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Ik moat

DE

STIENNENDAEM

in lytse

correksje

.

oanbringe

om

myn

earste

artikeltsje

hwat dúdliker to meitsjen. Ik bidoel ditte: 1698: de Steenendam
geslat van de Woudpijp tot aan de pijp bij de drie leeuwen. Dat

slatten doelt fansels op it greftsje

(it Nau).

Mar Steenendam,

dêr

wurdt yn 1698 net it wetter, mar de strjitsjes oan wjerskanten dêrfan mei bidoeld. Lyk as yn 1702: de Westersingel geslat, ek it Nau slatten wurdt, mar nei it strjitsje „de
Westersingel" neamd wurdt. De nammeforspringing is dus
sa. |. De Stiennendaem sit yn 'e Fleismerk; 2. de strjitsjes oan
beide kanten fan it Nau oan it Wâldpypke ta hjitte ek sa njonkelytsen Stiennendaem; 3. de namme Stiennendaem forspringt fan it
plak dêr't A. Barkmeijer syn saek hat oan 'e Keppelstrjitte ta. En

de beide strjitsjes by 't Nau lâns krije de namme fan -Woartel-

haven.

Sa

is de

tastân

nou

yn

1948

feitlik noch

en

men

soe

der om tsiere kinne of de saek fan Barkmeijer op 'e Woartelhaven
stiet of op it Westein fan 'e Stiennendaem. In kaert fan 1616
pleitet foar it lêste. It liket my it bêste ta de beide kanten

fan it feartsje tusken Fleismerk en Wâldpypke Woartelhaven
to neamen en de Stienendaem is dan it eintsje strjitte
tusken Keppelstrjitte en it brechje, dat op ‘e hoeke,
oer it Nau
leit. Sa is it practysk yn 'e folksmûle ek, binammen yn dy fan ‘e

jongerein.

:

S. E‚ WENDELAAR

BONGA.
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OVER

OUD

DANTUMADEEL.

:

1. De nieuwe Kaart van Friesland, uitgegeven door de provinciale
en verschenen in 1947 geeft de plaatsbepaling,
Waterstaat
niet altijd even juist. Dantumawoude wordt aangewezen als gelegen
bij Driesum. De Gereformeerde Kerk met omliggende bebouwing

in

dorpsgebied

het

van

Wouterswoude,

heet

op

deze

kaart

Driesum.
gaf als no. VII van
Catholica’
_2. De vereniging „Frisia
een reeks kleine geschriften bij fa. J. Kamminga te Dokkum uit:
door Th. Lambooy. Op
en Volk van Friesland
Land
Van deze gemeente
genoemd.
bladz. 15 wordt ook Dantumadeel
wordt gezegd: „genoemd naar Dantumawoude, in het Fries Damwâld. Dantuma moet beschouwd worden als familienaam." Dit is

F

eee

fout.

Dantumawoude

is als middeleeuws

dorp pas laat ontstaan,

toen het een parochiekerk kreeg voor de bewoners van die streek.
De reeds aanwezige bewoners hielden zich bezig met het in cultuur
brengen van het wâldgebied, dat is met de moerassige lage landen.
Het nieuwe dorp werd genoemd naar het reeds bestaande buurtDit hemrik lag tussen de
Dantum.
hemrik
of
scap
Dantumalaan (Trekweg + Dammelaan) ten Oosten en de Oude
Meer ten Westen. Westelijk van dit oude Dantum lag Murhum en
Walter was ook een hemrik,
Oostelijk lag het gebied van Walter.
hemmerk, eertijds villa d.i. dorp. In dit Dantumagebied is dus de
kerk gesticht gewijd aan St. Benedictus.
Betreffende de grenzen van het tegenwoordige Dantumadeel
3,
nog het volgende. De Griettman was de voorganger van de Burgemeester. De Grietman zelf was de opvolger van de Frankische
Diens ambtsgebied
in het Fries „Skelte.
„schultetus”’
is vermoedelijk groter geweest, dan de latere gritenij, nu gemeente.
Een deel van Oudkerk in Tietjerksteradeel heeft tot Dantumadeel
behoord (zie register van ‘den aanbreng van 1511).
Ten Oosten van Dantumadeel lag eertijds een zelfstandig ge4.
bied met eigen grietmannen en eigen rechters. Het heette Oo st-

broeksterland

en

omvatte

Kolmerland,

Zwaech,

Olde

Wolde ende Gaest. Zwaagwesteinde is het Westelijk gedeelte van
Het Kruisland behoorde hier niet bij,
dit Zwaech in Kolmerland.
zoals Lambooy op bladz. 15 zegt. (Zie Charterboek van Friesland, pag. 526—527. Anno 1444).

