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STATUTEN.

DOEL.
Art. 3. Het doel der vereniging is het bijeenbrengen en in stand houden
van een verzameling van voorwerpen en bescheiden in de meest uitgebreide
zin, betrekking hebbende op de geschiedenis en de tegenwoordige «staat.
van Dokkum en de omliggende gemeenten, en het bevorderen
der volkskunst.

ei

MIDDELEN.

Art. 4
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg
en wel door:
„a.
een nauwkeurige inventaris van voorwerpen en beachtidem als in
art, 3 genoemd;
b. het in eigendom of bruikleen verwerven
van deze vogrwgrpen bie
bescheiden;
c. de verzameling blijvend of sjen: voor het publiek toeken
te
stellen;
d. het bijeenbrengen van gelden tot net bereiken van dit doel;
_ € alle andere wettige middelen, hiertoe bevorderlijk.

GELDMIDDELEN.
Art.6. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributiën van leden en begunstigers;
erfstellingen, legaten en schenkingen; *
c.
andere vrijwillige bijdragen van particulieren en rechtspersonen, hetzij
in de vorm van jaarlijkse bijdragen, hetzij in de vorm van giften, hetzij in
andere vorm;
d. subsidiën;
e, andere PEEN
der vereniging, opkomende
uit geldleningen, entréegelden of uit welke andere oorzaak ook.
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Meerdere malen is op een ledenvergadering de wens geuit, dat

de Oudheidkamer

„Dokkum

en Omstreken”

met

een

regel-

matig verschijnende publicatie zou uitkomen. Het Bestuur
wilde graag, zeer graag zelfs, aan deze begeerte voldoen en

na overleg, wikken en wegen is er deze vorm op gevonden:
een boekje van 16 bladzijden, driemaal te laten verschijnen

als proef, onder de titel: „Tusken Waed en Wâlden”. Blijkt
er genoegzame belangstelling voor te zijn, en komt er voldoende geschikte kopij binnen, dan zal de uitgaaf bestendige voortgang vinden. Onze „Krite” omvat Dokkum, Oosten West-Dongeradeel, Ferwerderadeel en Dantumadeel. In
deze Krite hebben wij naar medewerkers gezocht en reeds
enkele gevonden. Het doel is mededelingen te doen uit de
geschiedenis van het genoemde gebied van oude tijden af
fot heden toe, bijzonderheden te vermelden tot nu toe verborgen in de archieven of nog voortlevende in de herinneringen der ouderen.En dat wel tweetalig: Fries en Nederlands, en als het dienstig is ook in dialect van Stad of Streek,
Bijzonderheden uit de aardrijkskunde, uit de locale geschiedenis,

ook

Kerkhistorie,

volksverhalen,

en

uit

de

natuur.

Op deze wijze wordt het oude te voorschijn gehaald, het
In één woord
nieuwe vastgelegd, herinneringen bewaard.
lezers beonze
hopen,
we
naar
waar,
wordt stof verzameld,
langstelling voor hebben, worden bouwstoffen bijeengebracht,
die naderhand allicht, geordend, gezift en gewogen, verarbeid kunnen worden in een heemkundeboek voor de scholen,
een

geschiedenisboek

voor

Noordoost

Friesland,

zo mogelijk

dienstig kunnen zijn voor een dissertatie van een toekomstige
doetor in de wetenschap. Critiek en opmerkingen worden
gaarne ingewacht. Eindredacteur is:
S. E. WENDELAAR BONGA,
„Swanneblom”’, Dokkum.
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DIT BLEDTSJE

BISTEANSRJOCHT?

Jawisse. Wy ha in Aldheitskeamer foar Dokkum en de gritenijen Dantumadiel, Ferwerderadiel, East- en West-Dongeradiel, koartom foar it Noard-Easten fan Fryslân. Dêr is forlet
fan: nou kin elis dy't stikken fan histoaryske wearde foar
dizze kriten bisit, in plak dêrfoar fine: hy kin it weijaen oan
de Aldheitskeamer: hij kin it ek yn brûklien jaen.
Dy Aldheitskeamer moat in bikend sintrum wurde vn ús
kontreijen. Hjir moatte de biwenners komme fan it NoardFasten fan Fryslân mei har útfanhuzers. Hjir moatte de ûnderwizers hinne mei har learlingen. Hjir de touristen.
Hoe moatte wy dat doel birikke? Troch reklame, dus de
krante

en

persoanlike propagande.

Ten

fan 'e middels

is ek:

dit bledtsje. Yn ús nije blêd kin opnommen wurde in list mei
oanwinsten; kin skreaun wurde oer hwat vn de Aldheitskeamer sit.
It bilang fan dit blêd giet lykwols út boppe propagande foar
de Aldheitskeamer. Ommers nou kin einlings en to'n lêsten
in bigfin makke wurde mei de dokumentaesje fan âlde
skiednis en kin de skiednis

fan hjoed

de dei, as dat sin hat,

fêstlein wurde.
Ik sil it praktysk meitsje. As immen in opstel meitsje wol oer
syn doarp, syn gritenij, oer tael. groun en minsken ensfh.,
hwer fynt er dan syn boarnen? Hy moat nei in sneuper ta:
hy moat nei de Kânselarij to Ljouwert en sa nei forvin fan
tiid hat er kâns, dat er ris hwat to witten komt.
Hwat soe it moai wêze, as wy in geakunde boek hiene oer
dizze hoeke. De man, dy't dit skrinwe kin (en feitlik moat!),is master Bonga fan Dokkum, dy't al safolle byinoarswile hat
en lêzings hâlden hat; ik neam in stikmannich ûnderwerpen:
Dokkum

(strjitnammen,

brêgen,

huzen,

gebouwen,

de na-

tuer), de Streek by Dokkum, Ealsum, Eastrum, Ie, Driezum,
Wâlterswâlde. Hy stiet nou net mear yn skoalle, nou kin er
it boek skriuwe

as er wol.

