkte eenvoudige aardewerk 
vit Dokkum afkomstig is en daar gemaakt 
werd in de periode 1881-1923. 

Doofpot met ringeloordecoratie en oplegwerk 
met een voorstelling van een jager enn de tekst: 
Tk kom van Dockum Nabij de beurs/Roelof 

Eernst, Groningen! 1876’. Dit pronkstuk 

werd als speciale opdracht gemaakt door 
Schelte de Beer, die te Dokkum woonde in de 

Koningstraat (nabij hotel De Beurs) voor de 

Groninger Roelof Eerst. 

  
  

  

Van doofpot tot knottekistje 

  

( een beroepen of ambachten zo verschillend a's <= 

de goud- en zilversmeden en die van de pottenza-= 

maar beide vormden ze een onmisbaar element van de stedelijke 
samenleving. Het pottenbakken is ongetwijfeld het oudste. Lange ti’: == 
er een pottenbakkerij gestaan aan de zuidkant van het Grootdiep. n=== 
begraafplaats, waar nueen rijtje woonhuizen staat. Het was een guns 
ligging: direct aan het water, wat de aanvoer van klei en de turf voor « 

stoken van de ovens mogelijk maakte, terwijl langs dezelfde weg het po 
kon worden afgevoerd. In 1822 werd het bedrijfspand gekocht door <= 
pottenbakker Minne Brants Steringa. Na zijn overlijden werd het vers": 
aan de Leeuwarder aardewerkfabrikant RJ. Dorama. In deze tijd gin 
met de hele Friese kleiverwerkende industrie snel bergafwaarts, maar — 
wat betreft de pottenbakkerijen. De oorzaak lag zowel bij de opkors- 
geëmailleerde metalen voorwerpen voor keukengebruik, als bij het 
fabrieksmatige aardewerk van P. Regoût te Maastricht. Tegen deze 
concurrentie moest het oude pottenbakkersambt het afleggen. 

Hert langst hield in het algemeen de produktie van het bruine 
gebruiksaardewerk en het met kerfsnee versierde aardewerk het uit. ze 
Dokkum. Daar vestigden zich in 1876 vanuit Bolsward (vanouds éér —:- 

belangrijkste Friese centra voor de aardewerkproduktie) Schelte de 5 

(1826-1910) en zijn gezin. Zijn zoon Rienck de Beer (1857-1942) was ce: 
pottenbakker in deze traditie, werkzaam in het enig overgebleven bec: - 
het Grootdiep, een filiaal van Dorama. Op hoge leeftijd gevraagd over — 
leven als pottenbakker, merkte hij o.a. op, ‘dat Dorama op zijn zachts: 
zeer zuinig was en zijn personeel van ’s ochtends 5 tot ’s avonds 8 uur 
werken; dat de potklei voor de gewone potten en pannen uit Bolswarc 
en de pijpaarde voor de testen, komforen en vergieten uit Gouda. Rie - 
deed zijn werk in een ruimte, waar weinig daglicht kwam. Als er jongens — 
de ruiten kwamen kijken, bromde hij ze weg, omdat ze hem her lick: 
benamen. 

Vanaf 1915 was deze pottenbakkerij kwijnende en in 1923 werd ze 
opgeheven. Het betekende het einde van een lange traditie. Weliswaar: = 

weer gedurende ruim 10 jaar een pottenbakker bezig in Dokkum. zz 
Jan Dekker in zijn atelier De Gouden Hand, maar dit heeft meer eer 
kunstzinnig karakcer. 

De traditie begon, toen de eerste bewoners zich in N.O. Frieslane 
vestigden en er langzamerhand een eigen Friese cultuur ontstond. \ 

betere aardewerk was Friesland, en dus ook Dokkum, eeuwenlang 
afhankelijk van import, vooral uit het gebied rond Keulen. Daar « 

overigens ook betere kleien voorhanden. Nog steeds kennen we ce zen 
Keulse potten voor het bewaren van zout. De late middeleeuwer br 
veranderingen. Naast technische verbeteringen, zoals de introduc 
de eeuw van het loodglazuur, waardoor poreus aardewerk ware ze 
worden gemaakt, zien we vanaf ongeveer 1200 ook de vervaard 
baksteen, dakpan en vloertegel. Eerst vooral veel in de kloosters 

later in de versterkte huizen van de adel, en vanaf 1400 in de stec= 

zogenaamde Register van Aanbreng van 1511 komen merkwaarc:= 

    

   

  

   

    

  

   

   

      

 



  

    Er ne ters, pannen of pottenbakkers voor. Dat wil echter nog niet 
De ee er ern geweest. Want het is bijvoorbeeld bekend, dat er in 

— zen tamilie Potter (= potbakker) woonde. Een 
zomen van een 17de eeuwse potbakkerij kwam door 

= =‘euwbouw van het huidige postkantoor. 
zen we maar een paar namen van Dokkumer 

ter W. Andringa bijvoorbeeld, Jouw Sytses cn 
ingel zaten Pytter Jacobi, panbakker en Jan Beers, 

EE zeestraat werd in 1726 een pothuis met oven verkocht, 
emee es zer huis van vroedschapslid Sjoerd Sjoerds Potter. We 

zeer vegere pottenbakkers vroedschapsleden en 
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Spaarvarken van witte pijpaarde met groen 
glazuur overtrokken en gemerkt Dockurm 
den/Y.M, 1793. Het vroegst bekende 

voorbeeld van een met zekerheid te Dokkum 
gemaakt en gedateerd 
pottenbakkerswerkstuk. 

Een potschtp, volgeladen meet — voor zover 

zichtbaar — melk- en roompotten. Rechts is de 
pottenbakkerij van RJ. Dorama te zies, waar 
onder andere Rienk de Beer werkte. Op de 
achtergrond links zijn de buizen van de 
Halvemaanspoort. Situatie plusminus 1910. 
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ingelicht, kwam dat ook voor. Omdat het vrij eenvoudig was 
gehaltes van goud en zilver te knoeien, werd al vroeg van ov 

bepaald dat er waarmerken (keuren) in de werkstukken var zee 
moesten worden geslagen. Vanaf 1529 was een meesterteken cz 
merk) verplicht, vanaf 1602 ook een stadskeur en jaaraanduic 
controle mogelijk te maken, werden alle tekens aangebrach: 
plaat, die bij de keurmeester bewaard bleef. Van de allereers 
goudsmeden is heel weinig bekend. Omdat hun merktekens voe 

de provinciale keurplaat, kennen we bijvoorbeeld wel de namen 

Jacob en Claes Jans, maar meer ook niet. 
Van de vierde Dokkumer meester op de keurplaat, Wibe Diss 

meester werd, is geen werk bewaard gebleven, maar we weren 
kerkvoogden van Nes in 1580 twee zilveren kelken en een overe ze 

verkochten. 
De eerste van wie ook een werkstuk bewaard is gebleven, zamz= == 

beker, is Lambert Hendriks. Hij werd geboren te Kollum in 15== 
op 68-jarige leeftijd in de Waagstraat. Het blijkt overigens c- 
helft van de tot 1645 geregistreerde Dokkumers van elders zur 

    

   
   

    

    

   

    

Zilveren knottedoosje, blijkens het 

meesterteken in de vorm van een vogel, 
gemaakt door Folkert Snip (1639-1719) te 

Dokkum rond 1700. Een knotte was 
oorspronkelijk een doek, waarin de 
verlovingsgift van de jongeman werd 
geknoopt (koop = knot). Later werd het een 
doosje, waarin precies 20 dukatons (drie 

guldens) pasten. Op de zijkanten werden 
dikwijls scènes gegraveerd van paartjes, 
symbolen van huwelijkstrouw ed…   

De winkel van C. Heeringa, op de hoek 
Diepswal en Hoogstraat rond 1900. Een 

magazijn van horloges, kettingen, juweelen, 
goud en zilverwerken, pendules, klokken, 

weerglazen etc”. De glimmende ballen rechts 
inde etlage zijn oorijzers in de laatste fase van 

de ontwikkeling tot een het hoofd geheel 
bedekkende kap.      
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ezen zit Kollum, uit Leeuwarden, Franeker en de provincie Groningen. 
was her gesteld met de eerste meesters die een gilde te Dokkum 

reen: Pieter Abrahams uit Goch in Duitsland (meester te Dokkum in 

--5_en Paulus Sakes of Zacharias uit Kollum, meester ín 1636 en tevens 
- reemeester van Dokkum. Om een gilde te vormen waren minstens drie 

zr s soli Het Dokkumer zilver- en goudsmedengilde, in vergelijking met 
isseFriese steden vrij laat in 1645 opgericht, is altijd heel klein geweest: het 
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2 maakte, Zijn werk wordt beschouwd als her heetten van de 
_eemer zilverproduktie. Hicht, een geboren en getogen Dokkumer, 

     

zer: later, op 63-jarige leeftijd met de weduwe Catharina Schrader, aan 
— ree twee keer. Eerst met Anna Brantsma, de weduwe van zijn broer 

  

erverpen er in het 17de eeuwse Dokkum in edelmetaal vervaardigd en 
“xr werden: avondmaalsbekers en -borden, huwelijksbekers, 

rijnkommen, zoutvaatjes, poederdozen, eldenbases, lepels, 
“den, kommetjes, kaarsesnuiters, blakers, kandelaars, komforen, 

“en, lampetten, gieters, onderzetters, kaneelbusjes, ijsbekers, 
-rommeltjes, tabaksdozen, barbiersdozen, een jachthoorn en zilver 

- schoenmakersgilde. Naast zijn werk als edelsmid fungeerde hij 
=g als één der burgemeesters. 

e= ode eeuw was minder succesvol voor de Dokkumer edelsmeden. 
=d bijvoorbeeld is dat het Dokkumer stadsbestuur een zilveren 
zeerblad in Leeuwarden bestelde. In de 18de eeuw kwam er na een 

>estaan een einde aan het gilde. Alle gilden werden overigens in 

zeven. Het betekende natuurlijk niet het einde van de zilver- en 
en zelf in Dokkum. Ze bestaan nog steeds. En zo hoefde de 

mere er van een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester van de nieuwe 
=) sageradee | in 1984, overigens een zeldzaam geworden voorbeeld 

stuur als opdrachtgever, niet in Leeuwarden uitbesteed te 

      

   

   

    

   

    

   

     

                

  
  

Tekening van de zuidkant van het Grootdiep 
in 1917, door [. Hemkes. Geheel links de 

woninkjes van de pottenbakkers en de 
pottenbakkerij zelf. Middenin de 
sigarenfabriek De Nijverbeid, rechts 

pakhuizen van de Erven Brouwer Daartussen 
de scheepshelling. 

De nteuwe ambtsketen voor de burgemeester 

van Dongeradeel nret zijn drie geestelijke 

vaders. Van links naar rechts: oud- 

burgemeester van Dantumadeel, E. Talstra, 

midden burgemeester H. Sybesma en rechts 
de Dokkumer zilversmid D. Piersma. Het 

gewicht aan zilver van de keten is 442 gram en 
er werd 275 uur aan gewerkt.     
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Catharina Schrader ís een zeer 
godvruchtige vrouw geweest. De 

verslagen van bevallingen staan vol 
van korte gebeden, vragen, wensen en 
dankzeggingen aan God. Bijna elk 
nieuw jaar begint ze in haar Memory 

Boeck van de Vrouwen met een gebed. 

Zo in 1705: 

‘De Allemachtig Goedt, geff mij met 
dit niwe jar wederom niwen seegen. 

Och dat ick wederom mochte geholpe 
worden ter beqwamer tit. En het 
believe U doch, mijn Godt, mij met 
niwe lichamskrach te sterken en mij 

met wissheir en verstan seegen tot 

hulpe en trost van dy in elende en noot 
sijn. Alles tot grotmackinge van Uwen 
heylligen Nam. Dat willt mij verlenen, 
o heyllige drvenige Godt, om uwes 
lieven Sons Jesu Christi will. Ammen. 
ja ammen.’ 

Een fragment van het Memory Boeck van de 

Vrouwen dat Catharina Schrader aanlegde ont 
de duizenden bevallingen die ze leidde en die 

vaal een zeer uiteenlopend verloop hadden, 
vastte leggen. Het manuscript 15 vrij duidelijk 

geschreven, maar de eigenzinnige spelling en 
allerlet Duitse woorden en zinswendingen — 

Vrouw Schrader kwam inmners uit het 

Bentheümse — maken het manuscript lastig te 
lezen.   

  

    

  

De honderden kinderen 
van Vrouw Schrader 

1 n de loop der eeuwen hebben duizenden mensen zich 
Dokkumer kunnen noemen. Mensen dic in deze 

noordelijkste stad van Nederland woonden en werkten en vooral zij die in 
Dokkum geboren en getogen waren. Catharina Geertruida Schrader 

(1656-1746), afkomstig uit het Bentheimse, heeft een halve eeuw een 
bijzondere functie in Dokkum vervuld. Ze heeft er ruim 3000 bevallingen 
geleid, Door gelukkige omstandigheden zijn we goed op de hoogte van de 
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en Tee vee Dokkumers, want vroedvrouw Schrader heeft een 
We erven ven de vrouwen) nagelaten, waarin de duizenden verlossingen 

Be ze en dn zabije omgeving staan opgetekend. 
rraida Schrader werd in 1656 in Bentheim geboren, waar 
er was. Ze trouwde in 1683 met de chirurgijn Ernst 

die te Hallam in Friesland zijn beroep al had uitgeoefend. 
moree eer eerst enkele jaren in Bentheim wonen, maar vertrok 

ve Lene mer twee kinderen naar Hallum. Daar werden nog vier 
„Op $3-jarige leeftijd terugkijkend, schreef Catharina 

- „> haar 37ste haar ‘brave, gelerde en hog geachte en van Godt 
Se szinde man dor de doodt heben syn heen gan tot sijnen 

lijden belielde het de Heer, aldus haar verslag, om de 

narwichtige werk van vroedvrouw uit te kiezen. In De Aatsumerpoort in het noordoosten van de 
ter alleen de chirurgijnswinkel van haar man voortgezet, stad, zoals deze eruit zag tn de tijd dat 
s begonnen met een vroedvrouwenpraktijk. Ze schreef ze Catharina Schrader in en buiten de stad acttef 

re wandelen dat de Heere dor mijn hannden an was als vroedvrouw. Een pentekening van 
„in noot sijnde vrouwen al uyt vewerdkt hadde,’ Jacob Stellingwerf uit 1723. 