In een volgend artikeltje kom ik terug op Murhum,

Walter.

Dantumawoude

Dantum en

T. E. TEUNISSEN.
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DE HOUTEN

Ongeveer

SCHEEPSHELLING
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TE DOKKUM

75 jaar geleden werd te Dokkum een houthelling ge-

vestigd en wel aan de overzijde van de Stadsgracht, tegenover de
Dwinger,

waarop

nu

nog

de

korenmolen

dat is aan het einde van de Vleesmarkt,

van

Boomgaard

staat,

Met een houten schouw

voer de eigenaar van deze helling n.l. Klaas Toornstra

met zoons

en knechts iedere dag viermaal over de gracht. In de winter, als
het iĳs nog niet houden kon, moest dit worden gebroken. Ook
wel werd een pad van planken over het ijs gelegd.

Het was een houthelling,
schepen

van

Maar

gebouwd

terpaarde,

d.w.z. hier werden

en gerepareerd.

aardappelen,

ook beurt-, woon-

Deze

dienden

cichoreiwortels,

en vissersschepen

uitsluitend houten

voor het vervoer

turf,

granen

enz.

en trekschuiten werden.

daar gebouwd of hersteld. Twee zoons van de hellingbaas, nl.
Pieter en Dirk Toornstra, werden in het vak opgeleid en na het
overlijden van hun vader zetten zij de zaak voort.
Op het hellingterrein stond een houten timmerschuur, waarin de
nieuwe schepen gemaakt werden. Hier waren geborgen: hout en
allerlei gereedschap, zoals schaafbanken, zagen en kleine gereed
schappen. In een pekhok werd pek gekookt en werden vaten met
Zwarte en bruine teer geborgen. Ook was er een grote schraag,
waarop gedeelten van een boom werden gelegd, die door twee
mannen door midden werden gezaagd. Eén man stond dan boven
op de boom, de andere man er onder. De baas woonde binnen.
de gracht en in het voorhuis van zijn woning hing een bord, met
het volgende gedicht:

Het schepenmaken is mijn vak;

En ik herstel zo menig wrak.
Ook maak ik vele nieuwe schepen
En weet ze goed te slepen.
Ik brouw de naden
Mijn schepen zeilen

Ik spaar

*

Ze

geen

dicht.
licht

spijkers,

zeilen vlug

hout of werk,

en blijven sterk.

Ik maak schepen, jachten, pramen, boten,
Zowel kleine, als ook groten.
een nieuw schip moest gemaakt worden, bezocht

Wanneer

de

hellingbaas eerst de houtveilingen om eiken bomen en kromhout
te kopen, dat uit Duitsland was aangevoerd. De bomen werden
in een houtzaagmolen tot planken
gezaagd,
het
kromhout

diende

werden

voor

de inhouten

schammels

waterpas

of ribben
gezet,

in het

schip.

vastgespijkerd

In

aan

de schuur

paaltjes in

de grond. Hierop kwam de bodem of het vlak van het schip te
liggen, gemaakt van Amerikaans grenen planken; in het midden
een

eiken

plaatst.

De

plank,

waarop

stevens

de

werden

voor-

uit

en

kromme

achtersteven

bomen

werden

gezaagd,

ge-

naar
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mallen,

gemaakt naar de mooiste modellen schepen. Dan werd

het hele vlak gelegd, de planken voor en achter rond gezaagd,
om een goede ronde kop en achtereind van het schip te maken.

Over het vlak werden eiken balken of leggers gelegd, met gaten

doorboord, waarin houten nagels of pennen werden geslagen.
Het was alles eenvoudig handwerk: de leggers met bijlen bekapt,
de gaten met handboren geboord, de nagels met beitels gestoken.
Het vlak moest voor-en achter oplopen, met een flauwe bocht
het schip

om

naar de zijden,

mooi

rond

te maken.

geoefend

Het

oog van de hellingbaas moest hier de goede bochten en vormen
weten te vinden’). Vervolgens werden de kromhouten geplaatst,
d.i. de spanten, waartegen de planken van de romp werden geslagen. Al deze kromhouten moesten worden gezaagd en bekapt
uit kromme boomstammen. De eiken planken werden gebogen
over

een

brandijzer

of hoog

ijzefen raam.

Onder

het

brandijzer

waarop met
door
werd

hing, aan een ketting, een ijzeren brandpan,
een flink vuur werd gestookt. De brandpan

hout
een

hellingknecht heen en weer bewogen. Hij had er voor te zorgen,
dat de plank geen vuur vatte. Een emmer met water en een
zwabber van touw, waren steeds bij de hand. De plank werd van

boven

met

de

zwabber

nat

gemaakt,

om

het

hout

zachter

te

hellingbaas

had

draai te krijgen. Dit alles was een hele toer en was nodig,

om

maken,

waardoor

het

te beter wilde

buigen.