Mar sa'n geakundeboek foar ús hiele krite ha wy noch net.
Wol kin Dantumadiel wiis wêze mei syn moaije boeken oer
Dantumadiel fan Botke en Theunissen. Mar hwat sit der noch
in soad forskûle yn kranten, blêdden, boeken ensfh. En gjinien hat fansels alles yn ’e holle of op pompier.
Dêrom, wy moatte dit bledtsje ha om in bigjin to meitsjen
mei de biskriuwing fan de literatuer oer de skiednis fan ús
gea, om sa ek to kommen ta it gearfetsjende geakundeboek
oer ús hiele krite. Idere grietenij, ider plak moat syn gerak
krije, earst it rûchste. Hwat soene wy fan sokke listen al net
in geriif ha.
IL. Dan meitsje wy dy listen sa folslein mûglik. Alles moat
sekuer biskreaun wurde. Jim sille ris sjen hoefolle der al net
opnommen wurde moat. Fansels kinne de sneupers dan ek

+

har fynsten to sprake
fynt hieltyd mear.

Hwat

is der. net hwat

Museum,

bringe.

Hwa’t

to heljen

út

der hwat

catalogi

de Prov. Bibliotheek, it Ryksarchyf,

Dr. Wumkes

op

fan

ôfjage

it

is

Frysk

de boeken

van

mei de registers, blêdden en kranten ensfh.: ik

tink fiirder oan ansichten, foto’s, plattegrounen, folksforhalen.

II
Itis ek nedich, dat vn ús bledtsje alles hwat vn ús eigen
tiid skreaun wurdt oer de skiednis fan ús gea (plak, skriuwer,
ûnderwerp) fêst to lizzen. Tink oan hwat mannen as Bonga,
Kamminga. W. K. v. d. Veen, Theunissen noch geregeld biskriuwe vn kranten en blêdden. Dan ha wy de kâns, dat wy
fan hjoed de dei ôf tominsten bybliuwe: sa sil ús bledtsje
wurde

de boarne

yn

earste

ynstânsje

foar elke

gritenij-

en

doarpsskiednis. Gean allinne mar nei, hwat der yn 'e Dokkumer krante op histoaryvsk gebiet skreaun wurdt.
IV. Ik woe ek ha, de skiednis, dy't flak achter ús leit, sil
bysûndere oandacht oan jown wurde, vn ider gefal de biskriuwingen. Nim de datum fan 22 Jan. 45 yn 'e Dokkumer

skiednis (20 deaden): dêr is al hiel hwat oer to finen: gedich-

ten, rapporten, forslaggen fan tribunaal en Bys, Gerjuchtshôf,
Dan ús eigen tiid. Fêstlein moat wurde yn in kronyk,

hwat neffens ús fan bilans is: ik wit dat soks tige persoanlik

is, en dat de kranten al in macht stof jowe. mar hat it dêrom

Tjin wearde en neam tige biknopt bipaelde feiten? Ik neam
foar de stôk op oer Dokkum: nije histoaryske striitnammen
de forbettering fan it âld fsierkhôf mei syn eitenaerdich

vurvd-hek. it forfarren út 'e Weach fan 'e plysie. (it brekken
mei in âlde tradvysje). it tydlik monemint oan 'e Wâldwei

foar

de 20 fúsillearden. it ôfbrekken fan ien fan ’e lêste pothuzen
(by Ferwerda op ’e Syl), it 3 Liuwsterpypke yn ’e Fleismerk
(namme en foarm). Idere grietenij hat sa sines.
VI. Mar noch is ús bledtsje nei myn sin net fol genâch! Der
moatte ek artikeltsjes vn oer ûnderwerpen, breder bihannele.

Underwerpen binne der by it soad. In pear: ús âlde tsterken
(byg. Janum, De Geast, Eastrum, Eanjum. Hantumhuzer
Ferwert):

ús

ekonomyske

(ambachten,

hannel,

buorkerij).

geografyske (wettersteatkundige û.o.). sosiale skiednis.
Ik moat ophâlde. Noch ien frage: hat dit allegear sin?

Ja alle-sin, salang as wy fan ús stêd, ús gritenij. ús doarp en

de biwenners hâlde. Ja, salang as
in tiid fan skriklike sintralisaesje,
ring en massa-minsken. Ja. salang
foar ús foarâlden, har wurk, har
smert, koartom har bistean.
Hwant har bistean hat uzes mei

Hija ha dochs net omdoch libbe?

wy ússels bliuwe wolle yn
lykskeakeling, uniformeaas wy earbied ha moatte
libben, har freugde, har

foarme, bihearsket ek uzes.

Drs. S. VAN TUINEN,
Boargemaster fan Dokkum.

OER IERDEWURK.
Yn de „Aldheitskeamer” to Dokkum
de pottebakker

foarme

werom,

sa *t dy

en bakt hat.

fine wy ek it wurk fan

de ieuwen

troch

It measte fan de Iytse samling is út 'e groun kommen

:

syn

waer

en troch

de goede soargen fan Kamminga is it biwarre bleaun en foar.
in part yn 't Weeshûs útstald. Meastentiids binne it mar „fragminten”, stikjes fan in panne, in skûteltsje of krûkje, sa t dy
troch de húsfrou foartsmiten binne, doe ’t ien fan de húsge-

noaten it knoffelje litten hie. ’t Is tige snitich fansels, dat wy

it sadwaende yn syn hear en fear net yn 'e hannen krije, mar
dochs kinne faken dy skeinde stikken ús noch wol fortelle,

yn hokker tiid hja makke binne en of it Frysk of alteast
Nederlânsk wurk is of dat wy it rekkenje moatte ta it útlanske wurk, dat hjir importearre is.
Dit „skurve”

guod

is meast

koken en op ‘e tafel brûkt is.
Nêst

„gebrûks"-ierdewurk

gebrûksierdewurk,

hie men

ek

sa ’t it yn 'e

„sier“-ierdewurk,

dat

brûkt waerd om de keamer of koken op to pronkjen. Dat
moaijere guod sette men to pronk op richels fan skoarstienmantels of op kasten. (Tink mar oan de trije- of fiüf-dielige
stellen fan „Delfts”

of Chineesk

peslein.) Yn de 18e ieu hie-

nen forskate boargers en boeren aparte greate of lytse glêzekasten fol mei „peslein”.
In krekte

skieding tusken

fansels net to meitsjen.

wol by bvsûndere

Sok

noed

„sier”- en „gebrûks”-ierdewurk

Men

brûkte

gelegenheden.