: : isde ze met haar zes kinderen naar Dokkum waar het gezin 
me oe eer cicht bij de Hanspoort kwam te wonen. Catharina Schrader 

zen bloeiende verloskundige praktijk op te bouwen. De eerste 
em tekende vrouw Schrader in de haar zo geëigende spelling 
weden Keersdag ben ick bij Titetsken enn sadelmacker 
chal Enn har dor des Heeren segen van een jonge sonn 

ene ensen. 1693 den 29 desember ben ick vor de erste mael te Dockum 
okeer Steenwich sin vrauw Diwke. En har met de hulpe van 
ange son gehalt. Enn war ales goet. Lof well, o Heere, gef my 
=icken seegen om Jesus Christus wille, amen.” 
szeeds even gemakkelijk, enkele maanden later: “1696 den 

1 de schiper Bonteko sijn vrouw Barber gehalt. War het 
„mar konde gen kint gewar worden, totdat het waatter 

voelen dick war. Don presenterde hem het erryse, kort darna 
er cesijde. lek kreg met grotte moyte de voerties. Bleef op het 

eer men mer sijn kin. En ho swar hade ick het, doch dor de hulp van mijn 

Ke vor moeder en kint’ 
>  vemem raakte Catharina Schraders oudste en nog in Bentheim 

vee oo eerer Geertruida Elisabeth verstrikt in de netten van Tjeerd Higt, 
van de zilversmid Thomas Higt, die behoorde tot het 

1 van Dokkum. In februari en maart 1713 trouwden 
moeder Schrader met Higt senior en dochter Geertruida 

z. In haar kroniek noteerde Catharina Schrader vervolgens: 
ouwden staat hebbe somtis in noot imant bij gestan’ en ze 
zen van haar eigen familie ook steeds begeleiden. 
ook haar tweede man, die jarenlang Dokkum als 

me eer oed gediend, overleed, nam Vrouw Schrader haar 
: aktijk opnieuw op. Het eerste geval noteerde ze aldus: ‘nae 

mn Toer eer hertiar 1721 ian ydes’; ze had kennelijk de vrouw van een 
s verlost en op het eind van het jaar kon ze noteren: ‘den 
E21 mijn dochter Schrader tot ternart een soon.’ De tweede 

= arina Schrader, Anna Magdalena Cramer, trouwde in 1720 
er veer veannes Henricus Schrader en het kind dat Vrouw Schrader | 

EE s de eersteling van dit echtpaar. Deze oudste zoon 
=zelde zich in de wetenschap, studeerde na de Latijnse School 

= Franeker en Leiden en werd in 1/44 op 22-jarige leeftijd 
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Hogeschool te Franeker. Zo moet Vrouw Schrader van meer kleinkinderen 
die ze op de wereld had geholpen, het genoegen geproefd hebben dat ze 
maatschappelijk goed terecht kwamen. 

In haar praktijk maakte Catharina Schrader meteen weer afschuwelijke 

bevallingen mee: in februari werd ze bij een dochter van Frans Foppes die 
met een gortmaker getrouwd was en op de Oostersingel woonde, geroepen. 
Een andere vroedvrouw Pietje Moy was al aanwezig. Het was verschrikkelijk. 
noteerde Vrouw Schrader: ‘Een grott verott kint, gen hofft hebbende, boven 
monsterös scherrp ant neckbeen.’ Meester chirurgijn Frans Berger moest 

erbij gehaald worden om de kraamvrouw met instrumenten van dit kind te 
verlossen. De vrouw haalde het en Catharina Schrader besloot haar verslagje 
met de verzuchting: De Heer bewaere ons vor dirgelick.” Twee maanden later 
mocht Vrouw Schrader een gezonde tweeling ter wereld brengen: ‘17/22 den 
2 april donderdag Jan Volkers. Een soon met een dochter gehalt. Quam het 
eerste met sijn ruge vor. Kerrde het. Quam sittende. Het meyste quam met 
sijn schouder. Kerde het ock meterhast. Quam dan met de voetten. De 
naegeborrte satt seer vast. Hade dar vel me te doen. Doch seer geluckig voor 
moeder en kinders. Jan Vollkers kopman en sin wif Janke,” 

De vroedvrouw zorgde niet uitsluitend voor bevallingen die enkele uren 
tot enkele dagen konden duren, maar ze verbleef ook wel langer bij een 

  
Portret van Catharina Geertruida Schrader op 
58-jarige leeftijd, een gewassen pentekening 
die de Dokkumer kunstenaar Jacob Folkema 

in 1714 maakte. 
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Der 5 januwary 1723 op Rensmageest gewest bij mijnheer en 
capitien onder de prins van Oranyen, nae dat ick dar 3 
Har welledele dor des Heeren seegen van een jonge son 

ver te het jaar is ze opnieuw vrij lang bij een hoge militair 
gen mee ere dis or deze ook tot de stadhouderlijke garde behoort of tot 

vee _eevwerder garnizoen. ‘1/23 den 29 april donderdag middags 
=zeer de ritmester Pourzma zijn vrouw Arelia Harsma 
=. nae datzse 6 daagen van te voren arbeit hadde. Een war 

= en ontsluitinge. Doch ginck in een ur à 3 weer over. Twee 
zis voren. Ginck weer over. Weer 2 dagen dar na het 
‘ack doen des dags dar nae noch swar to. Satt met sijn oor 

‚Doch nog geluckig voor moder en kint.” 

    

22e ze in haar memoires de bijzondere bevallingen nog eens 
= ick nog well meer als hondert quaade en sware EE Dn 

ED orten gehat. Dar war veel schriven anfast. Dit gemellde 
=sierös.’ Op 7 februari 1745 noteerde Catharina Schrader 

Et og een bevalling van de vrouw van backer Ype: ‘Bevont 
as. Bevont dat het qwalick lag, de vocties omhog, in de 

= zet errsy vor en most so dubelt geboren worden met 
ziek, ver, grott kint. Een dochter. Acke de moeder en het 
Seer sij gedanckt.” Catharina Schrader overleed op 

30 oktober 1746 in Dokkum, mogelijk is ze bijgezet in het 
Par: Cr ie in de Hervormde Kerk. 

Zie Sranan 18, tepi tarn 

  

27 

    
Een Dekkenmerdrieling aan bet eind van de 

19de eeuw. Ook na Vrouw Schraders eminente 

verloskundige praktijk bleven er Dokkumers 
op de wereld komen; zelfs met meer tegelijk. 

£ bont 42 Base Ì AOT 
4 

De kraamkamer van bet ziekenhuis Sionsberg 
in Dokkum. Sinds Vrouw Schrader kinderen 
ter wereld hielp zijn er tweeëneenhalve eeuw 

verstrekken en is de zorg rondom de geboorte 
totaal veranderd. 
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Feestlied 

Feestlied bij de opening van de 

tramlijn Dokkum-Veenwouden op 
5 oktober 1880. 

Van Dockunt naar Veenwouden 

Snelt nu de Tram daar been; 
Wij zullen feest gaan vieren 

Langs de straat en grachten zwieren 

En jub'len dan meteen. 

Wij eeren de Besturen 

Hun lof klinke in het rond: 

Die dezen weg ontsloten, 
En Dockuns bloei vergrootten 

In dezen lijden stond. 

De Omnibus moet wijken, 
Voor zeven maal de Tram; 

Met ’t paard gaan wij nu sporen, 

Geen tijd gaat nu verloren, 
Nu klaagt geen enkle stem. 

De stoomboat zal 1 nog klaren, 
De Tram is wat te duur; 

Dat toch de Tram moog bloeten, 

En Dockums welvaart groeten, 

Wenscht ieder in dit uur 

Dat de Conunisste leve! 
Die ons dit feest bereidt; 

Zoo iets maakt Dockumr wakker 

Want slapen op den akker; 
Geeft geene vruchtbaarheid, 

(Op den wijze van: 

‘Ik had een wapenbroeder’). 

Koetsjes van Wouda op de Markt in Dokkum. 

Deze rijtuigjes waren de taxi's uit het begin 
van deze eeuw. De foto ts genomen in 1910. 

Wouda ts later op taxt-verbuur overgestapt.   

Dokkum en de ‘wijde’ wereld 

1 n vroegere eeuwen ging zowel het goederen- als het 
personenvervoer voor verreweg het grootste deel over 

water. Het water heeft ook in het bestaan van Dokkum als handels- en a’: 
reizigerscentrum een grote rol gespeeld. Nu heeft dat water als verkeersa=: 
sterk aan betekenis ingeboet. Er zijn echter tijden geweest, dat de natuur! == 
en de gegraven waterwegen voor Dokkum de belangrijkste verbindinger 
vormden, zowel met de omringende plaatsen als met de wijde wereld. 

Via allerlef vaarten en kanalen was er toen een druk verkeer over water ==: 
Dokkum. De aanvoer van landbouw- en zuivelprodukten vond vrijwel 
uitsluitend via het water plaats, met snikjes, schouwen en pramen en dar <— 

een hele drukte in de stad, waar allerlei waren werden verhandeld, 
rechtstreeks van producent naar consument. Vooral ’s woensdags (markrce= 
gonsde het in Dokkum van bedrijvigheid. Verschillende Dokkumer 
straatnamen herinneren daaraan: Koornmarkt, Vleesmarkt, Suupmarkt. 
Boterstraat, Wortelhaven, Bargemerk, Vlasstraat. 
Dokkum heeft tor 1729 bovendien aan open zee gelegen. Het Dokkuzze: 

Diep was een slenk van de Lauwerszee. Eb en vloed hadden er vrij spel. C- 
zoals burgemeester Van Tuinen gezegd zou hebben: ‘It wetter brûsde oer = 
Syl ta.’ 

Door die directe verbinding met zee kwam er een levendig handelsverkes- 
tot stand met onder meer de Scandinavische landen, Noord-Duitsland e= 
zelfs Rusland. In het Groot Diep in Dokkum lagen toen vaak imposante 
zeilschepen afgemeerd. Het Dokkumer Diep slibde echter langzaam maar 
zeker dicht. Dokkum werd steeds moeilijker bereikbaar voor grote scherpe 
‘loen in 1729 de Dokkumer Nieuwe Zijlen werden gebouwd betekende dir ==: 
begin van het einde van Dokkum als internationale handelsstad. In de 
19de eeuw stierf de zeevaart uit. Dokkum werd op zichzelf en op zijn 
achterland teruggeworpen. Maar de levendige handel bleef. Want koopme 
zijn, dat zit de Dokkumers in het bloed. 

Het reizigersverkeer vond in die oude tijden plaats per trekschuit, 
waarvoor Dokkum als uitgangspunt of als pleisterplaats diende. Er wers 
bijvoorbeeld veel van de trekschuit gebruik gemaakt door reizigers, die ui: 

Duitsland en Groningen via Dokkum en Leeuwarden naar Amsterdam 
reisden. Dokkum lag toen aan een (inter)nationale verbindingsweg! De 
reizigers waren vaak vol lof over de trekschuit naar Dokkum, die zij roemder: 
als een rustig en geriellijk middel van vervoer. Aan de tijd van de trekschui: 

herinneren in Dokkum nog het vroegere Kollumer Veerhuis bij de 

Woudpoort, de restanten van het jaagpad langs de Dokkumer Ee en 

(uiteraard) de Strobossertrekvaart, die nu een zuiver recreatieve functie 
heeft. 

De trek- of jaagschuit is gedurende twee en een halve eeuw (1) — van 
pakweg 1650 tot 1900 — een belangrijk middel van openbaar vervoer geweest: 
En een oergezellige reisgelegenheid! Lees maar eens wat Scrutator (een 

Dokkumer snuffelaar) in zijn geschrift ‘De Groote Guut van Dockum’ 

schreef over die oude vervoersgelegenheid: “Wanneer de menschen ín oude 
tijden ergens heen moesten reisden zij te voet, te paard, per bolderwagen, 
schip, trekschuit of diligence. Voor Dockum was ’t een mooi ding, dat men 
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ti
 = =vexschuit naar Leeuwarden kon en verder naar Harlingen en dat men in 

_escelijke richting een zelfde reisgelegenheid had naar Stroobos en 
or ngen. De eerste trekschuit heeft opzien gebaard. Dat was in het 
ee maar van 1646 en wel tusschen Leeuwarden en Harlingen. Maar in dat 
ze jaar was Doekum er ook al op uit om, vooral ten behoeve van zijn 
zer Ce. een snelle verbinding tot stand te brengen in Westelijke en Oostelijke 

—==z. In November begon men reeds met den aanleg van een trekweg. 

was in den zomer van 1647 klaar, waaruit men kan zien, dat de kalme 
s uit den ouden tijd toch ook van opschieten wisten en gauwer cen 

—eveg klaar hadden dan een rondweg voor modern verkeer in de 
2e eeuw) (Een heerlijke steek onder water voor het gemeentebestuur van 
Zeem!) Lang heeft die oude trekweg gefunctioneerd, langer dan de 

—eescnuit, die in 1855 een groote concurrent kreeg in de stoomboten.” 
De Dokkumer trekschuiten werden in de 18de eeuw ‘geëxploiteerd’ door 

        

  

  

  

Een prachtige foto van het Dokkumer 
Kleindiep uit 1912. Op de achtergrond de 
Bonte- en de Wittebrug en één van de 

korenmolens (Zeldenrust) die nu nog altijd 
de trots van Dokkum zijn. Tussen de Bonte- en 
Wittebrug links op de achtergrond de 

stoomboot, die tussen Dokkum en 

Leeuwarden voer Rechts aan de Turfmarkt 

een paar turfschepen Skûtsjes’). Links aan de 

Vleesmarkt liggen een paar talken, waarvan 
één met een volle vracht turf. Daarachter een 

trekschuit. 