De

steeds een krom ijzer bij de hand, en hield dat tegen de plank,
‘totdat de juiste bocht was verkregen. Met handspaken, waarop
zware stenen lagen en andere zware voorwerpen aan hingen, werd
de plank in de juiste bocht gewrongen, om daarin een slag of

aan het schip een fraai model te geven. Zodra de romp gereed
was, werd nog meer kromhout in het schip geslagen, de zogenaamde oplangers. Een dikkere plank en kromme houten voor
en achter, werden nog op de andere geplaatst, als bescherming

tegen het stoten tegen wallen, palen, bruggen

enz.

een

bank

Boven deze

dikkere plank, die welling heette, werd een dunnere aangebracht,
het zogenaamde boord of de zijwaring en daarop dwarsplanken.
Zo kreeg men een pad, waar de schipper op langs kon lbpen om
het schip voort te bomen. Dan volgden de mastbank, de voor- en
achterdekken en de bolders, waaraan het schip kon worden vastgemaakt. In het voordek werd een gat gemaakt, waarop een luik,
dat

toegang

gaf tot het

„voorin,

waarin

en

een kooi

voor een knecht konden getimmerd worden. Ook sliepen daar de
kinderen van de schipper wel en meteen werden daar allerhande
voorwerpen geborgen. In het laadruim werd vervolgens cen vurenhouten vloer over de leggers gelegd; eveneens werden de kromhouten en de oplangers met hout bekleed. Dan volgden de zwaarden en het roer met het helmhout. Hiermee was de romp gereed.
Nu moesten de naden gedicht, dat is gebreeuwd worden. Met
in
platte breeuwijzers en houten hamers werd uitgeplozen touw,
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teer gedrenkt, in de naden geslagen, Hierover werd pek gestreken.
Van onderen werd het schip zwart, hogerop aan de buitenkant
bruin geteerd, waarna dan eenmaal harpuis werd gestreken. Van
binnen werd de romp met carboleum behandeld.
Nu kon het te water worden gelaten. Met dommekrachten werd
het omhoog gedraaid, een sleep — rond van onderen — met vet

besmeerd

werd onder het schip getrokken. Een en ander werd

daarna met behulp van dommekrachten en takels uit de schuur
naar de helling gesleept, totdat het schip met een flinke vaart van

de helling af in het water gleed. Nu werd de loopplank gelegd, de

vlag gehesen en de belangstellenden mochten het schip bekijken.
De toekomstige eigenaar bood een fles brandewijn aan en de hellingbaas schonk ieder een „romerfol"' in.

Het

aftimmeren

volgde

nu:

houten

luiken

met

dwarsbalken

boven het laadruim; een woonvertrek achterin, met bedsteden of .
kooien en een schoorsteenmantel; een houten zitbank, waarin
tevens bergplaats voor ondergoed; kastjes met glazen deurtjes
voor het bergen van porselein, glas- en aardewerk; een kast voor

bovenkleren en dit alles zoo klein en doelmatig mogelijk, om niet
teveel laadruimte te verliezen. Nadat de kajuit geverfd was, ging

het schip naar de mastmaker, die zorgen moest voor mast, giek, *
boegspriet, takelblokken
de fok en het touwwerk,
Hiërmee

Hoop

was

en meer. De zeilmaker leverde het zeil,

alles gereed

van Zegen’.

en kon

de

eerste vaart beginnen:

Sneek.
1)

It fryske

„Op

TJEERD TOONSTRA.
sprekwurd

seit

noch:

Myn

each

is

myn
W.

LEEUWARDER COURANT
IDEN AUGUSTUS
Ao 1806.

No. 2819

VAN

SATURDAG

rij.
B.

DEN

Men presenteerdt uit ter hand te Verkopen:
Een wel ter Neering staande Huizinge cum annexis, op den 12 May
1807 vrij te aanvaarden, staande en gelegen op de Kleine Breedstraat
te Doekum, by Rinske Binnenga als Eigenaarsche bewoond, waarin

zedert veele Jaaren een Bontwinkel met goed succes is gedreven.
Wie daar aan gading maakt, vervoege zig hoe eerder hoe liever bij

Rinske Binnenga voorn; mits Brieven Franco.