„sier -ierdewurk

wie men

faek it moaie guod

wiis mei

foar stien. Sa urf it ek fan âlden

en der waerd

op bern

is

ek

tige

oer en men

fynt nou noch vn forskate famyljes lytse samlings, lyk as:
in stikmannich boardtsjes oan 'e wand of faeskes en steltsjes
op de skoarstienmantel.

Musea krigen as skinking noch wol gauris sok spul yn harren
bisit. Ik tink hjir dan ek oan ús musea yn Ljouwert, lyk as it
„Frysk”-museum en it „Princessehof"-museum. Dy ha beide
in moaije samling „sier”-ierdewurk en peslein. Dat „sier” spul
ha wy hjir yn de Aldheitskeamer eigentlik net, al soe it ek
tige wolkom

wêze.

Binne der lêzers, dy't soks to missen

ha,

hja witte it adres!
Mar om nou op ús diggels yn de Aldheitskeamer werom to
kommen. Dy diggels dan kinne ús moai wis fortelle yn hokker tiid de pottebakker it makke hat. Dat lêste kin fan bilang
wêze, as wy by de diggels ek oare dingen yn 'e groun fine.
Wy kinne dan sahwat it tiidrek oanjaen, dat it spul yn de
roun rekke is.
Nijsgjirrich is ek, dat by it graefwurk, dat nedich wie foar
it ennen fan de automatyske telefoansintrale efter it post-

kantoar oan de Breedstrjitte to Dokkum in stilkkmannich âlde

-

putten foar it ljocht kamen.

Dy

putten binne doe útgroeven

5

en derby kamen forskate diggels nei boppen. Dat ierdewurk
kinne wy foar in great part to plak bringe yn 'e tiid om 1600

hinne en efkes letter. Mar net allinnich kaem der ierdewurk
oan it ljocht, ek trije tinnen leppels. Ten fan dy leppels fine
wy yn de Adhettskenter mei it jiertal 1604 dêrop.
t Is fansels spitich, dat hast gjin geef ierdewurk opdold is,
mar soms koenen de diggels aerdich oaninoar past wurde en
sa ha wy ek inkele hast folsleine boarden, dêr't wy op in oare
kear wol it ien en oar oer sizze kinne.
J. K. BEETSTRA,

De heer

G. KATSMA

te Groningen

deelde

onderstaande

mee:

De Regeering der Stad Dockum laat bekend maaken, dat nademaal
het Huys in de Bagyne Steeg aldaar, in welke voor deezen de Vrye
Spreekery is geoeffend, in zooverre vervallen is, dat ’er door verder
Ouderdom eenige ongelukken uyt zouden konnen voort koomen, en
dewyl zig geen Eygenaar daar van opdoed, zoo dient deeze tot waarschouwing, dat by aldien ‘er zig voor den eersten Maart 1145 geen
rechten Eygenaar van opdoed, boovengemelde Regeering de genoemde Behuysinge in 't openbaar zullen laaten Verkoopen, en de Penningen daar van Proflueerende in Stads Kasse zoo lange deponeeren
tot dat zig de Geregtigde Bezitter openbaard,
Bekendmaking in de
„Oprechte Nieuwe Groninger
van 29 December 1744.
Prof. D.
Tuinen:

NAUTA

te

Amsterdam

schrijft

aan

Courant”

Burgemeester

Drs.

v.

Met „Vrije Spreekerij” wordt zonder eenigen twijfel gedoeld op Collegianten. Deze beweging is sedert + 1650 in verschillende deelen van
ons land voorgekomen en hier en daar naar het schijnt vrij sterk geweest. Men moet hen niet met de Rijnsburgers vereenzelvigen, Zij
kwamen voort met name uit de kringen van Remonstranten en Doopsgezinden. Het ging daarbij om het recht van het vrije profeteeren. En
men sprak van vrijspreek- of vrijprofeteer colleges. In de Ze helft der
18e eeuw zakte deze beweging steeds meer in en verslapte zij. Omstreeks 1780 loopt zij op een eind.
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TUSSEN

JISLUM

Vanaf het dorp

EN DE DOKKUMER

EE.

Jislum loopt een landweg naar het Zuid-

Oosten, gedeeltelijk langs de Jislumer vaart, dan door per-

celen land, die vroeger bij de sathe „Koudenburg” behoorden,

en eindelijk weer langs de vaart tot aan de Jislumer
de plaats waar de vaart in de Ee komt. Deze weg
vroeger tijden de verbinding van het dorp met de
wereld: men kon zo op de Dokkumer trekweg komen

tille, d.i.
was in
buitenen van-

daar af te voet of te water naar Dokkum of Leeuwarden.
Reeds in 1580 komt deze weg voor als „Catrinewech”. Nu
wordt er geen gebruik meer van gemaakt, want Jislum ligt

al langer dan een eeuw aan de weg, die van Birdaard naar
Genum en vandaar naar Holwerd en Dokkum loopt. Trouwens het laatste gedeelte is maar een voetpad meer, maar de
naam

is bewaard

gebleven

en

men

spreekt in de volksmond

van de Catharinalaan. Deze weg is genoemd naar de schuts-

patrones van de kerk van Jislum: Catharina van Een)
Dominicaner non die leefde van 1547— 1580, in de tijd

een
van

ouder

aan

Paus Gregorius Xl (wie zij vermaande om terug te keren
naar Rome en Avignon te verlaten).
Aan de weg van Jislum naar Wanswerd (Streek) en Birdaard
verrijst ten Z.W. van het dorp een florissante boerderij, in 1914
gebouwd op een „âld sté”, die de naam draagt van „Groot
Hiekaerd”, Deze sathe heeft nog een tweede naam, die van
datum

is, nl.