De trekschuit kreeg in de loop van de vorige 
eeuw concurrentie van de paardetram. 
Dokkum had (in 1880) zelfs de primeur van 

dit vervoermiddel in Friesland. 
De indrukwekkende foto van de Dokkumer 
paardetram, die hier staat afgedrukt, werd 
gemaakt bij het jubileum van voerman 

J. Wiersma. Ter gelegenheid hiervan maakte 
deze feestelijk versterde wagen een extra rit. 

De man rechts, die het paard vasthoudt, is 
Cornelis Damsma, die later als koloniaal naar 

Nederlands Oost-Indië ging en in Atjeh zou 
vechten. In Dokkum was hij beter bekend als 

Brave Pieter’. De paardetram heeft tot 1926 
dienst gedaan. Toen kwam de stoomtram. Len 
vit per tram van Dokkum naar Veenwouden 
duurde ongeveer een uur 
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Een oud buskaartje voor een enkele reis Blija- 

Leeuwarden à 55 cent op 21 januari 1940. De 

gebroeders Sprietsma (Lammert en Geert) 

reden met blauw-gele wagens, zoals dit 
kaartje vermeldt. Op de andere route van 

Dokkum naar Leeuwarden (via Oudkerk) 

werden de reizigers vervoerd in rood-witte « 
bussen. De busondernemers wisten toen wel 

wat kleur bekennen betekende. 

AUTOBUSDIENST DOKKUM - HOLWERD - LEEUWARDEN 
Telefoon 201 Blauw-Gele Wagens 
Ondernemers: L. & G. Sprietsma, Dokkum. 
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de | lervormde diaconie (1), zo is gebleken uit een document in het 
Dokkumer stadsarchief. Daarin wordt melding gemaakt van vier 
trekschepen, die aan de diaconie toebehoren. 

De aanleg van de Strobossertrekvaart — het Dokkumer stadsbestuur 
hechtte blijbaar veel waarde aan een goede verbinding met Groningen — heet: 
destijds 245.755 gulden, 17 stuivers en 9 penningen gekost, waarvan 225.000 
gulden tegen een rente van 6 procent moest worden geleend door het 
stadsbestuur van Dokkum, dat er een dikke strop aan heeft gehad. Het feit. 
dat Michiel Adriaansz de Ruyter er op 14 augustus 1665 gebruik van maakte 
om per trekschuit van Delfzijl naar Harlingen te reizen, zal het financiële leed 
van Dokkums vroede vaderen weinig hebben verzacht, hoe verguld de 
Dokkumers ook zullen zijn geweest met het vluchtige bezoek van de zeehelc. 

aan hun stad. 
Het verkeersbeeld in Dokkum werd gedurende een groot deel van de 

vorige eeuw nog bepaald door de trekschuit (“it boatsje’}, de postkoets en de 
paarderram. In 1855 werd de eerste schroetstoomboot, de ‘Tjerk Hiddes’ op 

de Dokkumer Le in de vaart gebracht, tot groot ongenoegen van de 
trekschippers, die zich (niet ten onrechte!) in hun bestaan bedreigd voelden. 
Maar de vooruitgang viel niet meer te keren. De trekweg raakte na de komst: 
van de stoomboten geleidelijk in verval, doordat tengevolge van het 
stoombootverkeer de walkanten begonnen af te kalven. De stoomboten 
‘Tjerk Hiddes’ en Admiraal Tromp’ hebben het lang volgehouden. Tot het 
einde van de jaren twintig van deze eeuw hebben beide boten, die zowel voor 

goederen- als voor passagiersvervoer waren ingericht, gevaren. Zij werden 

toen vervangen door motorschepen. 
De oudste vorm van railvervoer, die Dokkum kende, was de tram. Op 

20 juli 1880 werd de eerste schep grond verzet voor de aanleg van de lijn 
Dokkum-Veenwouden. Daarmee werd een begin gemaakt met wat eens hert 

grootste tramnet van Nederland zou worden, zo vermelden J.J. l'iedema en 
J.J. Buikstra in hun boek “Friesland rond per tram’. 

De lijn Dokkum-Veenwouden was namelijk de eerste lijn van de pas (op 
24 april 1880) opgerichte N.T.M. (Nederlandsche Tramweg Maatschappij. 

die zich ten doel stelde tramwegen in geheel Nederland aan te leggen en te 
exploiteren. Dokkum schreef dus tramhistorie! Die eerste tram was een 
paarderram. Een andere keus was er niet, want het gemeentebestuur van 
Dantumadeel, over wiens grondgebied vrijwel her gehele traject van de trar: 
liep, weigerde coestemming te geven voor een stoomtram, omdat die veel te 
gevaarlijk zou zijn, zo vlak langs de openbare weg. 

In aanwezigheid van veel autoriteiten werd op 5 oktober 1880 met 
4 personenrijtuigen de officiële openingsrit gemaakt van Veenwouden naar 
Dokkum, waar de nieuwe paardetram, die Dokkums bloei moest vergroten. 

door een samengestroomde menigte bij de Woudpoort met gejuich werd 
begroet. In het stadhuis, waar de genodigden samenkwamen, hield de 
burgemeester van Dokkum een feestrede, Hij toonde zich verheugd, dat 
Dokkum via de nieuwe tramlijn was verbonden met het landelijke 
spoorwegnet, maar hij zou Dokkums burgemeester niet zijn geweest als hij 
niet de wens had uitgesproken, dat de paarden spoedig zouden wijken voor 
stoomtractie. Maar die wens zou pas in 1926 in vervulling gaan…! 

De overschakeling van paardetractie op stoomtractie gaf een geweldige 
impuls aan het personenvervoer. Reeds in oktober 1926 volgde een nieuwe 

verbetering toen de stoomtractie werd vervangen door motorrijtuigen. Toch 
heeft de tram het moeten afleggen tegen de autobus, die na de Eerste 
Wereldoorlog, toen het wegennet werd verbeterd, snel terrein won. De auto 
en de autobus verdrongen de tram en het boemeltje. Die autobus deed zijn
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eereie in Dokkum tegen het midden van de jaren twintig. Jelle Jansen in de 
z= Oosterstraat was de eerste Dokkumer autobusondernemer. 
voorbeeld van Jelle Jansen werd natuurlijk in het ondernemende 

Te exem snel gevolgd. Achteraf bekeken zijn die Dokkumer 
- sredernemers van het eerste uur mensen met een vooruitziende blik 

st. want uiteindelijk heeft Dokkum het van de autobus moeten hebben. 
-ziculiere autobusondernemers uit Noord-Oost Friesland zijn op 
ember 1938 verenigd in de NOF (de Noord-Oost Friese 
sonderneming), 

over Dokkum en het openbaar vervoer schrijft komt onherroepelijk 
=: bij het meest beroemde fenomeen onder de vervoermiddelen, die in 

--_ 55 der jaren hebben gediend tot het transporteren van Dokkumers en 

“—onenden: het Dokkumer Lokaaltje. Het Dokkumer lokaaltreintje leeft 
ineen liedje van A. van der Mark (een gezellige meezinger) dat af en toe 

—_- valt te beluisteren. En Dokkum zelf houdt het roemruchte boemeltje in 
== de gedaante van cen ‘treintje’ op rubberbanden, waarmee men 
- rensdags (marktdag) een rondrit door de stad kan maken. 

Dokkumer ‘Lokaaltsje’ heeft van 1901 tot 1936 dienst gedaan voor 
envervoer. Na de Tweede Wereldoorlog is het treintje nog enkele 
van stal gehaald. De eerste maal op 29 juli 1947 voor de jaarlijkse 
art naar de Bonifatiusstad (omdat er toen nog te weinig bussen waren) 

— = ce maand maart van 1954, 1955 en 1956 omdat de bussen toen een 
= niet mochten rijden wegens opdooi van de wegen. Van de spoorlijn 
arden-Dokkum resteert nu alleen nog het gedeelte Leeuwarden-Stiens 

eer tén maal per dag een goederentrein rijdt voor de Z.PC. in Stiens. 
2 - Dokkumer tram heeft na de bevrijding ook nog eens cen tijdje gereden. 

_— > oktober 1945 werd de dienst Dokkum-Veenwouden met stoom hervat. 
— T zebruari 1947 kwam er cen definitief einde aan de tramverbinding, 
=voor goederen- als voor personenvervoer. Er waren weer voldoende 

ee eessen. De NOF nam de taak over. Sindsdien is Dokkum wat het 
zar vervoer betreft uitsluitend aangewezen op het busvervoer, dat nu 
= gehele provincie wordt verzorgd door de FRAM (Friese Autobus 

--ecschappij). Wat een schaalvergroting! Maar her betekent wel, dat men 
“eer zn sneller dan ooit van en naar Dokkum kan reizen. En daar gaat het 
_eendelijk om. Want: trekschuit en paardetram hebben voorgoed afgedaan. 
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Een fraaie foto van bet roemruchte en 

veelbezongen Dokkumer -Lokaaltsje’ met het 
spoorstation van de Noord Friesche Lokaal 

Spoorweg (NFLS). De stoomloc staat water te 

tanken en spoorwegpersoneel en passagiers 
poseren bereidwillig voor fotograaf Heeringa 
uit Dokkum. De stationsklok staat op 
11,55 uur 

It Dokkumer 
Lokaaltsje 

De Sambrinco’s vooral, met zang van 

Henk van der Heide en Anneke Parer, 
maakten onderstaand liedje van À. van 

der Mark erg populair. 

It Dokkumer Lokaultsje 

Yu it noarden fan Fryslân, dêr ried ris 
in tram. 

Met in gong fun sa'n tritich yn 'e oer. 

Mar sa *t giet mei âld guod, ek dat 
tramke moast fuort. En doe vekke de 

bouhoelk fol fioer. 

Kearsang: 

Yn it Dokkumer lokaaltsje, siet men 

rom it hiele ein. 

En it wie dêr sa smük, as men siet yn ’e 
hoek. 

O, wat wie dochs dat tramke sons fijn. 

In konomisje fan trije, dy kaam doe oan 

‘twurd, 
Foar dy tram dêr moast komme in bus. 

En it duorve net lang, want il spoar wie 
net bang. En no binget in elts yn 'e lus. 

Hiel de bouhoek stiet stram, hast yn 

foer en yn flam. 

Want de bus no dy is oan ’e rol. En jo 
stean by de wei mar jo kinne net mei. 

Want de bus, no dy ts altyd fol, 

Dêrom no ta besktút, smyt dy bus der 
wer út. 
En jou ús dan mar leaver it spoar. Ekal 

fret hy de koal, ele by ’t weintsje hast 

fol. En al wie men fan ’t reizgien wat 
goan 
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Bridge jaag 

Pentekening door D. Traub uit 1923. Op een 
tuinmuur aan de Lange Oosterstraat ús de 

gevelsteen te zien van de voormalige herberg 
Tnt Roodt Hardt’ uit 1614. Het aangrenzende 
en er bijhorende pakhuis is één der oudste 

gevels van Dokkum, 

  

    
  

Waar kan ik 
de herberg vinden? 

N et als ieder ander provinciestadje, dat een 
centrumfunctie vervult voor de regio en pleisterplaazs 

vormt op doorgaande routes, heeft Dokkum een bonte hoeveelheid 
etablissementen gekend, waar iets gegeten of gedronken kon worden, of waar 
men kon overnachten. Sommige van dergelijke gelegenheden werden enkz_= 
eeuwen geleden opgezet en bestaan nog steeds, zoals bijvoorbeeld 
De Posthoorn. Er zijn echter nog al wat herbergen geweest, waarvan op de 
duur de gevelsteen of het uithangbord duurzamer bleek dan de zaak zelf. Es 
voorbeeld hiervan is de herberg “int roodt hardt’, waarvan een gevelsteen <=: 
1614 bewaard is gebleven, nu ingemetseld in een muur aan de Lange 
Oosterstraat, Reeds in 1586 ‘moesten die van Kollumerland rechtsdag 
houden binnen het veiliger Dokkum en werden opgeroepen bij Claes Ypkes. 
harbergier int roede hart binnen Dokkum’. 

Het motief van een (rood) hert is waarschijnlijk ontleend aan de bekence 
psalm waarin sprake is van het hijgend hert, de jacht ontsprongen en 
smachtend naar water. In de 18de eeuw werd de herberg een brouwerij me: 
dezelfde naam, om vervolgens in de vergetelheid te verdwijnen. 