(*)

Twee a Drie Timmerknechten, het Timmeren en Metzelen geheel of
ten deele verstaande, kunnen van stonden Werk
bekomen en een
goed Dagloon verdienen bij Harmen Douwens, Mr. Timmerman tot
Driesum; nader onderrigt te bekomen bij P. Boomsma tot Dockum,
mits de Brieven Franco.
°

(*) Bontwinkel bitsjut hjirre in winkel yn Bûntguod.
tels’ en sa,

Dus net „bontmanW. B.

e

22
CONTRACT:

TUSKEN

DAMWALD

EN

DOKKUM.

21 Juny 1666.
Yn it âlde Jiertalskrift stiet it sa:

16541656.
Trekweg en vaart naar Groningen gemaakt.
Dat is de Stroobosserfeart, mei hwat nou de rydwei is tusken
Dokkum en Stroobos. Makke op kosten en op ynitiatyf fan
Dokkum.
|

Wy binne der allegearre mei bikend, dat de tastân op 't heden

sa is, dat in eintsje bûten de stêd it Damwâldsterreedtsje útkomt op
dizze trekwei en dat der in brechje is, dêr't it Damwâldsterfeartsje

ûndertroch rint yn 'e Stroobosserfeart. Dat is dêr by it Houtstek en
de

seagerij

fan

namme.

Oberman.

It

brechje

hat,

ì

safier

as ik wit, gjin

Heet
Sont 1666 is de tastân al sa. Foarhinne wie it oars. Doe roun it
Damwâldsterfeartsje net fierder as fan Damwâld ôf oan it boere
spultsje ta, dat nou noch oan it reedtsje stiet, en dat yn 't foarige
de nammefan
„Tolhús’
hie. Hwa't it reedtsje passearje woe,
moast dêr tol bitelje. De âlderen sille dat noch wol witte; 40 jier
lyn wie dat noch sa. Doe lei op dat plak ek in tiltsje yn 'e reed,
hwant de Marsleat, in âld stroomgat en faerwetterke, kaem sa de

Dokkumer

kant út wei troch de lannen, krúste by it tolhúske

Damwâldsterfeart

en

roun

dan

Eastliker

fierder,

mei

bochten

de
en

slingers achter de Patrimoniumhuzen lâns, oan't it in eintsje fierder
yn 'e Stroobosserfeart útroun by it twadde brechje (fan Dokkum
Ôf rekkene) en dat Spikerboartiltsje of — brechje hjit. Dy Marsleat is der noch, mar it tiltsje by it tolhúske is sloopt en dêr leit

nou in daem, sadat it Damwâldsterreedtsje der sljocht oerhinne
rint. Dat hat nou in 20 jier sa west. By âlds, dat wol sizze foar

1666, foeren de skipkes en skoukes fan Damwâld

fan it doarp ôf

oan it tolhúske ta, dan de Marsleat lâns, ûnder it trambrechje
troch nei it Swembad; dêrwei nei it Wâldpypke en kamen sa

binnen Dokkum. Dêr leveren se har guod ôf — sûpe bûter, fisk,
griente, en hwat it ek mar sei. Se leinen dus yn 't Nau op ‘e

Woartelhaven,

Mar nei 1666 koenen se dan fan Damwâld

komme

mar rjochtút farre en

yn 'e Stroobosserfeart troch de Suderstedsgrêft,

ûnder

de

Wâldpoartebrêge troch en sa nei de Woartelhaven ta. *) Dat wie
dus foar de skipfeart in foarbettering. Mat it hie ek syn biswieren,
hwant nou moasten de skippers (boeren) de Wâldspoartebrêge
passearje, Se koenen der maklik ûndertroch mei har preamkes en

nen

skoukes,

mar

ja, alles hwat

dêr lâns foer moast

„Boo

mjild”

bitelje. In Boom wie in driuwende balke, dy't foar de brêgeiepening lei en alles kearde, hwat net bitelje woe. Mar de Dam
wâldsters

krigen

yn

1666

by Contract

frije passage,

hear

mar:

a en
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Contract tusschen de Burgemeesteren van Doekum en de De Heeren
Participanten van Damwoutster Vaart en Trekweg. Ís meede be-

helzende

Damwoutster

Scheepen,

die om

haar

Stadt willen sullen bij Dag geen Boomgeldt
poort; Doch

verder willende

(zullen zij)

len. Gelijk breeder in 't Contract
Wâlterswâldster en de Driezumer

Negotie

hier in de

betalen bij de Wout-

Boomgeldt

moeten

beta-

nagesien kan worden. — De
sûpboeren krigen dus gjin frij

fan Boomjild.
Yn 1717 hat de stedsried in nij taryf fan Brêgejilden fêststeld. Dêr
stiet it folgjende yn:
:

Dat voor iĳjder Schip, varende door de Woutpoortster Brugge, hetzij kleijn
tappers)
van deze
den) als

Ik bigryp
kum

of groot, bij (= door) de vreemde man (Exempt suypsal betaalt worden een halve stuyver, doch de Burgers
Stadt sullen vrij zijn (tenzij de Brugge gewipt moet wor:
wanneer even veel sullen moeten betalen.

der dit út, dat de preamke- en skouskipperij

frij wie

fen

Boomjild.