„Loosslot”.

Beide

namen

herinneren

vroegere eigenaars en bewoners. In 1736 wordt genoemd:
„Hickard”, een landhuis 4 uur van Jeslum ten Zuid-Westen.
Volgens de Floreenregisters van 1781 behoorde Hickaerd toen
in eigendom aan Dirk Hiccard (voor Va deel), Ds. J. A. van
Hiecard?) (voor 4 deel) en aan Doeke Jans weduwe (voor
V, deel). De plaats was 90 pondematen groot, bezwaard met
25 florenen en in huur bij Ritske Gerrijts (tot 1787) voor f 450.
De naam „Loosslot” herinnert aan de eigenaar Johan Eminga
van

Loo, kapitein,

wiens

weduwe

Nog

twee

onder

Wanswerd

nog woonde in 1691,
kaerd”,

sathen

nl. de thans

door

.

D.

W.

Catharine
de

dragen
Vries

van

Aggema

de naam

bewoonde

er

„Hic-

sathe,

die „Nieuw Hiekaerd” heet, en de sathe aan de Streek, nu
bewoond door L. M. Kingma, Toen laatst genoemde plaats
Aantekeningen:

1) Vier Catharina's hebben de heiligverklaring ontvangen.
Catharina van Alexandrië (in 305 onthoofd), Catharina van
Siëna, Catharina van Boulogna (1413—1463) en Catharina
van Ricci (1535—1590). Men neemt over ’t algemeen aan dat
C. v. Siena patrones van Jislum was.
2) Jillert Arijs van Hickaerd, van 1733— 1777 predikant in
zijn eerste en enige gemeente

Reitsum

c.a.

he

7
voor een tiental jaren werd verkocht, werd zij op de-verkoopbiljetten genoemd „Groot Hickaerd”, Is dit nu een vergissing?

Tot nog toe heb ik hiervoor geen verklaring gevonden.
„Koudenburg”

is een vergelen

naam

voor een boerderij:

het

kan zijn dat de huizinge bewoond door Gerrit Palma vanouds

die naam gedragen heeft, maar meer voel ik voor de mening,
dat het de naam zou geweest zijn van de boerderij, die daar
schuin tegenover heeft gestaan en in de eerste jaren van deze
eeuw is afgebroken en verplaatst naar de weg, door de toenmalige bewoner Ï. Kramer.5)
Op „Zwanenburg” woont nu P. J. v. d. Woude. De oude
plaats met „in foarein” is in 1914 afgebroken.
Alle genoemde boerderijen liggen aan de Jislumer weg en
worden, voor zover zij aan de Westkant van de weg staan,
bij Wanswerd
gerekend. De namen „Hickaerd” zijn nog wel
bekend,

„Loosslot” wellicht niet meer:

ook „Koudenburg”

en

„Lwanenburg” worden
in de omwandeling niet meer genoemd. Daarom was een herinnering aan het bestaan dier
oude namen en een vraag naar de herkomst, voor zover niet
vermeld, hier wellicht op zijn plaats.
Wanswerd.

W.K.

VAN

DER

VEEN.

3) Bij de overbrenging geheel vernieuwd en thans bewoond
door Tj. J. Heeringa.

TWEE

VRAGEN

hebben wij voor onze toekomstige lezers. Het betreft de naam van ons
tijdschrift en de tekening op blz. 1.
Ie. Wie weet een nog betere naam? Een naam met inhoud, die uitdrukking
geeft aan het ons toegezegd rayon ?
2e. Tot nu toe gebruikte de oudheidkamer als embleem de vier topgevels
van de Zijl-huizen uit 1622, geflankeerd door enkele wapens. Gaarne zouden
wij van een tekenaar een idee ontvangen, passend voor onze Stichting en
waaruit blijkt, dat N.O. Friesland d.i, Dokkum, Dantumadeel, Oost- en West-

Dongeradeel en Ferwerderadeel
haar belangensfeer opneemt.
Wie

helpt ons?

Het adres

het

terrein

is, dat de Oudheidkamer

is bij de voorzitter S. E. WENDELAAR

in

BONGA.
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DE STIENNENDAEM

TO

DOKKUM.

De Fleismerk, de strjitte op 'e Súdkant fan it Lyts Djip, bringt

my fan 'e Syl óf nei it Westerbolwurk ta. Midden yn 'e Fleis-

merk leit in brechje oer it „Nau”, in nij en kreas brechje,
âlde en nije trant knap ta in gehiel forarbeide, mei liuwe_ koppen as oantinken en forsiering. Dat brechje hyt: Drie

Leeuwen pijp. It is fan 1947. As ik op
komme

dat brechje stean, dan

my inkele dingen yn ’t sin,

dy't ik sa foar en nei yn

âlde boeken foun ha.