Een ander voorbeeld daarvan is de gevelsteen, nu aan de Boterstraat in een 
door barbier G. Ronner in deze eeuw vernieuwde gevel, met de tekst 
‘Int veguld Seepert 1656’. Het zal wel een zeemanskroeg geweest zijn, onc:: 

het zeepaard dikwijls voorkomt op uithangborden daarvan. 
Een wat recenter voorbeeld van een verdwenen etablissement, waarvan === 

mooi uithangbord bewaard is gebleven, nu in het streekmuseum, is het 
Veerhuis in de Hoogstraat nummer 18, afgebroken kort voor het midden ver 
deze eeuw. Rond 1900 woonde Govert Stellinga er. Het was toen een 
dagkwartier voor schippers en vrachrrijders. Men schonk er koffie en tante =- 
bier. Bovendien deed het wel dienst als wachtlokaal voor mensen die ter 

Kantongerecht moesten verschijnen en ook kon men er overnachten. De 
vrouw van Govert, moeke Stellinga, verdiende nog wat bij en had daartoc ez: 
bord in de etalage staan met ‘hier mangelt men’. Overigens was het ook =- = 
één van de laatste zogenaamde lottershúskes, waar kinderen met Sinterk!=-: 
tegen twee cent om taai, marsepein en chocolade konden dobbelen. De 
ouderen dobbelden er voor 10 cent om een taart. 

J6ór 1800 heette dit zogenaamde Bijkerskwartier anders, namelijk 
‘De Beijer’. Het was een toevluchtsoord voor bedelaars en een ziekenbarz= 
voor armen. 
Dokkum kende nog al wat volkslogementen voor de minder gesitueerden 

We treffen ze aan in de volksbuurten, zoals bijvoorbeeld bij het Karrepac. 

waar er één was met de veelzeggende naam ‘De vliegende vloot’. Met de 
sanering van de volksbuurten, wat vaak afbraak betekende, verdwenen 0: = 

de volkslogementen. 
Een andere plaats waar we dit soort gelegenheden kunnen vinden, is b*“ 

toegangswegen, de haven en de markten. Om bij de laatste te beginnen: pb: =: 
Koornmarkt was het Veerhuis van Oost- en Westdongeradeel, oftewel ze: 
Bier- en Koffiehuis van B. Wouda, die dit combineerde met een hande! 

    

    

 



  

  
zercappelen. In het verlengde hiervan, maar aan de Oostersingel, was de 
=srberg van C, Toornstra. Tegenwoordig vinden we aan de Koornmarkt enkel 
zoz een pigzeria. Aan de Grote Breedstraat, van ouds een marktgebied, 
eden we vreemd genoeg geen herbergen. Er is slechts een enkel kroegje 
zeveest. Langetijd waren er ook geen herbergen aan de huidige Markt. Maar 

zen deze in 1830 zijn functie van begraafplaats moest inruilen tegen die van 
“zemarkt, verrezen al gauw de cerste herbergen. 

Gedurende lange jaren bijvoorbeeld werd de zuidwand afgesloten door 
=er langgerekte etablissement De Beurs van D. Jongsma. Op het aanvankelijk 
ze gebouw werd kort na de eeuwwisseling een verdieping gezet, waardoor 
=e de Markt nog meer ging domineren. Het was wat je noemt een betere 

=erberg. Net als de Markt zelf, die nu ten dele ís afgegraven om ruimte te 
=zken voor een parkeerterrein, verloor De Beurs zijn oorspronkelijke 
=actie: momenteel is er de meubelzaak van Van Sinderen gevestigd. 

Bij de Vleesmarkt, aan het Klein Diep, was er in de herinnering van oude 
Dokkumers één lange rij van kroegjes en herbergen. De trekschippers langs 
== Ee hadden hier hun kwartier. Grote herbergen waren er ‘De drie leeuwen’, 
let Glazen Blad’ en ‘Het Wapen van Amsterdam’. Vrijwel niets is er meer 
“zn over. Ook aan het Groot Diep, lange tijd zeehaven van Dokkum, stonden 

zementen. Huijsinge en Herbergh De Blauwe Clock bestaat niet meer, Het 
zit een bewaard gebleven gevelsteen en uit schriftelijke bronnen bekend. 

Zowordt gemeld, dat er ‘op 12 november 1686 ’s nachts zulk een onstuimige 
==ed en hoge vloed was, dat het water over de Zijl en tot de Woudpoort 
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De Diepswal even voor 1900. Het vijfde pand 

van binks is hotel De Benthem, zoals blijkt uit 

het witbangbord. Geheel rechts van deze rij 
buizen vinden we hotel De Posthoorn, te 
herkennen aan de lange, doorlopende 
daklijst. 

Tekening van het uithangbord van hotel 
De Benthem, door |. Hoekstra. Dit 

karakteristieke bord van deze 'ijsherberg’ 

bevindt zich thans tn het streekmuseum. 
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Panden, of Cen eenheid SCSmeed door de 
! doorlopende daklijst Achter de drie hoge 

| "Amen van ber Linker gedeelte j de 8rote Eetzaal SESttueerd 

  h ving van de liggine valt op te maken, dat het hier 

| hoogstwaarschijniij, de Voorloper van herberg De Posthoorn betreft. Deze 

Däam duikt voor het eerst Op ín 1751; 
i    

nieuwgebouwde uitbreiding — Naast het Admiraliteitsgeboun, = Senoemd 

| Beschitderg bouten witbangbord van het 
| Werd naar de Voorganger, De Blauwe Clock. De Posthoorn Werd altijd 

Veerbugs ig Je Hoogstraat jy 5 waar hef | gerekend tot de beste herbergen, Waar op den duur Vooral de zeer deftige 

handen OVEr en lezen we Wat er zoal bijhoor 
SOciêteitsgeboup, Met keuken, Waranda en Overdekte kegelbaan, De tuin urze 

| ingericht tor terrein van Vermaak met Onders cheidene loverprieelsjes en een 

fraai berceau ( Overlommerd Wandelpark), Het gebouw was begin deze een 

al geheel Vervallen, 

| Aamelijk de SOciëteit of Buitentuin Ons Genoegen, In 1884 Sing het in anders ord
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es AKANIKDE HERBERG VINDEN? 
    

  

Bij alle genoemde herbergen heeft drank altijd een wezenlijk bestanddeel zevormd van de omzet, Aanvankelijk was het met name bier, dat door het zeelgat spoelde. Later, vanaf de 18de eeuw, werden het koffie, thee en jenever. Aotfiehuizen werden onder invloed van het Frans ‘café’ genoemd. 
==senwoordig verwacht men daar naast koffie zeker ook alcoholische ranken aan te treffen, en in een kroeg verwacht men ook koffie of thee. parte theesalons zijn er nauwelijks meer, maar iets dar de tijd helemaal nict vverleefd heeft, is de melksalon. Zulk een salon, tevens logement, was er te =aden aan de Legeweg oostzijde. Het werd in 1918 geopend door de 
-athouders’ uit afkeer van drankmisbruik. 
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Herberg De Ossekop van H. Kramer aan de 
noordzijde van de Market op de hoek met de 
Marktstraat. De foto werd gemaakt tijdens 
een jaarmarkt in 1897 Twee jaar later 
verkocht HD. Kramer, koffiehutshouder, het 
Pand aan de kastelein Rein Kroes en werd het 
‘Café Kroes’. Het was het stamcafé van de 
handelaren in kleinvee en ook van het 
Dokkumer Muziekkorps. 

  

Het onthoudersgebouw aan de Legeweg circa 
D20. Tegenwoordig is bier de bioscoop De 
Harmonie gevestigd in een totaal veranderd 
pand. 

Een foto uit 1902 van het Logement van 
Á. Jorna, tegenwoordig hotel Van der Meer 
Hier vertrok de paardentram richtin 2 
Veenwouden. Op de voorgrond links is no gde 
houten klapbrug tezien, de zuidelijke toegang 
tot de stad. 

mmm
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Haring van Harinxma thoe Heegh lag als 
kapitein in het begin van de 17de eeuw in 
Dokkum. Hij was dichter en had zich tijdens 

een reis door Italië aan het schilderen gezet. 
De portretmintatuven van Haring en zijn 

vrouw zijn mogelijk van zijn hand. 

    

Tekenaars, graveurs en 
schilders uit Dokkum 

D okkum, de stad aan de noordelijke marge van de 
Republiek heeft zijn bijdrage geleverd aan de ‘Goude 

Eeuw’ en nog duidelijker aan de culturele doorwerking daarvan in de 18de e= 
19de eeuw. In de bouwkunst zijn prachtige resultaten bereikt en voor wat 
betreft de beeldhouwkunst kan de schouw die Jacob Lous omstreeks 1608 
voor de groene zaal in het Stadhuis vervaardigde stellig gelden als één van de 
fraaiste in zijn soort. Van activiteiten van schilders in het begin van de 
17de eeuw is weinig bekend. Toen Jacob Lous in Dokkum werkzaam was. 
werkte er ook de mr. schilder Abraham Willems, van wie we weinig meer 

weten dan dat hij ook gewoon verfwerk in Dokkum verrichtte, maar 
vermogend genoeg was om in de jaren 1630 zaken in onroerend goed in 

Leeuwarden te doen. In 1629 werd de in Leeuwarden geboren schilder 
Dioerd Eddes burger in Dokkum, maar van hem is evenmin werk bekend en 
we weten zelfs niet of hij kunst- of kladschilder (verver) was. 

In die tijd lig: Haring van Harinxma toe Heegh in garnizoen te Dokkum. 
Meinert van Aytzema schrijft in 1635 over deze opmerkelijke kapitein die lace- 
stalmeester van stadhouder Willem Frederik zou worden. Aytzema heeft var 
de kapitein gehoord dat die tijdens een Italiaanse reis aan het schilderen was 

geslagen en daarin zo bedreven was geraakt dat hij de stadhouder en andere 
personen had uitgeschilderd en nog steeds plezier in het schilderen heeft. De 
twee miniatuurportretjes van Harinxma en zijn vrouw die in het Fries 
Museum bewaard worden heeft deze liefhebber vermoedelijk zelf 
geschilderd en mogelijk gebeurde dit in zijn Dokkumer tijd. Llaring van 

Harinxma was één van de beperkte groep jongelieden uit Friesland die zich 

in Italië in de kunst kon bekwamen, 
De in deze tijd in Dokkum wonende dichter Dirck Raphaelsz. 

Camphuijsen kreeg omstreeks 1623/24 in Dokkum een zoon Govert, die een 
bekend schilder zou worden van genrestukken, vooral van boeretalereeltjes. 

Zijn eerste opleiding heeft hij mogelijk nog in Friesland genoten, maar hij 
vertrok daarna uit Dokkum en Friesland om er nooit meer terug te keren. Hij 
ging werken in Amsterdam en was van 1652 tot 1665 schilder aan het Zweedse 
hof in Stockholm. In veel belangrijke musea in noordwest-Europa zijn de 
gemoedelijke tafereeltjes van Govert Camphuijsen te vinden. Folkert Bock 
moet iets jonger dan Camphuijsen geweest zijn. Van zijn werk als schilder kar 

voornamelijk een indruk gekregen worden door het lezen van oude 
veilingcatalogi. Daarin worden vrijwel steeds ruiterstukken, 

cavalerietaferelen, vermeld, een kort na het midden van de 17de eeuw geliefd 
genre. Eén van Bocks schilderijen wordt omschreven als ‘cen hevige bataille. 

waarin de ruiterij op het voetvolk stuit en bloedig wordt afgewezen, op den 
voorgrond wordt een hoofdman op een schimmel gezeten, door een 
vijandelijke ruiter gewond, in het verschiet ontwaart men hevige aanvallen ern 

beweging van troepen’; een herinnering aan de Waalse furie van Dokkum? 
Van al die gevechten die Bock geschilderd moet hebben, is geen spoor meer 
te bekennen. Wel wordt in het Fries Museum een Italiaans landschap van her: 
bewaard; het thans enig bekende schilderij van hem.
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Aan het einde van de 17de eeuw werkte de in Makkum geboren zilversmid 

=2 graveur Jan Jacobs Folkema in Dokkum. Hij vervaardigde blijkens een 
zzerloonboekje: brandewijnkommen, speldebakjes, bekers, ijsbekers, 
zourvaten, tasbeugels, kandelaars, mosterdpotten en tabaksdozen. In 
Dokkum werden een aantal kinderen geboren van wie er drie de vader in de 
=ensten volgden: Fopje, geboren in 1690, Jacob, geboren in 1692 en Anna, 

zeboren omstreeks 1695 kozen allen de grafische kunsten tor vak. Het gezin 
zeeft tientallen jaren in Dokkum gewoond en de vader heeft er de kinderen 

=de beginselen van de graveenkarst ingeleid. Later zijn ze naar Amsterdam 
=ermokken, waarschijnlijk omdat de opleidingsmogelijkheden er beter waren 
== mogelijk ook omdat er in een kleine stad als Dokkum te weinig emplooi 

as, 
\an Fopje is niet veel meer bekend dan dar ze etsen vervaardigde. Anna 

en zelfstandig, maar ook wel in samenwerking met haar broer Jacob die 
ze: beroemdst van het drietal werd. Anna Folkema was naast een behoorlijk 
=sster ook een verdienstelijk tekenares en schilderes van miniaturen. Zij 
=uakte in 1723 een groot aantal tekeningen van gebouwen in Amsterdam, 
—zarnaat broer Jacob etsen vervaardigde. Jacob Folkema heeft zijn 

-ekendheid te danken aan zijn grafische werk, vooral etsen, die voor een deel 

-orspronkelijk zijn en voor een ander deel copieën, of liever reproducties zijn 
—zn schilderwerk van andere meesters. 