Dat

wol dus

yn

1717

fan Dok-

sizze dat

alle

sakelju fan Dokkum, dy't har guod oan 'e beurtskippers ôfleveren
en dêrta preamkes en skoukes brûkten tolfrijdom hienen, ûnder de
brêge troch. Dat sille yn 1717 praktysk alle sakelju west hawwe,
hwant elke keapman hie, as er hwat in saek dreauw;, syn pakhús

oan ‘t wetter, dat is oan it Nau fan ‘e Eastersingel, Oranjewâl,
Achterom, Legewei, Lyts Djip, Woartelhaven. — Mar ik bigryp
dit der ek út, dat de stedsrie yn 1717 it bilang fan de Íytse skipperij ek wol ynseach en sadwaende oan alle Suyptappers, dat binne
de boeren en de fiskers út 'e Wâlden ek fan Boomjild frijstelde.
Yn it folgjende artikel komt it Contract tusken Damwâld en Dokkum noch ris to praet, hwant der binne noch in pear tige nijsgjirrige dingen fan to sizzen. hwat oangiet it forkear lâns de nije trekwei by de Stroobosserfeart lâns.

S. E‚ WENDELAAR

BONGIA.

*) Ut ’e Stroobosserfeart nei it Great Djip fare, koe net. Dêr siet in
Stiennenbear as Wetterkearing tusken. Sa fan 'e Dwinger (nou âldtsjerkhof) ôf nei de tún fan R. v. d‚ Woude. Yn dy tún sit nou noch it
Stienbregat — it gat fan ’e Stiennen bear. Steen-bere-gat.
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OER IERDEWURK.

Il

De fragminten fan it ierdewurk foar it ljocht kommen
efter de
Breedstrjitte hearre foar in great part ta it saneamde:
‚,„NoordNederlandsche Majolica.
Dat
„Majolica’'’
slacht op it eilân
Majorca dat tusken Spanje en Îtaelje leit. By dat eilân lâns foeren
yn 'e midsieuwen de Spaenske skippen dy't pottebakkersguod nei

Ítaelje brochten.

De

ltaljanen waerden

ek al gau bikende potte-

bakkers. In stik mannich Ítaljaenske pottebakkers setten harren
yn ‘t bigjin fan de 16e ieu yn Antwerpen del. Troch harren ynfloed
kaem dêrre in greate opbloei yn it pottebakkersambacht.
Sa as bikend kamen yn 't lêst fan de 16e ieu in protte Súd-Nederlanners nei Hollân om'tsit yn 't suden net feilich mear wie. Ek
Antwerper „galeyseplateelbakkers’’ wienen derby en dy brochten
yn 't Noarden nou in nije opbloei.
It is fan bilang dit to witten omdat forskate patroanen dy't wy hjir
yn 't Noarden op de boarden fine noch fan ltaljaenske komôf
binne.
In âld Nederlâänsk wurd foar dit ierdewurk is „geleyers of galeyers
werck!’ nei men wol fan it âlde wurd „gleisen’’ d.i. blinke, skit-

terje. Yn
akten

fine

Fryslân prate wy
wy

hjir

altyd

oer

„gleibakkersguod'’

it wurd

„gleybakker.

en

yn

âlde

It Fryske wurd

„‚glei’' is ek nou noch yn libben gebrûk, tink mar oan glei spek en
gleije ierappels.
It ierdewurk wie dos glei ef glêzich, dat kaem troch de laech
glazuer dy't der op bakt wie. Dat glazuer makke dat it board net