Foar 1580 wie sa'n piip der net; de sédyk roun der doe noch

lâns, de Wâlddyk,

dy’*t it séwetter út it Lytsdjip keare moast,

dat it de Wâlden net ynrinne soe. Hwant it Útediip lei foar
1580 noch foar eb en floed; it ségat roum oan 'e Dyksdobbe
ta, dat is Áldsyl lyk as wy nou sizze. Yn âlde boeken stiet wol
Boarnwerdersyl,

dat

is efkes

fierder

oan

‘e le, dêr't Hania

nou weunet. Yn 1580 is de Boarnwerdersyl binnen Dokkum
brocht. Dêrfandinne ek „de Syl” foar it stedshûs. It Liyts Djip
waerd doe alsa binnenwetter. Nou wie it ek gjin biswier
mear en graef de âlde sédyk troch, sadat men mei in preamke
it „Nau”

ynfarre koe, ûnder

it Wâldpypke

troch en komme

yn 'e nije grêft, dy't vn dyselde tiid om Dokkum hinne lein is.
Foar 1580 koe dat dus net, hwant der siet in daem tusken
Lyts Djip en „Nau”. Dy daem, séwering dus, dat wie de
Stiennendaem.
Ik haw de namme

‚„Nau”

iderkear

tusken

heakjes

skreaun.

Hjirom. Dy namme fyn ik nea net yn âlde boeken. Dy skynt

fan letter datum to wêzen. Hwat wy nou Nau neame, hyt
yn ’e 16de, 17de, 18e ieu: de vaart, de binnenvaart, het diept,
mar noait Nau.

Dan lêz ik ek: 1684: Steenendam geslat. Het water daarin
gedaan 29 Juny. leder huisfloreen betaald 6 stuivers.
1698: De Steenendam geslat van de Woudpijp tot aan de pijp
bij de

drie

leeuwen,

en

ieder

huisfloreen

zes stuivers.

de feart tusken Wâldgefallen Steenendam.
de stedsbisittingen opSteenendam heeft de
(1948) fine op it Westde wandelaer nei de

Wer sa'n nammeforspringing,

nou

Woartelhaven

bringt.

hwant

mi

hyt de Westlike

fuortsetting fan de
Keppelstrjitte ek al Steenendam. En it
wetterkanaeltsje neame wy nou it Nau of Woartelhaven,
howol de strjitten oan wjerskanten ek wol Woartelhaven
neamd wurde. Dy namme haw ik yn ’e literatuer net oantroffen.

Nn

doende

In namme forspringing dus. Hjirre hyt
ypke en Trije Lieuwen-piip yn beide
ün yn = 1700, as it âlde resolutieboek
neamt, dan lês ik: Bij de brugge op de
stad... Dat is it brechje, dat wy nou
ein fan de strjitte Steenendam en dat

1729. De binnenvaarten geslat: Sste perceel beginnende van
de vroetsman Douwe Hansma af, of de pijp, tot aan de brugge

kaart van

—+ 1570.

Deventer)
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bij de Steenendam, lang 27 roeden à 5 gld. 9 stuivers.

Douwe Hansma syn hûs, dat sil wêze de Gouden Hand, dêr't
Frans Vellema nou wennet. „De brugge”, dat is it brechje

nijs al neamd: Steenendam of Wortelhaven.
12729. 9de perceel van 't vorige (Sste) perceel tot door de
Woudpijp en aan ’t Molenaarsbrugje 53 roeden à 6 gld. 6 st,
It hjir neamde Molenaarsbrugje is der net mear. It sil sitten

dat út it Nau
hawwe yn 'e Molensteige oer in âld opfeartsje,

wei, troch de Skermesweide roun oan ’t achter de Iepenbiere
damd is,
skoalle. Hoenear dat brechje sloopt en it feartsje
haw ik noch net neigien.
Mei de Stiennendaem sit it dus sa: foar 1580 séwering op 'e
Fleismerk, tusken Lyts Djip en binnenfeartsje;

dam is it feartsje nei it
strjittenamme wurden,

1684 Steenen-

Wâldpypke ta; 1729 Steenendam is

lvk as nou noch.

As lêste oantekening noch dizze: it greate hûs Súd-East fan
de nije Trije Lieuwen Piip, dêr't Jelle Wagenaar nou wennet
en syn seilmakkerij yn ee dat wie by âlds in forneamde.
herberch

en hiet: De

drie Leeuwen.

1664 is de bisschop

van

Keulen hier doorgereisd. Gelogeerd in de drie leeuwen. Dêrfandinne ek de namme Drie Leeuwen Pijp en de lieuwekoppen op sarkstien yn it mitselwurk.
S. E. WENDELAAR

UIT

BONGA.

PROCLAMATIEBOEKEN.

In 1717 werd in de Scritsteeg
verkocht.
1722: kleine woningen worden
1724: een huis aan de Dijk, dat
steegh, verkocht.
Dit zijn namen van straten of

bij

de Halvemaanspoort

een

smederij

verkocht, liggende aan de Valksteegh.
in ’t Zuiden grenst aan de Lomraartstegen

die verdwenen

zijn.
D.

J. K.
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DE

GRYTMANSLANNEN.
By

Wetsens

lizze de Grytmanslannen,

Dat binn’ der in fiif en in sawn;
Dy greiden hawwe dy namme

Sont jierren en tiden al hawn.

Alearen

Dat kaem

doe roun der in paed oer,
it âld Heech

út wei;

Hjir wannele it tsjerkfolk elkoarren
Oer ’t paed mei de planke efternei.
Dy lannen lizze as
Hiel deun by it âld
Mar *t paed is nou
En de planke yn it

Hat
Syn
Och
Wy

yn ’t foar’ge
Jelle-gat.….
gânslik yn ûânbrûk
paed is kapot.

Fetkeaper Minne fan Jarla
amtsnamme oan 'e lannen hjir jown?
freegje it oan sechjes of boeken:
hawwe noch ’t antwurd net foun.

De skiednis is faeks as in mearke,

Sa tsjuster, men kin der net by;
Faeks witte de Grytmanslannen

Gâns

mear

oer dy dingen

as wy.

By Wetsens lizze de Grytmanslannen.
Mar hwa tinkt der nou noch by nei?

Wurdt

aenstouns, as ’t paed

En de Grytman, dy namme

en de planke

ek noch wei?