Tacob Folkema maakte veel illustraties en titelplaten van boeken. Hij was 
=rmoedelijk de graveur van de 16 fraaie uitslaande platen, gerekend door 

—ssann Hermann Knoop in diens ‘Beschouwende en Werkdadige Hovenier- 
sanst’ die deze hovenier van het stadhouderlijke hof in Leeuwarden in 1753 

“er uitgeven, In het begin van de 18de eeuw gaf Abraham Allard een reeks van 
== gezichten op de Friese steden uit die Jacob Folkema had gegraveerd. Zijn 
z-boorteplaats Dokkum zit daar ook bij. Het is een gezicht vanuit het westen, 
zen gezicht op Dokkum zoals een reiziger uit Leeuwarden dat ervoer: 
Dokkum, een stad in Friesland in Oostergo aan ’ riviertje de Le: vier uuren 
=sardoostwaard van Leeuwarden. 

Helaas had Dokkum in het midden van de 18de eeuw geen schilder van 
—doende kwaliteit in de stad wonen om het belangrijke allegorische 
=rogramma in de nieuwe raadzaal uit te voeren. Wel werkte er de schilder 
Eormer van der Elst, maar zijn talent was te bescheiden. Hij was, blijkens een 

  

  

Jacob Folkema tekende deze allegorieën in 
721. De landschappelijke is een allegorie op 

de vergankelijkheid en die zich afspeelt in de 

rijk versierde architectuur één op de muziek. 
Kleine kunstwerkjes (15 x 10 cm) van grote 

barok-kwaliteit. 

In het begin van de 18de eeuw etste Jacob 
Folkema een aantal gezichten op Friese 
steden. Daar was ook het gezicht op zijn 

geboortestad Dokkum bij. 
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advertentie, vertegenwoordiger van Sneker glasschilders. let enige 
decoratieschilderwerk dat van Former van der Elst bekend is, zijn de wellic=: 
door tussenkomst van zijn broer Teunis die koster was, tot stand gekomen 
versieringen van het poortje in het koor van de Grote Kerk. Dit rococo 
poortje heeft een bekroning van een schildering met een allegorische 
voorstelling van geloof (met boek en kruis), hoop (met anker), en liefde (me: 

kind en brandend hart) en een driehoekig fronton met het wapen van 
Dokkum gehouden door twee leeuwen. Van Van der Elst zijn voorts enkele 
weinig indrukwekkende portretschilderingen, een serie getekende studies e= 
enkele zeer interessante getekende stadsgezichten bewaard gebleven: een 
fraai gezicht op de Waag en een breed gezicht op het net met raadzaalvleuge: 
uitgebreide stadhuis, de markt op de Zijl en trekschuiten en beurtschepen 
aan de wal. Van der Elst was een enigszins onzeker, maar wel levendig 
tekenaar die oog had voor het detail. 

Wat later in de 18de eeuw zijn Jacob Bonga en Aldert Jacob van der Poor: 
in Dokkum werkzaam. Jacob Bonga, in 1758 in Dokkum geboren, was daar 
tot 1806 koopman in ijzer en ontwikkelde zich later tot verver en schilder, 
glazenmaker en rijtuigschilder. Op wat onderricht van zijn vader na, had hi 
geen opleiding in het kunstvak genoten, maar hij gaf zelf wel les aan 
verschillende jongeren onder wie zijn zoon Sjoerd. Bij het schilderen legde 
Jacob Bonga zich toe op landschappen en vradsgevichten die hij tot op hoge 
leeftijd vervaardigde. Het waren aandachtige, gedetailleerde schilderijtjes. 
Merkwaardig genoeg is er tussen zijn vele plaatsverbeeldingen geen enkel 
Dokkumer gezicht te ontwaren. In 1848 overleed hij, 90 jaar oud. 
Aldert Jacobs van der Poort die in 1771 in Dokkum geboren werd, oefende 

aanvankelijk samen met Jacob Bonga in de tekenkunst en kon vervolgens b: 

Former van der Elst tekende het gezicht op het 
Diep én 1764, kort nadat de uitbreiding van de 
stadbutsvleugel tot stand gekomen was. Aan 
deze zijde van het water liggen trekschuitjes,   aan gene zijde beurtschippers die het druk de schilder Harmen Beekkerk in Leeuwarden verder leren. Hij keerde daar: 
bebben op de marktdag. Op de Zijl staan de terug naar Dokkum, maar vertrok na zijn huwelijk naar Leer in 
kraampjes. Noord-Duitsland waar hij aanvankelijk als verver in zijn levensonderhoud 
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Aldert Jacobs van der Poort vervaardigde in 
1805 vier grote behangselschilderijen voor een 

berenbuis te Leeuwarden. Ze zijn sinds bet 
begin van onze eeuw uit Leeuwarden 

verdwenen en onlangs in het Noord- 
bourgondische Château de Chitry-les-Mnes 
teruggevonden. Dit is bet tafereel van de 
graanoogst. 

  

zaoest voorzien, maar spoedig ook les in portretschilderen kon geven. In 1803 
seerde hij naar Leeuwarden terug, omdat hij van koopman Johannes van der 
\een, die een nieuw huis aan de Nieuwestad had laten bouwen, de opdracht 
sreeg om ín de salon van het achterhuis, een prachtige zaal in empire stijl, een 
serie wandtaferelen te schilderen. Aldert Jacobs van der Poort schilderde vier 
zrote doeken met weidse landschappen. Landschappen in Friesland: weiden 
zn akkerland met vee en werkende mensen. Ze ziin weliswaar geschilderd met 
zen arcadische romantick, maar dan toch met zo’n verrassende frisheid van 
<jeur en oorspronkelijkheid van compositie dat Van der Poort beschouwd 
zag worden als één van de belangrijkste kunstenaars die Dokkum 
voortbracht. Enkele portretten, een schetsboek en enkele tekeningen 
oevestigen de kwaliteit van deze vroeg gestorven (1807) kunstenaar. 

De in 1800 te Dokkum geboren kunstenaar Gosling Posthumus is evenmin 
srg oud geworden. Hij sticrf al in 1832. Hij was bevriend met de kunstenaars Omstreoks 1830 schilderde de in Dolkum 
Oto de Boer ki Servaas de Jong met wie hij in 1 een „unstreis aanving gie geboren en getogen kunstenaar Douwe 
erie jaar zou duren en Rome als voornaamste bestemming had. Dat was dus 7 ; 
precies drie eeuwen nadat Haring van Harinxma Italië bezocht. Er zijn dan a Pei ede hiene deze 
ook Italiaanse landschappen van hem bekend, al specialiseerde hij zich in sierlijke rolwerkgevel uit bet begin van de 
zenrestukken, zoals meer kunstenaars in die tijd in Friesland deden. In het 17de eeuw. 
sadhuis hangt een fraai groepsportret (een familietafereel) en een zelfportret 
van Posthumus. Twaalf jaar jonger was Douwe | lansma, een niet zeer groot 
zalent die bij Posthumus het eerste tekenonderricht ontving. Hij leerde verder 
= Leeuwarden en Amsterdam. Ook hij maakte genretaferelen, maar 
schilderde ook stads- en dorpsgezichten, waaronder een gezicht op het 
s-adhuis van Dokkum. Hert grootste deel van zijn lange carrière, hij stierf in 
591, werkte Hansma in Sneek. Vlak voor zijn vertrek naar Sneek, kreeg hij 
van het stadsbestuur van Dokkum de opdracht om voor de gewone 
vergaderkamer van het stedelijk bestuur een ‘historieel stuk’ in de 
schoorsteen te vervaardigen. De burgemeester verklaarde na voltooiing dat 
zer zeer tot genoegen uitgevoerd was. Dit schoorsteenstuk in de kleine 
zaadzaal draagt de voorstelling van de niet-omkoopbare burgemeester. 

De geschiedenis van de Dokkumer schilder- en tekenkunst is niet 
onverdienstelijk. Dokkum steekt er steden als Sneek, Bolsward en Franeker 
zee naar de kroon. Het is alleen spijtig dat de uit Dokkum afkomstige 
anstenaars hun werk steeds elders moesten zoeken.     

  

 



84 DOKKUM / BEELD VAN EEN STAD 

Dokkum, de noordelijkste 
vesting van de Republiek 

De prachtige stadsplattegrond die Nicolaas 
Geelkerken in 1616 vervaardigde, laat het 

   
  

westen aan de onderzijde zien. De stad bezat 6 oor een groot deel ligt Dockum nog in hare ovc 

toen een gebastioneerde vesting in de vorm wallen besloten. De beplanting van dezen gee Eee 

2e, een vrij regelmatige veohoen De stad, uit de verte gezien, iets van een groot groen vierkant, waaruit een : 
stadspoorten zijn eenvoudige poortopeningen torenspitsen steken; van dichterbij is het alsof zij getooid is met een =-- 
in de wallen zonder architectonische opbouw. . 5 . waarvan het groene bastion de knop is en de witte huizen en roode daze 
De kloosterkerfe is verdwenen, maar aan de 

Zijl is bet nieuwe stadhuis verrezen; de al 

weer spoedig vervangen lautaarntoren is hier 

zoovele ornamenten schijnen, waarbij de gracht met haar helder warer : 
ware de beneden rand vormt’ is de poëtische ontboezeming die de s:-=r 

nog zichtbaar. Op de westelijke en noordelijke vestnggordel aan de schrijvende uitgever Hugo Suringar in 1877 ont = 
dwingers staan standerdmolens en op bet de eerste volwaardige reisgids van Friesland: ‘Friesland en de Friezen > 

Schoemmakersperk in het noordwesten zijn een eeuw geleden was Dokkum de enige l'riese stad die nog een in rec= 
looiputten zichtbaar. staat verkerende vesting bezat.   
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Toen de gebastioneerde vesting die we nu nog kennen in 1582 gereed was 
gekomen, liet de stad bij die gelegenheid een penning slaan. Deze draagt een 

breedvoerig opschrift dat tot de legendevorming van de vroegste 
stadsgeschiedenis heeft bijgedragen: ‘Ubbo, hertog van Friesland heeft 
Doccumburg in het jaar 248 gesticht, alwaar koning Gondebald in *t jaar 739 

de stad Dokkum met wallen heeft omringd, en gouden munten geslagen. 
Sedert zijn de Dokkumer wallen in 1414 verwoest, doch in ’t jaar 1516 
andermaal herbouwd. Ten derde maal in ‘t jaar 1531 gesloopt en in ’t jaar 1582 
weder hersteld.’ Het is zeer waarschijnlijk dat er in de korte periode dat de 
Saksische hertogen hun macht in Friesland uitoefenden een verdedigingswal 
om de stad gelegd en dat die in 1516, in het eerste jaar van de regering van 
Karel V, voltooid werd. 

Deze Karel had Friesland van George van Saksen gekocht, maar hij moest 

zijn rechten nog wel kracht bijzetten, want Karel van Gelre probeerde 
gewapenderhand ook rechten op Friesland te doen gelden. Toen Karel V zijn 
gezag gevestigd had, vaardigde hij in 1531 het besluit uit dat enige sterkten in 
Friesland gedemolieerd en geslecht moesten worden. Sloten, Staveren, 

Franeker en Dokkum moesten hun wallen vergraven. Toen de Geuzen ook 
Friesland ging bedreigen, zorgde de Spaanse kolonel Caspar de Robles, die 
in Friesland bekend is als de ‘stiennen man’, dat Dokkum opnieuw van een 
omwalling met tenminste één dwinger voorzien werd. Het heette dat ‘de 
Stadt Dockum teghens den storm ende den aenval des Princen van Orangien 

volk wel ghesterckt was’, maar deze fortificatie stelde zo weinig voor dat de 
bezetting onder aanvoering van kapitein Rienk van Dekema niet durfde af te 

wachten toen de Geuzen in aantocht waren en hun tegemoet ging. Het luidde 
het bloedigste hoofdstuk van Dokkums geschiedenis in. Aan dokter 
Henricus Bra hebben we een voggetuigeverslag van deze “Waalse furie’ te 

danken. 
Geuzen-kapitein Gysbert stak 15 september 1572 van Ameland over naar 

de vaste wal. Hij landde met 60 man in Oostmahorn om van daaruit op 

Dokkum aan te marcheren. Rienk van Dekema trok met twee vendels 
voetvolk deze Geuzen tegemoet. Buiten de Aalsumerpoort werd slag 
geleverd die voor Dekema en de zijnen zo slecht verliep dat ze zich binnen de 
‘muren’ (dat moet de nog zeer gebrekkige omwalling zijn) van de stad 
moesten terugtrekken. De Dokkumers trokken vervolgens partij voor de 
Geuzen, een deel van het bezettingsleger kon nog ontkomen en naar het 

koningstrouwe Leeuwarden vluchten, de anderen moesten zich in de toren 
van de abdij midden in de stad verschansen. De Geuzen plunderden intussen 
de kerken en doorzochten de huizen op Spaanse soldaten. Na 

  

  
Net 

  

   

  

Dokkum, gezien vanuit bet westen mel de Ee 

op de voorgrond en daarachter de hoekige 
stadsverdedigingswallen met de molens. Een 
laat-17de-eeuwse gravure naar een tekening 

van EB. Werner De bijgevoegde tekst vertelt 
dat Dokkum de Adyriraliteit van heel 
Friesland huisvest en dat de heilige Bonifatius 
in deze plaats is vermoord. 