„„poreus” wie, it koe dus brûkt wurde foar

floeibere

en

ek fet-

hâldende stoffen. Boppedat kaem der in moaije glâns op. Earst
brûkte men „leadglazuer'' dat wie in trochskinend glazuer mar nou
kaem

it „tinglazuer’"'

dat net trochskinend

wie

en in wite ûnder-

groun joech geskikt om to biskilderjen.
Foar dit „gleibakkersguod” of „„Noord-Nederlansche Majolica”
wurdt op de efterkant noch leadglazuer brûkt, dat wie ek goedkeaper. De skûtels karen omkeard yn 'e oun to stean. dos de
efterkant mei leadglazuer nei boppen, as der dan jiske ef roet op
kaem wie dat net sa slim. De binnen kant mei it tinglazuer en de
biskildering rêsten op in ‚„proen’’ (Hoannepoaten seit men nou yn
Makkum) dat is in trijehoekich plaetsje fan iërdewurk mei trije
skerpe útsteksels der rjochthoekich op dy't dus op trije punten
steun joegen.
As de boarden út oun kamen waerden de proenen, dy't mei ‘t
bakken oan de boarden fêstbakten, der ôf brutsen. Midden
sa'n board kamen dan trije lidtekens dêr't it glazuer en de

yn
bi-

skildering troch sa'n proen biskeadige wienen. Dat wie in great
biswier, it wie net moai en op dy plakken wie gjin glazuer. Men
hat doe nei in oare oplossing socht en letter kaem it bakken yn
casetten mear yn gebrûk.

Scheepswerf a/h. Grootdiep te Dokkum

- 1947.

Ôfby!ding

II

Ôtbylding III

Nou is it tige nijsgjirrich dat hjir yn de Aldheitskearner in board
is (sjoch ôfbylding I) dat wiist op in bisykjen om dy lidtekens wei to wurkjen. Op de trije groeden hat men drippen
glazeur oan brocht, dos nei it bakken. Ja, it is to sjen dat men
ek noch motte hat en der in.pear drippen glazuer kommen binne
op plakken dêr't it net nedich wie. Op dy plakken lizze nou tsjokke
spatten glazuer en de biskildering is weiwurden. Nou wienen de

lidtekens wol fuort, mar de biskildering

bleau

biskeadige.

It

sil

ek wol in gefaerlik eksperiment west ha, hwant ik tink dat men
drippen smolten glazuer, dus tige hjit. yn it board falle litten hat.
It is my net bikend dat der noch mear sokke boarden binne. Dos in
unicum?
Ditselde
board
hat
in
tipysk
decor,
de
rânne

is fan it Chineeske peslein ôfsjoen mar de midden is goed
Nederlâns.
It is dus in oergong nei de boarden mei in folslein

Chineesk decor sa as letter yn 'e moade
sterk yn wie.

kaem

en dêr't Delft tige

De rânne is yn neifolging fan it earste Chineeske peslein dat hjir

troch de „Oost-Indische Compagnie” fan 1604 ôf ynfierd waerd. It
is saneamd „Wan Li" patroan dat tidens de regearing
fan de
Chineeske keizer Wan-Li (1573-—1619) op it peslein oanbrocht
is. Dat peslein waerd om 1610 hinne hjir al yn greate heappen ynfierd. It kaem yn 'e moade en sa leit it yn 'e reden dat ús pottebakkers it bisochten nei to meitsjen. Op ús board is dos allinnich
de rânne Chineesk en it medaillon is goed Nederlânsk bleaun, it
binne apels en parren dy't op in tafellizze. Lyksoartich decor fan
appels en parren fine wy ek op tegels út dy tiid. Sokke „oergongs'boarden binne der net safolle. Yn ‘t Ryksmuseum is ien mei in
lânskip yn ‘t midden. Yn Rotterdam is yn 1941 in fragmint opgroeven mei in „Ámor''-figuer yn 'e midden en yn Delft is ien
mei in Madonna-figuer.
In twadde board
(sjoch ôfbytding II) fan ús Aldheitskeamer
freget nou ús-omtinken. Ít is in board mei in moaie donkerblauwe
ûndergroun. De rânne is in saneamde „spiraelrânne” fan komôf
in Italjaensk motyf. Yn ’t midden is in soarte „roset dy ‘t mearoarspronklik Nederlânsk is. Nou binne der wol mear lyksoartige boarden bikend mar dan is it medaillon meastal in fûgeltsje ef in
knyntsje. Dy beesjes binne dan faken yn Ítaljaenske trant skildere.
Dit board hat mear in eigen Nederlânsk karakter krigen: Ek de
spiraelrânne wykt hwat ôf fan de bikende boarden, it motyf liket
net op in pauwefear sa as oars it gefal is. It is yn oerienstimming
_ mei it roset tige symetrysk hâlden.
It tredde board dat wy hjir yn reproduksje jowe (sj. ôfbylding III)
hat in suver Noard-Nederlânsk karakter. Yn 'e midden fine wy
in stilearre blom mei in Ôfwikseljen fan blauwe en brune blêdtsjes
en in brune blom mei oranje hart. ’t Ís primityf mar it is dochs in

aerdich gehiel.
tegels foar.