A. M. WYBENGA.
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De werkeloasheit het altiten un kwaed weest in onse soamenlewing, in fe'skeidene middelen wudden te baet nomen, om
die te bestriden.
Dat war ok ut gefal in'e winter fan 1890 op ‘91, want de arm-

foo'den ga'wen

meer út at'se doen

konnen;

de rekening

sloat dat jaer met un tekot fan ruum twalef hondet gulden.
Doe stapten de heren J. G. Demes, swatferwer en lapkewinkel, de mullender Tjerk Mud (Dijkstra), E. Kiestra de

grutter, de drukker Land

Kramer, de krudenier Jan Kankes

(v. d. Werff) en meer anderen bijmekoar om werk fe de arre-

beiders te soeken. Se dienden har an as kommisje fe werk-

feschaffing.
Ut war fansels un hele toer om geskikt werk fe de minsken
te finen. Op ut platteland deden se do’ feul an flasbroaken,
mar dat war niet so geskikt fur onse arrebeiders.
Dêrom fonnen se wat út dat elkenien doen kon, nl:

„otten

(erwten) skifte”, dat wil sêgge: de minne soart must útsocht
wudde, dan blefen de bêste otten ofer om te fekopen.
In it Spinhuus (thans gebouw v. h. Groene Kruis) su ut werk

beginne.

De deelname fur ut werk war groat, want fensels, elk wude

graeg

un paer

sinten

fediene

om'e

winter

deur

te kommen.

Beckers wudde as werkbaes ansteld.
Met folle moed ging men an'e slach, mar och heden, wat fiel
dat teugen. De bêsten konnen daegs un skelling (30 sinten)
fediene, dat wudde dus ien gulden: in tagentig sinten in un
heel week. Dat gaf al gou anleiding tot ontefredenheit
onder'e arbeiders, in die stimming wudde der bij de dag
minder op. En so beurde ut in Desimber fan '90, de midda’s
om f uur, doe't de minsen weer an ut werk musten, dater

un heele oploop bij ut Spinhuus war. Men mut wete, dat doedestiids in alle bedriven schaftiid war tusken 12 en 1 uur.
Doe't ik sôfeul minsken bijmekaer sach, must ik mines der ok

fan

hewwe.

In ut waren

niet allienig mannen die’t der an ut skreauwen

en floeken waren,

de frouwen

deden

dêr niet for onder.

Ut ontbrak fansels niet an belangstelling fan'e ien-uurster
werklui en jonges.
De werkbaes fan ut Spinhuus had de deuren al openset,
mar der ging gienien an ut werk.
Ut wudde al mar rumoeriger en min hoarde se skreauwen:
„sloan se doad, die kringen!”
Eind'lik kwam de pliesje opdagen, ut warren: Mars, Vervooten

Mar

en

inspekteur

ok ut optreden

Beunder.

fan'e pliesje brocht

de frede niet: ut

folk wudde al pertaler in pertaler. Ut war un

gedrang fan

hew-ik-jou-der, wêrbij un arrebeider, kleine de id

Nau terecht kwam.

in ut

en
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De pliesje wudde útjouwd in molestee
rd, ín must eind'lik ut
hoasepat kiese; sels de inspekte

achterloating

fan hoar,

ur must de flucht nimme, met

dat se. ut sien beert trokken

harren,
Mar de saek war hjir niet met ôloopen,
want
un
setsj
e
loater
wam burgemeester De Vries opsetten
met sien ambtsketling
ome hals. Dizze lange, stoatige man,
ging tusken de arrebeiders in stoan, nam un poar bij
de kroach in froech: „wat
mutte jimme?”
„We

wille

meer

fediene”,

skreauden

De burgemeester roa’de hur an om se.
an ut werk te goan in
de stroat te ontrumen, mar ut holp
De heele middag war ut remoerig allemoal niks.
bij de kommisje de ruten in te ooie in'e stad in min dreigde
ok út foarsorch un paer fan’e Sonen. Sommigen harren dan
in huus nomen for
nachtlike anfallen fan’e oproermakers.
Wij musten de middags op last
e burgemeester proklemasjes drukke, wer op ston: „dat fan'
samenscholingen van meer
dan vijf personen op de openbare stra
at verboden waren.”
Deur de hroedskan wudde dit in
un
vergoadering fan 28
Desimber 1890 in un ferordening
fastl
eid.
De volgende morgen kwammen un
den ome orde te bewoaren; se wud25 soldaeten ut Luwadgebou fan'e Soepkokerij in’e Oudemansden onderbrocht in ut
steige.
De belhamels: Jan Bleurs, in Anna
fan'
e potskipper, musten
un half joar ondere blauwe pannen
(gev
angenis) deurbringe,
anderen kregen lichtere straffen. Of
de
arrebeiders doe ok
loansferhoging kregen hewwe, is mij
niet bekend.
Dokkum.
A. J.S.

OVER

SCHEEPSBOUW

Zomer 1947.

TE DOKKUM.
I

Een toerist met zijn

tent meldt zich in Dokkum
en vindt bij S. Brouwer bij de Hal
aanspoort een veilig
heem. Hij d orkruist het plaatsje envemvind
t tal van punten,

die hem, de architect die jaren in
krijk werkte en wiens
moderne richting past bij de grooFran
tmee
sters op dat gebied,
boeien en die hij met forse lijn in
hout
skool op het witte
papier brengt. Wonderlijk is het dat
vele vreemdelingen de
middeleeuwse aanleg van Dokkum
Uit stedebouwkundig oogpunt genieten zij, die vaak trekt.
veel
gere
hebben.
Wij, die het elke dag zien, merken het isd en gezien
niet meer op;
er zijn slechts enkelen die het voldoend
Door bemiddeling van de burgemeestere waarderen,
zoek de oude scheepshelling aan het Groo tekende hij op vertdiep, gezien tussen
twee zware bomen door.