De vroegst bekende stadskaart van Dokkum, 
omstreeks 1555 in opdracht van de Spaanse 
koning door Jacob van Deventer gemaakt. 
Het is eer momentopname van een 
onverdediad Dokkum: zonder wallen is 

Dokkum een open stad. In bet midden van het 
noordelijk gedeelte is bet kerkelijk centrum 

met klooster en kerk te zien. Ien noorden 
daarvan blijkt de stad nog nauwelijks 

bebouwd te zijn, maar aan de stadsrand zijn al 

vier molens te vinden. Deze Jacob van 
Deventer was met de iets jongere Gemma 

Frisius te Leuven de grondlegger van de 

cartografie in Nederland. Van Deventer bracht 

de methode van de driehoeksmeting voor het 
eerst in praktijk en Fristus publiceerde er op 
25-jarige leeftijd in 1533 als eerste over. De in 

1508 in Dokkum geboren Gemma Fristus was 
niet alleen geograaf en astronoom, maar 
vooral medicus. Hij was hoogleraar in dit vak 
aan de Universiteit van Leuven en lijfarts van 

Karel V  
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De Halvemaanspoort, in 1724 getekend door 
Jacob Stellingwerf, bestond uit een flink 
wachthuis met een gevelsteen met stadswapen 
en een brug met een dubbele flap. 

Jan Bulthuis maakte in 1786 deze 

inkttekening van de Halwermaanspoort van 
Dokkum, de poort aan de oostzijde van de stad 

met zicht op het Diep dat als haven al aan 
betekenis had ingeboet. 

  

17 

  

  

  

De Hanspoort, ook wel Hantumerpoort 
genoemd, lag in bet noordwesten; een 

dubbele poort voor weg- en waterverkeer. 
Jacob Stellingwerf tekende de poort met 
Hapbrug in 1724,   

  
  

waarschuwingen aan het adres van de soldaten die zich in de toren verstoo: 
hadden, probeerden de Geuzen hun er met een kanon uit te schieten, maar 
die lieten de schoten smoren in doeken en kleden die zij uit de toren hingez 
Met andere middelen waren de Spaansgezinde troepen evenmin uit de toren 
te krijgen en de Dokkumers gingen hun stad met spoed versterken, omdat er 
een aanval vanuit Leeuwarden gevreesd werd. 

Er moest snel gehandeld worden. Iedereen was druk in de weer voor de 
stadsverdedigingswal en Henricus Bra zag zelfs ‘kinderen ende vrouwen vas: 
besich sijnde met steen, holt, mest, turf ende aerde op den wal te brenger. 

Andere waren vast doende met graven, in welcke werck die huysluyden vee. 
gebruyckt worden’. Op het einde van de dag konden de Dokkumers zich 
tevreden ten ruste begeven. Zij wisten niet dat zich in Leeuwarden 

500 soldaten en 60 ruiters gereed maakten om naar Dokkum op te trekken. 

’s Nachts ging het naar Dokkum langs de Ee. De Dokkumers verwachtten ez 
aanval uit hert zuiden en hadden het geschut bij de Woudpoort 
geconcentreerd. Zo verrasten de Waalse troepen van de Spaanse koning in dz 
vroege ochtend een groepje boeren die bij de Hanspoort de wacht hield me: 
dorsvlegels en hooivorken. Dat sloeg op de vlucht en de Walen beheersten ce 

in de slaap gestoorde stad spoedig. Dat was hun niet genoeg, ze trokken 

plunderend door de stad, waarbij de Spaansgezinden niet ontzien en veler 
naakt of nauwelijks gekleed uit bed en over straat gejaagd werden, 
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Dakkum werd in 1580 pas definitief van het Spaanse gezag bevrijd, maar 
moest hetzelfde jaar nog een aanval van de troepen van de verraderlijke 
Rennenberg vanuit Groningen weerstaan. Her schijnt dat de weergoden 

Dokkum gunstig gezind waren, want de aanvallers zakten weg in de nog loss: 
en door stortregens drassige stadswallen. Toch blcef de dreiging vanuit her 
oosten zo groot dat de Staten van Friesland zich ermee gingen bemoeien. 
Dokkum was voor heel Friesland van strategisch belang en de stad moest 
eindelijk goed bevestigd worden. In april 1581 keurde Willem van Oranje c: 
Dokkumer plannen en een week later reisden twee burgemeesters naar 
Leeuwarden om met Gedeputeerde Staten het werk te bespreken ‘opdat cz 

Stadt van Dockum in alder ijlen en op ’t spoedich gefortificeert zal worder 
De bestekmaten van ruim vier eeuwen geleden zijn bekend gebleven. 
Omgerekend in door ons gebruikte maten werden de wallen ongeveer 
5 meter hoog, aan de voet ruim 10 meter en aan de bovenzijde 54 meter 
breed. De dwingers, dat zijn de zes uit de wallen stekende bastions, zouden 

aan de voet ruim 13 en aan de bovenzijde bijna 8 meter breed worden. De 
verdedigingsgracht werd slechts 1,80 meter diep, maar kreeg wel een breed:: 
van maar liefst 24 meter, 
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Toen midden juli eerst de Spaanse troepen een nederlaag toegebracht werd 
en vervolgens graaf Rennenberg stierf, leek het gevaar geweken. De dreiging 
uit het zuidoosten bleef en de Staten van Friesland drongen op voltooiing 
aan. Geschiedschrijver Pier Winsemius noteerde dat de arbeiders 
buitengewoon hard aan de versterking van de stad hebben gewerkt, waardoor 
de fortificatie van 10 juli tot 1 oktober geheel tor stand kwam. Uit de 
rekeningen is op te maken dat het werk niet voltooid werd in 1581, maar dat 

er tot 1590 verder aan gewerkt is. Kennelijk was het werk wel zo ver gevorderd 

dat hert stadsbestuur in 1582 de gedenkpenning durfde uit te geven. 
In 1590 waren de verdedigingswallen van Dokkum klaar. De stad lag 

besloten in een wallenring in de vorm van een vrij regelmatige zeshoek met 
zes bastions op de hoeken. Het waren altijd al met gras begroeide groene 
wallen. De onderwal was met wilg begroeid en op de kruin groeiden 

haagdoorn en essen. Eeuwenlang is er nauwelijks iets aan de wallen 
veranderd. Er was een gardenier aangesteld voor het onderhoud van de 
beplantingen en de stad vaardigde menigmaal resoluties uit waarin het 
verbod van het weiden van vee, het spelen van kinderen en ander misbruik 
van de wallen was vervat. Het stadsbestuur probeerde ook de bedrijvigheid 
in of bij de wallen tegen te houden, maar de looiputten van de leerbewerkers, 
de touwslagerijen en andere nijverheid waarvoor in de stad geen plaats was, 

kon juist aan de stadsrand gevonden worden. De dwingers waren evenals ín 
andere steden uitgelezen plaatsen om windmolens te plaatsen. Toch heeft de 
stad zich nooit bijzondere moeite getroost om de wallen in conditie te 
houden, want steeds als de politieke spanningen opliepen, moest het 
achterstallig onderhoud spoedig ingehaald worden. 

Gedurende de 19de eeuw, als andere steden zoals Leeuwarden en 

Harlingen hun vesting ontmantelen, lijken de Dokkumer wallen steeds 
grotere waardering als wandelgebied te krijgen. De welstand van de 
bolwerkwandeling wordt door de Raad in de gaten gehouden. De 
Hantumerpoort (Hanspoort) wordt in 1800 nog vernieuwd, maar in 1836 
worden de drie pijpen met het daarop staande poortershuis afgebroken en de 
andere stadspoorten die nooit van een monumentale architectuur zijn 

geweest, sneuvelen ook spoedig. Maar de wallen blijven bestaan en bieden 
vier eeuwen nadat ze aangelegd zijn nog steeds een aangename wandeling 
voor Dokkumers en hun gasten. 

  

  
  

hals 

Hoewel de stadsverdedigingswallen van 
Dokkum sinds het begin van de 17de eeuw 
niet meer serieus bedreigd zijn, bleven ze niet 
functieloos. Ze vormen sindsdien een 

aangename wandeling voor de Dokkumers. 

In de 19de eeuw verloren de bolwerken bun 
functie pas. In veel steden verdwenen ze 
goeddeels. Dokkum handhaafde ze en er 
werden zelfs burgerbuizen op gebouwd. 
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BEES BEELEES Gest STUK OT OE BELIK NAREESE Weener 
DEELT HVCREER EET EN MACS EE HRE ME LSCHE BELG 

Gevelsteen uit 1758 van bet weeshuis aan de 

Markt. 

Het restant van de terp De Sionsberg’, waar 
eens het vrouwenklooster stond en sinds 1580 

slechts een enkele boerderij. Aquarel door 
B. Bueninck + 1920 gemaakt als schoolplaat 

voor bet aardrijkskundige onderwijs.       

Ziek, arm of verweesd 

e zorg voor de minder bedeelde, of dat nu in de zin van 
lichamelijke, financiële of relationele welstand is, is 

tegenwoordig in handen van professionele hulpverleners. Men kan recht 
doen gelden op allerlei soorten bijstand en voorzieningen als bijvoorbeeld 
ziekenhuizen zijn overal binnen bereik. Voordat dit echter zo ver kon komen. 
is er een lange weg afgelegd, geplaveid met goedbedoelde liefdadigheid. 
Neem bijvoorbeeld het Prot. Chr. ziekenhuis van Dokkum, een groot 
modern complex met de naam ‘Sionsberg’. Toen in 1954 toestemming werd 
verleend tot de bouw van dit ziekenhuis, werd niet voor niets deze naam 
gekozen. Het leek een toepasselijk eerbewijs aan het klooster Syon of Onze 
Lieve Vrouwe ten Berge, later bekend gebleven als Sionsberg. Dit was geleger 
op een 7de-eeuwse terp direct ten oosten van Dokkum, waarvan 

tegenwoordig vrijwel niets meer van terug te vinden is, doordat het in het 

begin van deze eeuw volledig werd afgegraven. Waarschijnlijk werd het 
klooster door de Benedictijnen in 1170 gesticht. Ongeveer een ecuw later 
echter werd het een vrouwenklooster en wel van de Praemonstratenser of 
Norbertijner orde. Deze kloosterlingen droegen een witte pij, zodat de Witte 

Vrouwen van de Sionsberg aardig op de verpleegsters in het ziekenhuis de 
Sionsberg geleken zullen hebben. Er wordt van hen bericht, dat ze jaarlijks or 
palmzondag met veel plechtigheden een Mariabeeld gemaakt van was 
ronddroegen. Er was dan zo’n toeloop van mensen, dat te Dokkum 
nauwelijks bier of brood te bekomen was. Behalve de zielszorg behoorden 
met name de armenzorg, de ziekenverpleging en de ziekentroost tot haar 
voornaamste taken. Toen de kloosters in 1580 overal in Friesland werden 
opgeheven, viel de zieken- en armenzorg geheel aan de stedelijke instellingen. 
De Staten van Friesland bepaalden dat de inkomsten van de kloosters uit 
kapiraalsbeleggingen en eigendommen o.a. voor het bouwen van arm-, gast- 

en weeshuizen moesten worden aangewend. Op de vroegste gedetailleerde 
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kaart van Dokkum (N. Geelkerk, 1616) valt meteen de Gasthuisstraat op met 
daaraan het gasthuis op de hoek met de Bagijnsteeg. Het gasthuis (voor 
zieken) behoorde mogelijk toe aan het St. Antoniusbroederschap, een gilde | 
dat slechts de geestelijke belangen van zijn leden trachtte te bevorderen. Ze | 
legden zich in dit kader ook toe op het verzorgen van zieken en armen. 

Op dezelfde kaart staat ook al het Weeshuis aangegeven. Dat wasenkele 

jaren daarvoor, in 1614, gereed gekomen op dezelfde plaats waar het ook nu 
nog te vinden is. Het was een gezamenlijk initiatief van het Armbestuur en de 
gemeente. Tot 1622 werd het door de armvoogden bestuurd. Doordat het | 
weeshuis echter wat schenkingen kreeg en ook gerechtigd werd om 
belastingen te innen, werd het steeds zelfstandiger en van 1622 tot 1660 werd 
her niet door de armvoogden, maar door weesvoogden bestuurd. Deze 
laatsten waren dus een soort zelfstandig geworden armvoogden en op een 

gegeven moment ontstond er ruzie over geld en goederen. De steen des 
aanstoots werd gevormd door de Westerisselanden, direct ten noorden van de 
stadswal, die tegenwoordig Weeshuislanden genoemd worden. 
Oorspronkelijk aan de geestelijkheid, kwamen ze kort na 1580 in handen van 
de armvoogden en op een gegeven moment gingen de gebruikers ervan, 
waaronder het weeshuis, ze beschouwen als eigendom. Er kwam een proces 
van, waarbij als oplossing van het conflict in 1660 besloten werd om 

armvoogden en weesvoogden weer tot één bestuur te verenigen. Erg innig 

was die vereniging niet en langzaam dreven ze weer uit elkaar. Na 1849 was 
elk weer zelfstandig. Het weeshuis nam toen alleen nog maar wezen aan, van 
wie de ouders in de 7 jaren voor de opname geen ondersteuning ontvingen. 
De ‘arme’ wezen gingen naar het Armhuis. In 1894 kwam gelukkig een einde 
aan dit treurige onderscheid. In de gemeentelijke verordening betreffende 
het weeshuis van bijvoorbeeld 1855 lezen we, dat de wezen allemaal 
gelijkvormig gekleed moesten gaan, zulks ter beoordeling van de voogden. 