Deselde

soart stilearre blommen

komme

ek

op

"
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Hwer kamen dizze boarden wei? Bin dy hjir yn Dokkum makke?
Né, salang der gjin biwizen foar binne moatte wy oannimme dat
it import is.
bakt binne.
|6e ieu op
skynlik ek

Haerlem,

lt is mûglik dat se (of in part) yn Ljouwert of Harns
Notaris Ottema hat dúdlik makke dat yn 't Îést fan de
dy plakken pottebakkers wienen dy't sok guod wiermakken. Oare fabryksplakken wienen ‘Ämsterdam.

Hoarn en by Rotterdam.

ì

Ît is net mûglik de boarden krekt to datearjen mar hja moatte wêze
út it lêst fan de 16e ieu en it bigjin fan de 17e. It board mei
de

Chineeske rânne moat ora 1610 hinne of hwat letter makke wêze.

lt Chineeske foarbyld hie men doe en dêrop kamen gjin lidtekens
fan proenen foar ek dat wie dus in oanlieding dy groeden wei
to

”

wurkjen.

J. K.

OVER

TABAKSBOUW

Omstreeks

verbouwd.
interessant

Courant”

1780

werd

IN DE DOKKUMER
er in de gemeente

BEETSTRA.

WOUDEN.

Dantumadeel

reeds

bouw.
tabak
foort
heer
maar

over de tabaksbouw in de omgeving

van Amersfoort zoals

Om de bevolking met het kweken en de bereiding van de
bekend te maken werden een tweetal tabakbouwers uit Amersnaar Dantumawoude gezonden.
Een van deze personen was de
De Bree, die de bewoners alhier niet alleen de tabaksbouw,
ook de eichoreibouw zou onderwijzen.
De nakomelingen van

deze eerste „De Bree” wonen nog steeds te Dantumawoude,
Toen
met het kweken van tabak werd begonnen werden er grote koppels
schapen gekocht.
Kunstmest was er toen nog niet en de andere

ì

soorten mest waren voor de tabaksbouw niet bijzonder geschikt.
in Amersfoort

en omgeving

werd

schapenmest

gebruikt.

U

|

E

an

Ook

Er werden

enige stukken land gehuurd en toen kon de tabaksteelt beginnen,

Mer

tabak

De teelt heeft echter geen voortgang gemaakt. In een
artikel vertelde van B. dezer dagen in de „Leeuwarder

ie in vroeger eeuwen bedreven werd.
De bewoners van Dantumadeel hadden echter omstreeks die tijd nog geen verstand van tabaks-

i

Er

\

De

tabaksbouw in de „Dokkumer Wouden” heeft echter niet lang
geduurd. Waarschijnlijk had de bevolking geen genoeg belangstelling
voor het nieuwe gewas.
In het midden van hef land is het warmer

®

E

dan in het hoge noorden van Friesland.
Het is waarschijnlijk, dat
dit van invloed op de tabaksteelt geweest is. De eichoreibouw, welke
destijds ook is begonnen, heeft in de „Dokkumer Wouden” een hoge
vlucht genomen.

Akkerwoude.

!

J. BROERSMA.,

*

DE

PASTORIE

VAN

WESTER-NIJKERK

Het dorp Wester-Nijkerk, sedert de Hervorming kerkelijk gecombineerd met Marrum, was eenmaal een zelfstandige parochie met
_ een eigen pastoor. Vandaar ook dat er een pastorie was en dat de

eigendommen die bij deze pastorie behoorden en waaruit dus de
priester zijn inkomsten trok, nog steeds als een afzonderlijk bezit
bleven bestaan: de z.g. pastoralia. Nauwkeurig zijn deze bezittin-

gen o.a. opgegeven in de Beneficiaalboeken van 1543, waar de
toenmalige pastoor heer Sipke de opgave met zijn handtekening
bekrachtigde. En als bij de overgang naar de Hervorming in 1580
de volmachten van Nijkerk ten overstaan van Regnerus Wilhelmi,
secretaris van Ferwerderadeel en Suffridus Paulus Feitkema, predikant in die grietenij een legger opmaken van alle kerkelijke inkomsten

is heer

bruiker

van

de

Claes,

de

laatste

pastoralia

wintergerst gebouwd.'

pastoor,

nog

mede-vruchtge-

en heeft hij op het „pastorieheem’’

Sindsdien

zijn de pastoralia

wel

afzonder-

lijk beheerd maar kwam de opbrengst ten goede aan de predikant van de combinatie. Een gespecificeerde opgave van 12 Jan.
1797 vermeldt de volgende inkomsten van de Nijkerker pastorie:
|. Huur van een huis en | pondem. land,
sijndeeen afkoop
f 100.—

2. Een huisstêe
3. 5 pondem. greide op Marrumermieden

L_ _20—
f_ 500—

à |
6. 1
Zen

f 150
f 100.—
f_ 400—

4, 5 pondem.