Waarom

juist dit hoekje? Omdat het van
is en niet meer een scheepshelling is, waar zeer oude datum
schepen gemaakt

rr

of opgekalefaterd

worden.

Dit was

aanleiding

om

13

nog

eens

wat meer van dit bedrijf trachten te weten te komen.
Wij mogen aannemen, dat, toen Dokkum en Staveren in de
vroege middeleeuwen de invoerhavens van Friesland waren,
hier schepen gebouwd moeten zijn en dan denken wij in de

eerste plaats aan

de hellingen

deze werf ook op liet.
plattegrond

Houvast

van

== 1570 (v. Deventer)

de oude

krijgen

wij,

zeedijken,

als

de

waar

eerste

verschijnt, dan liggen daar

al enige schepen; de 1Ze eenwse kaarten Emmius 1616, Bleau
1650, Schotanus 1664 bevestigen deze met de aanduiding:
broubanek en ttmmerwerf.
Het feit, dat hij nu nog op dezelfde plaats ligt, bewijst zijn
zeer vroege herkomst. Het kon ook niet anders. Als in 1597
Ged. Staten besluiten hier een Admiraliteit te vestigen,
waarvoor in 1618 een nieuw gebouw werd opgericht (nu
gesticht voor arme onde lieden) heeft men schepen nodig
om de opbrengst uit convooien, licenten, confiscatiën, boeten,
Prijzen en buiten binnen te halen. Doordat het Grootdiep
niet voldoende uitgedient werd, moest de Admiraliteit later
verplaatst worden naar Harlingen, mede ook omdat Dokkum
voor „aanbouw, toerusting en uitbrengen niet wel elegen
zijnde”. De oorlogsschepen verdwenen, de handel op de Sont
en Oostzee bleef tot omstreeks 1900 bestaan. Bovendien had
de kustvisserij een hele vloot, zodat hier scheepstimmerwerven moesten zijn. Het Grootdiep lag dan ’s winters vol
met koffen, smakken en galjoten, later met aken en blazers
van Wierum en Paesens.

In de Tegenwoordige Staat 1780 lezen wij dat hier, behalve

verscheiden timmerwerven voor kleine schepen (de schrijver
noemt ter plaatse het terrein tegenover de aanlegplaats van

de Dokkumer

boten

…de

helling”,

terwijl

bij

het

Keereweer

die als jongen

het laatst-

ook een hellinkje moet zijn geweest) ook 2 grote werven zijn,
op welke schepen van 100 last kunnen worden gebouwd, met
de daartoe nodige smederijen, mast-, blok- en zeilmakertien.
In 1840 worden 2 genoemd. Behalve de werf Grootdiep
heb
ik nog gekend die op de hoek van de Driepijpstergracht en
de Ee, van Barkmeijer, en die tegenover de molen van
Bakker, nu Boomgaardt, ook over de gracht. De doorsnijding
naar de Ee was er nog niet. Op het gedeelte, dat nú het
eilandje is, stond de grote eichoreidrogerij, 21 Jan. 1878 afebrand; vlak ten Zuiden hiervan lag de helling van
k. Toornstra. En nu komen wij aan ons doel. De zoon van
deze laatste, de heer Tj. Toornstra, vroeger boekhandelaar
te Makkum,

nu

rustend

te Sneek,

genoemde Dokkumer bedrijf gekend heeft, deed ons een uitvoerig relaas toekomen, nog aangevuld naar aanleiding van
Peatelde vragen. Het geeft een aardig overzicht van het verdwenen bedrijf en belevenissen met het volk. In een volgend

nummer geven wij hem het woord.

D.

J. K.
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DE BOEKWEITBOUW IN OUDE TIJDEN
Boekweit is een gewas van de zandgrond. Heel oude mensen kunnen

zich nog herinneren, dat er ook in de „Dokkumer wouden” boekweit

werd verbouwd.

In

vroeger

eeuwen

werd

de

graanbouw

meer inten-

sief bedreven. Rogge, boekweit en bonen was de hoofdbouw. Ook
Meekrap (Rubia-Tinctorum) werd in vroegere eeuwen op de zandige.
akkers gekweekt, Dit plantje behoorde tot de sterbladigen en het werd
gebruikt

voor

de

bereiding

van

verfstoffen.

De

liehte, schrale

grond

in de wouden was uitstekend geschikt voor de verbouw van boekweit.
Door

overlevering

is het

echter bekend,

dat er in de wouden

nog wel

eens een stuk land was, dat nog te schraal was om boekweit te geven.

Dit moet dan destijds wel heel slechte grond zijn geweest. Er zijn
personen in de wouden,.welke thans nog de stukken grond kunnen
aanwijzen, die zelfs niet in staat waren om een behoorlijk gewas.
boekweit te geven. Of de boekweitbouw in de „Dokkumer wouden”
ook op dezelfde wijze bedreven werd als in het Zuid-Oosten van

Friesland

en

in Drenthe,

is niet

meer

na

te gaan.

In

het

Zuid-

Oosten van Friesland en in Drenthe werd de heide eerst afgebrand
voor het zaad werd gezaaid, In deze afeebrande heide- en veengrond groeide de boekweit uitstekend. Op de hoge zanderond in de
wouden zal de heide echter, zo die er geweest is, zeker reeds eeuwen
verdwenen zijn. Op de lager gelegen grond echter niet. In de zen.
Broekpollen tussen Akkerwoude en Broek onder Akkerwoude werd
volgens oude bewoners dezer streken voor ongeveer 60 jaar noe heide
aangetroffen. Hoewel de grond tamelijk goed was, is deze vóór die
tijd nimmer in cultuur gebracht, Er was in die oude tijd zeker weinig
behoefte aan grond.
Het is in die tijd wel
cultuur wou brengen,

eens
hier

gebeurd, dat iemand die een
geld op toe kreeg. Door land

stuk land in
te ontginnen

kon men dus in oude tijden grondeisenaar worden. Aan de randen
van de bouwlanden in de „Broekpollen” en aan de kanten van de
zandwegen groeit en bloeit thans ieder jaar in de zomer nog heide.
Ook de zonnedauw, eveneens een plantje van de lage heidevelden, is
aan de oude heidewegen nog te vinden. Dit is de rondbladige zonnedauw (Drosera rotundifolia), die met de stekelbrem, de hlauwe knoop,
ogentroost en het gedoornde stalkruid noe is overgebleven van de
eertijds

jaar

zo

nachtvorst

de aarde

en

rijke

gezaaid.