  
Op de gevelsteen van het weeshuis uit 1758 zien we zo’n weesjongen en Schoorsteenstuk uit de regentenkamer van het 
weesmeisje afgebeeld. De hoofdkleuren waren rood en blauw/zwart, net als weeshuis, toegeschreven aan de Dokkumer 

bij de wezen in Leeuwarden. In 1699 gaven de weesvoogden opdracht aan alle schilder Douwe Hansma (1812-1891). De 
armen, die door hen ondersteund werden, een gele band om de arm te weesmoeder geeft het volwassen geworden 

weesmeisje bij haar definitief vertrek voor de 

laatste maal goede raad. 
dragen. Arme armen! 

Toch meende men her goed met hen en werden er dikwijls inzamelingen 
gehouden. Zo in 1708 ten behoeve van de Diaconie en het Weeshuis. Er waren 

  
De westzijde van de Markt rond 1900. Links 

is bet weeshuis te zien, vechts het Laurentius | 

Gasthuis. Daartussen, vaag te zien door de 
bomen heen, het Spinbuis.   
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De Soepkokerij aan de Oudemansteeg kort 
voor de afbraak. In de muur zijn op de 

verdieping de sporen te zien van boogvensters. 
Van oorsprong (1663) was het een schuilkerk 

voor doopsgezinden. 

  

Houten stadsarnrenkist, afkomstig uit het 
weesbuis (8de eeuw).   

  
  

7020 loten, die voor drie gulden per stuk verkocht werden en van de 
opbrengst was 7% voor de armen. Twee weeskinderen, Luitjen Elgersma <= 

Yk Sierks trokken de loten, staande op een hoge stellage voor het stadhuis. 
Op 15 april 1/19 ging een intekenlijst rond ten behoeve van het weeshuis. Per 

wijk collecteerden een burgemeester, een lid van de vroedschap, een 
weesvoogd en een bekkenvoogd (die hield de collecteschaal vast). De 

volgende eeuw, de 19de, kende ook verschillende liefdadigheidscomités. E- 
was bijvoorbeeld een gemeentelijke commissie ter verzorging van 
noodlijdenden door ziekte (doch niet uit de armenkas bedeeld) en een 
commissie belast met de uitdeling van soep (warme spijzen) vanaf 1826. Deze 
soepuitdeling werd in 1855 overgenomen door particulieren, omdat de 
Gedeputeerde Staten niet toestonden dat de gemeenten nog langer geld voor 
dit doel gebruikten. Hieruit ontstond de zo befaamde Soepkokerij naast her 

  

stadhuis aan de Oudemanssteeg. Deze had voordat het als gaarkeuken en 
later ook nog ziekenbarak werd gebruikt, al een respectabele geschiedenis 
achter de rug. Het werd in 1663 gesticht door het Jan Jacobsvolk 
(rechtzinnige doopsgezinden) voor de uitoefening van hun eredienst. Ook 
deed het nog dienst als armenschool. Eenmaal in gebruik als soepkokerij. 
konden de armen er tegen inruil van zogenaamde blikjes een portie erwres- 
of bonensoep krijgen. Die blikjes konden ze kopen of verdienen. Aan de 
soepkokerij was onverbrekelijk de naam van Dirk van der Meulen verbonder 

beter bekend als de stadsbaas. Deze regelde op dinsdagen en donderdagen < 
bereiding en uitdeling van de soep. Een ooggetuige vertelde hoe dat in zi= 
werk ging. 

‘Heel vroeg in de koude wintermorgen, terwijl de hele stad nog in diepe 
tust lag, ben ik wel met hem naar de Oudemanssteeg gegaan. Geruime tic 
hulden we ons in een dichte rook, want de trek in het oude gebouw was zeke: 
allertreurigst. In de koude ruimte droegen we turven aan en sjouwden war: 
in de grote potten en verwarmden later onze verkleumde vingers bij de he: 
vuren. We roerden met grote potlepels in de dampende soep, waarin dikz= 
stukken spek dreven en snoven in de doordringende geuren. Te acht uur. de 
kwamen ze, de arme stakkers, voor het brede luikje met hun keteltjes ot 
pannetjes om hun porties in ontvangst te nemen. Wat straalden dan die ouc= 

gerimpelde tronies, wat was dat uitdelen een mooi werk!’
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In 1903, toen in de stad de gevreesde pokkenziekte uitbrak, werd de Ouden van dagen in ’t Armbuis’, sinds 1963 Soepkokerij andermaal noodziekenhuis, door bemiddeling van het Groene streekmuseum Het Admiraliteitsbuis (N.W Kruis. Inmiddels is het gebouw voorgoed verleden tijd. hoek van de benedenzaal). Vl.n.n de wedmwe 

Kramen mej. Boontsma (dochter van een 
bekend scheepsjager), P Damsnra (oud- 

sluiswachter) en Bet van Kees’ 
mevr. Elzenga). 

Een staaltje van 19de-eeuwse liefdadigheid dat nog wel de tand des tijds 
heeft doorstaan is het Laurentiusgasthuis aan de Markt, vlakbij het Weeshuis 
(dat als instelling sinds 1965 niet meer bestaat). Het werd gesticht door Anna 
Catharina en Johanna Suzanna, dochters van Rense de Vries (de naam Rense 
is afgeleid van Laurentius) ter nagedachtenis van hun vader. Het gesticht 
omvatte 6 kamers en aan bewoning was het genot verbonden van o.a. een 
weekgeld, wekelijks een half roggebrood en jaarlijks een hoeveelheid turf, 
aardappelen, koffie, thee, rijst en vlees. Twee bewoonsters in 1939 wisten zich 
nog te herinneren, dat hun grootmoeder in het gasthuis woonde en dat de 
juffer’ zelf elke vrijdagmiddag op de administratiekamers boven het gasthuis 
zitting hield om deze gaven in geld en natura aan de bewoners uit te delen. 
Wat zijn de tijden in dit opzicht veranderd! 

Ook in de buurt lag het zogenaamde Spinhuis, dat als werk- en 
onderrichtplaats door het Weeshuis was gesticht. Nadat het de functie van 
spinnerij verloor, werd het nog ziekenhuis van het Groene Kruis en laatstelijk 
de Dokkumer Vlaggencentrale tot het in 1983 werd afgebroken. De afbraak 
van dit terrein, nog in volle gang, is illustratief voor de definitieve breuk met 
het verleden op het gebied van de zorg voor ziek, arm en verweesd.   
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|___De oorlog heeft ook de Burgerschoot niet 

|_onberoerd gelaten en de leerlingen moesten 
‚_plaats maken voor Duitse militairen. Eén van 
| hen leefde zijn tekentalent uit op een muut: 

| Gezien zijn opmerking ‘schön war es doch’ 
moet hij bet in Dokkum best naar zijn zin 

hebben gehad. 

Het personeel van de Burgerschool poseerde 
in 1894 waardig en statig voor de fotograaf. In 

het midden zetelt vaderlijk de 
hoofdonderwijzer meester S. Gosses, 

geflankeerd door de dames J. Schaafsma 

(links) en E. Gosses en de onderwijzer B. van 

der Werff. Achter hen staan v.l.n.r de meesters 

Van der Meij, Van der Baan en Bruning. 
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Van Latijnsche School 
tot MAVO 

D okkum een centrum van onderwijs, zo is het 

tegenwoordig en zo is het in de loop van de eeuwen 

altijd geweest. Het zal in de grijze en nevelige oudheid begonnen zijn mer de 
kloosterschool bestemd voor jongelieden, die een min of meer 
werenschappelijke opleiding wilden volgen. Bij de invoering van de 
reformatie in 1580 verdween het klooster en nam het stadsbestuur de schoo. 
over, die verder als de Latijnse School van Dokkum de geschiedenis in zot 
gaan. 

De eerste rector, die wij uit de stadsrekeningen kennen was Doctor 
Alardus Aulateus, diein 1585 een tractemenrt van 15 goudguldens of 21 in die 
tijd gebruikelijke caroliguldens verdiende. Zijn salaris steeg al snel via 
31 gulden in het volgend jaar tot 37% gulden een half jaar daarna. 

Naast de rector waren er aan de school meerdere schoolmeesters 
verbonden. Zo ontmoeten wij in de rekeningen ook in 1585 Sijmen 
Baertszoon, die als mede-schoolmeester ‘teneinde de jeugt wel ende vlijtel;= 
in lesen ende schrijven mach geleert ende onderwesen worden’. Hem werd br 
zijn aanstelling tevens te verstaan gegeven ‘de rector deser schole in alle 
billicheit te respecteren’. 

Na de bouw van het nieuwe stadhuis aan de Zijl werd de school in het oude 
raadhuis aan de Hoogstraat, hoek Lange Oosterstraat gehuisvest. In 1721 

verhuisde men naar het gebouw van de Admiraliteit, het tegenwoordige 
streekmuseum. 

Aanvankelijk fungeerde de Latijnse School voor een aantal kinderen ook 
als gewone lagere school. In [727 schreef de magistraat voor dat de conrector 
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en de eerste schoolmeester het ABC-boek dienden te gebruiken om de 
jongste leerlingen, de “ncipiënten of beginnelingen’ het lezen en spellen te 
leren. Zodra zij die kunst enigszins meester waren begonnen de lessen in 
Latijn, de taal die door de rector en de oudere leerlingen op school ook 
gesproken moest worden. Het stadsbestuur en de stedelijke schoolopzieners, 
de ‘scholarchen’, stelden niet alleen de schooltijden, de leerstof en de daarbij 
te gebruiken boeken vast, maar schreven ook duidelijk voor hoe de 
leerkrachten met hun discipelen om moesten springen: Dat de praeceptores 
(leraren) haare talenten sullen aanleggen om de discipelen wel ende op een 
ordentelijke wijse te onderwijsen, opsigt nemende op de humeuren van hare 

discipelen ende sig omtrent deselve te schikken, om aan den eenen kant de 
sagtmoedige op te wekken ende aan den anderen de wederhorige te straffen 
tot het waarnemen van hare pligten.” 

De schooldagen begonnen 's morgens om 8 uur en duurden tot ’s middags 
4 uur met cen pauze van elf tot één uur. Op woensdag- en zaterdagmiddag 
werd er geen les gegeven. Met Kerstmis en Pasen was er telkens één, en met 

Pinksteren twee weken vakantie, bovendien nog één week in de 
examenperiode in juli. Ook de jaarmarkt leverde een of meer vrije dagen op 
‘volgens ’t oud gebruik’. 

In 1879 kwam voor de eerbiedwaardige eeuwenoude Latijnse School het 

einde toen de gemeenteraad in verband met de nieuwe wet op het hoger 
onderwijs tot opheffing moest besluiten. Pogingen om nog iets te redden 
door de school om te zetten in een gymnasium faalden en het zou nog tot 1947 
duren eer Dokkum weer een instelling voor voorbereidend hoger onderwijs 
had door de oprichting van het Chr. Lyceum Oostergo, de tegenwoordige 

Chr. Scholengemeenschap van die naam. 

Helemaal verstoken van vervolgonderwijs bleef Dokkum na 1879 echter 
niet. Stichting van een gymnasium was niet mogelijk, zoals we al gezien 
hebben, ook het ijveren voor een hogere burgerschool bleek vergeefs. Wel 
was er de mogelijkheid van de oprichting van een school voor ‘meer 
uitgebreid lager onderwijs’, de MULO. Leerlingen, die deze 4-jarige school 
met vrucht doorlopen hadden konden worden toegelaten tot de derde klas 

HBS in Leeuwarden en van daaruit kon men dan verder zien te komen. 
Aanvankelijk lukte dat niet zo best en in 1886 was de Gemeentelijke 
Commissie van Toezicht op het Onderwijs dan ook van mening dat de MULO 

  

  

  

‘Er zal nauwkeurig gelet worden op 
het werk van leerlinge… , van wie 
vermoed wordt, dat zij, hoe jong ook, 
cen vrijer heeft. Ter sprake komt het 
feit, dat sommige leerlingen der 
school, tot schade van hunne studie, 

aan de vrijage doen. In ’t algemeen 

wordt besloten, voor zoover dit 

zijdelings gemerkt wordt, hierover 
met die leerling onder vier ogen te 
spreken, en voor zoover dit 
rechtstreeks gemerkt wordt, er met de 

ouders over te spreken.” 

Uut de lerarenvergadering van de 
kweekschool, 1912. 

Na nogal wat omzwervingen door de stad 
vond de gemeentelijke MULO eindelijk een 

definitieve butsvesting in een eigen fraai en 

nieuw gebouw aan de Hoedemakersweg. 
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De opvolger van de oude roemruchte 
Latijnsche School, het Lyceuin Oostergo, 

begon zijn bestaan in een weinig waardige 
omgeving: in een pand aan de Wortelhaven. 

Het nieuwe riante, maar thans veel te kleine, 
onderkomen van het Lyceum aan de toen nog 

grotendeels onbebouwde Birdaarderstraatweg 
vanuit de lucht gezien. 

    

lang niet aan de eisen van de tijd kon voldoen. Men weet dat niet aan de 
leerkrachten maar aan de omstandigheid dat op die school iedere leerling 
werd toegelaten en dat daarbij niet werd gekeken naar de bagage aan kennis, 
die hij of zij van de lagere school meebracht. Er was een enorm niveauverschil 

Het was voor het personeel ondoenlijk om klassikaal les te geven. Om dat 

probleem op te lossen stelde de commissie voor om een toelatingsexamen ir 
te stellen. Het heeft kennelijk geholpen want de gemeentelijke MULO is tot 
op de huidige dag blijven bestaan, zij het sinds 1985 als MAVO gecombineerc 
met de Neutrale Huishoudschool ‘Us Hiem’. 

Een andere vorm van voortgezet onderwijs, die na de opheffing van de 
Latijnse school tot stand kwam is de onderwijzersopleiding. Het was rond 

1870 begonnen toen de hoofdonderwijzers Sterringa en Gosses in het lokaa 
van de school voor kosteloos onderwijs op de zaterdagen van elf tot vijf uur 
kwekelingen de gelegenheid gaven om zich onder hun toezicht en begeleidins 
te oefenen in het lesgeven. Beide onderwijzers ontvingen daarvoor van het 
gemeentebestuur ieder een tegemoetkoming van f 100, per jaar. 

In 1876 werd die mogelijkheid opgeheven en kwam het tot de vestiging van 

een Rijksnormaalschool voor opleiding van onderwijskrachten. Het instituut 
werd ondergebracht bij de burgerschool en het hoofd daarvan was tevens 
directeur van de normaalschool. Deze opleiding verdween als school in 190 
en werd als ‘normaallessen’ aan verschillende scholen voortgezet. 

In 1908 kwam in Dokkum het plan op om een christelijke kweekschool te 
stichten. Tot die tijd was er nog slechts één school van dezelfde signatuur in 
Friesland en wel in Leeuwarden. In Dokkum rees de vraag of een eigen schoo 
in die stad eigenlijk wel voldoende bestaansrecht zou hebben en of 
aansluiting zoeken bij Leeuwarden niet beter zou zijn. Daarbij was cen 
overweging dat er in de jaren vlak voor 1908 wel een grote vraag naar 
onderwijspersoneel was, maar dat er binnen vijf jaar wel eens een overschot 
zou kunnen zijn. Zo werd een paar jaar doorgepraat en onderhandeld tot de 
knoop in het najaar van 1910 werd doorgehakt en op 1 mei 1911 kon de 

feestelijke opening in de Noorderkerk plaatsvinden. Tot directeur werd 
benoemd de heer Strikwerda uit Bedum, die volkomen voldeed aan de drie 
eisen die het bestuur voor het directeurschap had gesteld: 

1. Hij moet God vrezen. 
2. Hij moet kunnen regeren. 
3. Hij moet de nodige bekwaamheid bezitten. 

 



  

VAN LATIJNSCHESCHOOL TOT MAVO 
  

De school werd gevestigd in vier van de gemeente gehuurde lokalen van de 
Armenschool aan de Oostersingel. In 1920 zegde de gemeente het 
huurcontract op en moest men naar een andere huisvesting omzien. Het 
bestuur besloot daarop zelf een nieuwe school te bouwen. Binnen de stad was 
dart niet mogelijk, maar de Woningstichting Oostdongeradeel bood een 
daarvoor geschikt terrein langs de Hantumerweg aan tegen een prijs vanf 1 
per m°. Daar verrees in 1922 voor een bedrag van ruim f 80.000, de bekende 
oude kweekschool, die zijn naam aan de hele omgeving, de 
“Kweekschoolbuurt’, gaf. In de loop van de jaren twintig is enige malen 
geprobeerd de kweekschool om te zetten in een lyceum of een ‘litteraire 
HBS’, Pas in het begin van de jaren zeventig hebben die pogingen geleid tot 
een uitbreiding met een ‘HAVO-top’, de twee hoogste klassen van die 
middelbare opleiding. 

De school was toen al uit zijn jasje gegroeid en had in 1961 het fraaie nieuwe 
gebouw aan de Birdaarderstraatweg betrokken. Helaas was de vreugde daar 
van betrekkelijk korte duur want nauwelijks twintig jaar later viel de school 
het lot van zijn illustere voorganger de Latijnse School ten deel en werd op 
grond van overheidsmaatregelen opgeheven. 
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DOCKUM, den 29 Maart 1859. 

M. PRUIM, #oorzitter. 

Ap. van SLOOTEN. 

D. pr VRIES. 

F. OZINGA. 

A. HEMMINGA. 

J. YPES, Yz. 

À. SCHAAFSMA, Suerctaris. 
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Dr. Johannes Henricus Warren, geboren in 
1809 te Groningen, kwam in 1832 met zijn uit 
Leeuwarden afkomstige vrouw Wijtske 

Sjoerdina Fockema naar Dokkum. Warren 

was in Dofkelkum rector van de Latijnsche 

School en bleef die functie tot zijn dood in 
1854 vervullen. Hij woonde met vrouw en 

zeven kinderen in de Grote Breedstraat. 

‘Een voorstel om voor de meisjes een 
andere maatstaf aan te leggen en dus 
de zes beste leerlingen niet zuiver 
machinaal naar de hoogste punten te 
kiezen, werd verworpen met 4 tegen 
3 stemmen. De heer Humalda 
verklaart zich absoluut tegen eenige 
bevoorrechting van de vrouwelijke 
sekse. 
De voorzitter acht het wenschelijk, dar 

een volgende maal bij een eventueel 
groote toevloed van candidaten in 
overweging wordt genomen voor de 
meisjes een andere maatstaf aan te 

leggen dan voor de jongens.’ 

Uit de lerarenvergadering van de 
kweekschool, 1930. 

lebeltje de Boer was niet tevreden: 77 

weinige dat de lagere school in har 
leerlingen bijbracht en volgde daaro 
de Nutsschool gegeven berbalingso 
Blijkens haar getuigschrift deed» 

15-jarige meisje dat met ‘goed geevnzen 
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Dokkums ‘grooiste nering’ berustte in 
vroegere eeuwen op ‘koopmanschap en 

navigatie’. En navigatie betekende een Groot- 
en Kleindiep vol forse schepen. Nüver 

Dokkum had toen bet geluid van 

scheepswerven, de geur van zeilmakerijen en 

de grandeur van een echte zeehavenstad. 

DOKKUM / BEELD VAN EEN STAD 

Het nijvere Dokkum 

okkum is een nijver stadje. De eerste zekerheid 
daarover krijgen we in de 11de eeuw. Geldstukken c:= 

toen in Dokkum geslagen zijn, vindt men nu terug bij opgravingen in Italië = 
in landen rond de Oostzee tot in Rusland toe. Deze denariën, niet veel groter 
dan ons dubbeltje van nu en vaak ook nog platter en dunner, bewijzen da: 
Dokkum toen al een forse handelsplaats èn havenstad was. Zo groot zelfs da: 
men het recht kreeg cigen munten te slaan. 

In 1224 werden hier schepen uitgerust voor de 2e kruistocht, sloot men 
verdragen met ondermeer Bremen en Hamburg en waren er nauwe 
handelsrelaties met Engeland. In het Grootdiep was het een drukte van 
belang. Schepen uit noord en oost liepen er binnen. De scheepsbouwers. cz 
zeilmakers en de touwslagers maakten er een levende stad van. Dokkum wa: 
een zeehaven van importantie en bloeide als nooit tevoren èn helaas, ook a's 
nooit daarna. 

Want na deze gouden eeuwen voor de industrie van Dokkum, kwam de 
klad er in. De handelsschepen werden groter en logger en konden Dokkum: 
steeds moeilijker aandoen, de belangrijkste handelsroutes werden verlegd 
over de toenmalige Zuiderzee, de Admiraliteit die hier een halve eeuw 

gezeten had, verdween en Dokkum viel stiller en stiller. De roem van de 
nijvere voorgeslachten was niet voldoende. Men had niet op tijd de bakens 
verzet. Het stadsbestuur deed te weinig om het bijvoorbeeld de 
marinemensen naar de zin te maken. 

In 1700 bezat Dokkum nog een vrij drukke vismarkt voor verse zeevis, 
maar toen in 1729 ook nog de sluisdoorgang van Dokkum naar Dokkumer 
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Nieuwe Zijlen verhuisde, was het met Dokkum als zeehaven wel bekeken. 
Het brede Grootdiep midden in de stad werd steeds leger. En dat voor een 
stad waarvan in 1705 nog in een officieel stuk gezegd werd dat haar ‘grootste 
nering berust op koopmanschap en navigatie’. Op handel en scheepvaart dus. 

De scheepstimmerwerven, de houtzaagmolens, blok-, mast- en 
zeilmakerijen en de touwslagers met hun lijnbaan rekren het bestaan nog 
anderhalf tot twee eeuwen, maar het werd steeds kleinschaliger. Hun 
aktiviteit gaf weliswaar de nodige bedrijvigheid aan het stadsbeeld, maar het 

kreeg nimmer de glorie van vroeger terug. Dokkum is nooit meer uitgegroeid 

naar ‘groter’, hoe beloftevol haar geschiedenis ook begon. 
De enige helling die nu nog bestaat, ligt aan het Grootdiep. Ze is omstreeks 

1582 ontstaan. De admiralen van weleer, de leden van het ‘Gild der 

Grootschippers’ en de “Compagnie van Haringvissers’ zullen er in hun 
kleurige kleding rondgestapt hebben om de verrichtingen van het hellingvolk 
te inspecteren. 

Als de zeearm naar Dokkum dichtslibt, is het echter gedaan met de bouw 
van de forse dwarsgetuigde oorlogsschepen, ís het voorbij met de glorie van 
koffen en smakken. 

  

  

  

Een foto als een lief klein schilderijtje. 

Dokkums Baantjebolwerk op een zonnige 
winterse dag. De bomen staan in een 
kaarsrechte lange rij. Dat moest ook wel, wan? 

achter die bomen was vroeger één van de 
lijnbanen van Dokkum waar de touwslagers 
bun werk deden. Het Baantjebolwerk is er 
zelfs naar genoemd. 

Aan het eind van de vorige eeuw was er al niet 
veel meer over van de grote en trotse werven, 

die Dokkum eens telde. Naast die aan het 
Grootdiep was er nog de ‘werf van 
Barkmreyer’ aan de Streek, waar vooral 

binnenschepen als skûtsjes en pramen 

gerepareerd werden. De werf lag op de plaats 
waar nu het parkeerterrein ts aangelegd.
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TEN vissersl ‘den door de hellingbaas zelf de eiken bomer 
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spelen, tijdiger de bakens verzet worden dan destijds met de Admiralitei:. 
Een andere industrie die nauw verbonden was aan het havengebeuren. was 

dezeilmakertj. De laatste twee die in de vorige eeuw overbleven, probeerden 

na de komst van de scheepsmotor nog klandizie bij de boeren te krijgen met 
‘rûpelkleden’ en ‘koalkleden’ en bij de straathandel met ‘diskekleden’, maar 

het baatte niet. De geur van zeildoek, teer en touw ging uit Dokkum 
verdwijnen. Jelle Wagenaar van de Vleesmarkt was de laatste zeilmaker van 
Dokkum. 

De touwslagerij had ook duidelijk veel met de scheepsbouw te maken. 
Trossen, kabels en al het lopende touwwerk werd uiteraard zo dicht mogelijk 
bij de scheepshellingen geproduceerd. In de vorige eeuw waren er in 

Dokkum nog maar twee lijnbanen over. Beide op de Bolwerken. Het 

Baantjebolwerk is er zelfs naar genoemd. Het z.g. ‘baanhuisjc’ is 
gerestaureerd. Op het Oosterbolwerk rest alleen nog een lege baan. 

‘Nijver’ Dokkum kende en kent gelukkig andere nijverheden die naast, en 
in de plaats van, de scheepvaart gekomen zijn. In 1780 kende de stad 
bijvoorbeeld pannefabrieken, kalkovens en pottebakkerijen, houtzaag-, 
rogge-, pel-, mosterd- en leermolens, bierbrouwerijen en jeneverstokerijen, 

zoutketen en zeepziederijen, goud- en zilversmeden, sigaren- en 
cichoreifabrieken, wolkammerijen, katoenververijen en boekdrukkerijen. 

In 1857 zijn het vooral de tien timmerbedrijven en de 21 bakkerijen die er 
uitspringen; èn de twee ‘suikerballenmakers’. In 1842 was de Fortuin NV- 
Suikerwerkenfabriek, oftewel de ‘zuurtjesfabriek’ opgestart. Waarschijnlijk is ‚ . 
dat een van de suikerballenmakers. De meeste Dokkumers zullen zich DIE MOET U PROBEREN: 

overigens Fortuin wel blijven herinneren door de ulevellen met de bekende DE NIEUWE 
spreukjes die steevast over de liefde gingen. 

Vandaag de dag slaat Dokkum geen munten meer, maar maakt vangrails NOT ARIS SIGAREN 
om maar iets te noemen. 1100 mensen vinden hun brood in 50 industriële ne eran nusEeri 

bedrijven, waarvan het metaalverwerkingsbedrijf Prins, houthandel Kunst Due van: Ú-ersrsrmiens: 
Oberman en de Noord-Nederlandse Draadindustrie de belangrijkste zijn. Ook in deosies 10 voor 30 ct. 

Her ‘nijvere’ Dokkum heeft een lange historie achter de rug. Een historie 
vol grandeur en achteruitgang, van visie en kortzichtigheid, van vallen en 

weer opstaan en blijven knokken om er het beste van te maken. 

Wij hebben ze in voorraad. 

Dokkum zocht na zijn zilt verleden de 

nijverheid op een ander gebied. Er kwam 
bijvoorbeeld een sigarenfabriek aan het 

Zuiderbolwerk waar mannen in lange rijen 

aan bouten tafels de een na de andere sigaar 
rolden. Notaris sigaren bijvoorbeeld: ‘De 3 cts 
zijn al best! Die van 4 cts uitstekend!’ 

  
   