kan

Het

heideflora.

schijnt

verdragen.

toevertrouwd.

veenbranden

op

Voor

zoele

Boekweit

werd

Omstreeks

half

nog

al

een

enige jaren

Meidagen

teer

over

niet

gewas
Mei

vroeg

te

werd

trok de rook
geheel

in

het

zijn,
het

van

voor-

dat

geen

zaad

aan

het heide-

Friesland.

De

grond

voor de boekweitbouw werd in orde gemaakt. Er wordt ook thans
in de heidestreken van Friesland niet veel boekweit meer verbouwd.
De rook trekt op zoele Meidagen niet meer over de velden. De hoekweit is een heel oude plant, die op zandig bouwland tussen” kronkelige, zandige wegen thuis behoorde. In de zomer zetten bijenhouders hun bijenvolken aan de rand van de bloeiende boekweitvelden.

uit

Met

de

de wouden

koolzaad-

verdwenen,

en

boekweitbouw

Zonder

zijn

deze bloeiende

het koolzaad in Mei bloeide en de boekweit

ook

de

bijenhouders

gewassen,

in Juli, waren

waarvan

de bijen

niet meer in staat een rijke oogst te vergaren. Althans niet als er een
groot aantal bijenhouders was, dat een aantal bijenvolken had.

Later

zodat

kwamen

de

er

op

boekweitbouw

van de 18e
durende de

eeuw kwam
19e en het

landbouwgebied

geleidelijk

weer

nieuwe

teruggedrongen

de cichoreibouw op en
begin van de 20e eeuw

mogelijkheden,

werd.

In

’t laatst

deze bouw heeft
een hoge vlucht

gege-

nomen. Later kwamen hier nog de fabrieksaardappelen bij, die ook
op de hoge zandgrond een goede oogst konden opleveren. Door de
bouw dezer gewassen werd een groot deel van de zandige bouw-

…

£
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grond in beslag genomen, met als gevolg, dat de boekweitbouw en
ook de verbouw van granen, zoals rogge en haver, achteruitgingen,
Cichorei bleek op de hoge zandgrond uitstekend thuis te zijn, Ook de
grote fabrieksaardappelen,
zoals borgers,
die
vroeger
algemeen
eigenheimers werden genoemd, bleken goed op
de zandgrond
te
kunnen

groeien.

bouwd, worden
appelen echter
werden.

Aardappelen

welke

op

de

zandgrond

worden

ver-

dikwijls kringerig. Dit euvel was bij fabrieksaardgeen bezwaar, daar deze toch
tot meel
verwerkt
u

Akkerwoude

J.

Nederlands:
Meekrap
Zonnedauw
Stekelbrem
Blauwe Knoop
Oogentroost
Stalkruid

BROERSMA.

Frysk:
Miede
Michfanger
Geel Hoantsje
Blauknop
Eachkrûd
Katteneil.
S.E. W. B.

LEERKETOFFELE
Spel uit
of cent
Op een stoep
ene eind door
beurt

met

die

de
en

jeugd; benodigd een duit
een smalle
leren
riem.

van bakstenen wordt
iedere medespeler een
riem

trachten

zijn

door twee deelnemers aan
cent neergelegd. Ieder moet

cent

te

raken,

waardoor

die

het
om
cent

opspringt en zich dan beweegt in de richting van degene, die slaat.
Een „dikke” cent wou beter dan een afgesletene. Om centen spelen
mocht niet van de politie en die verbood ook met centen te spelen,
daarom

werd

vaak

een

duit

gebruikt.

Het

ging

er

om,

wie

het

eerst

aan ’t eind van de stoep was. Dat was de winnaar.
Om de cent sneller in de goede richting te doen bewegen, kon men
skampere, di, proberen de cent op de dikke kant te raken, dus door
schuin te slaan. Dit mislukte vaak (ieder mocht maar éénmaal tegelijk slaan!) maar als het lukte werd het een grote sprong. Soms
in een keer de hele stoep uit. Blauwe natuursteenstoepen waren te
effen, dat ging te gemakkelijk.
D.J.

OANLIEDING

TA

K.

CORREKSJE:

It artikel oer „De Stiennendaem to Dokkum” is ûnderoan op side 8 net
dúdlik. Dizkear koe it net mear foroare wurde.
Yn it 2e nûmer fan „Tusken Waed en Wâlden” kom ik der by wolwêzen
op werom,.
S.E.W.B.
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„DE

BIERBROUWERIJ

DRIE

GEKROONDE

ROOSEN”

TE

DOCKUM.

Van de vele bierbrouwerijen, die in de 17e en 18e eeuw het gilde
vormden, waren in de vorige eeuw nog twee over, t‚w‚ die van Hansma
en Osinga. De Oudheidkamer heeft in 1947 ten geschenke gekregen

van de WelEd. Gestr. Heer N. Ottema de binnenbetimmering van dit
„Osinga” huis aan de Lageweg (pand thans bewoond door Y, Hoekstra),

waarin

jaartal

het

1753

voorkomt.

Ben

S,

Osinga

komt.

o.m,

voor in 1743 en stond bovenaan op de lijst van bijdragen tot onder-

houd van het gemeenschappelijke eigendom: de Fonteinsdobbe, In
1872 is de brouwerij opgeheven, laatste eigenaar F. Osinga. Aan de
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