8. 5
9. 4/lI

bij Kopkewier”)

f_ 100.—

„ aan de Nieuweweg
in 21/2 met de diaconie mensaal
bouw aan Jeepmarlaan’)

’
55

4
van

10.

greide aan Keekma-laan’)
f 500—
51/2 pondem. Keeg (is 7/11 voor
de kerk)
f 100.—
1 pondem. bouw achter Jan Jurjens te Nijkerk f_ 250

12,
13.
14.

5 pondem, greide op Wanswerder Mieden
9 Ensen in 't Gasthuisland over de Oude Pijp“)
1 pondem. op het Hallumer Kortland in

15.
16.

Een
Een

MS

Deze

Ds

„

Keeg
ducaton

opgave

Hendrik Dirks,

Bij

bouw

7

een pastorie

is

aan

de

Nieuweweg

van

Egtensplaats

eeuwige rente uit van Egtensplaats

ondertekend

door

H.

Bootes

f

150

f 250—
f_
40
f
f_
f

50—
16—
_60.—

f4060.—
van Aesma en

Hes die

hoort

een predikant.

Maar

Nijkerk

heeft nooit

een eigen predikant gehad, al is dit door sommigen verondersteld
en door anderen bij overlevering verteld. Zo heeft „Pyt fen Frys-

28
lân" in „Sljucht en Rjucht”

Jrg.

1907

een en ander meegedeeld

over „De griteny Ferwerterdiel’. Van Wester-Nijkerk zegt hij dan

dat deze gemeente wel
een eigen predikant gehad heeft tot
omstreeks 1870: en de laatste was dan ds. Koopmans. Dit is een
vergissing.
Weliswaar hebben er twee personen met de naam Koopmans in
Marrum en Nijkerk gewoond die op de naam dominée aanspraak
konden maken, maar de éne was een „oefenaar bij de Afgeschei-

denen en de andere een emeritus-predikant en beide stonden in
generlei betrekking tot de Ned.
Herv. gemeente van WesterNijkerk.
De „oefenaar'’ was Dirk Martens Koopmans,
landbouwer te
Marrum. In zijn woning werd in de avond van 4 Dec. 1835 de Chr.
Afgescheidene
gemeente gesticht onder leiding van ds H. de
Cock van Ulrum. Ín de oefeningen dezer gemeente trad Koopmans
met anderen (o.a. Ate Jans Feenstra en Jan Sybes Palma) als
voorganger op. Er werden 200 processen-verbaal opgemaakt wanneer de oefeningen door meer dan 20 personen waren bezocht en
zo vinden we melding gemaakt van het optreden van D. M. Koopmans in godsdienstige samenkomsten gehouden op Zondag 24 Jan.
en Donderdag 28 Jan. 1836 „ten huize van Dieuwke Joekes van
der Velde, weduwe van Willem Jans Koolhaas, arbeidster, wonende te Marrum in het gebuurte onder no. 57a’’,

De

emeritus-predikant

was

Pieter Dirks

Koopmans.

Hij was in

1795 te Marrum geberen als zoon van Dirk Koopmans en Maaike
Dirks Eewal en is overleden als weduwnaar van Aaltje Anes
Anema op 16 Nov. 1869, des avonds halftien te Wester-Nijkerk,
no. 10.
P. D. Koopmans werd als candidaat bevestigd te Drogeham | April 1827 en deed 12 Mei 1833 intrede in zijn tweede
en laatste gemeente Rinsumageest c.a, waar hij op | Juni 1856
eervol emeritaat ontving.
/
De laatste bewoner van de Nijkerker pastorie is dus geweest heer
Claes en na die tijd heeft deze pastorie wellicht dienst gedaan als
kosterswoning. Ongetwijfeld stond de pastorie ook op het hoge
terreintje waar nu nog de kosterswoning is: of er iets aan deze
woning te vinden is, dat aan de vroegere pastorie herinnert (zoals
aan de kosterswoning van Sybrandahuis, waar een gedeelte muur
nog uit oude Friezen bestaat) durf ik niet beweren. Ook in het gebuurte van Nijkerk ten Zuiden van de Kerk is een woning waar een

predikant moet

gewoond

hebben

„naar men

zegt’,

Dit kan dus

ook de woning van de emeritus-predikant Koopmans

zijn geweest.

Wanswerd.

v. d. VEEN.

W.K,

Aantekeningen.
1.
2.

Prof.
Dr. J. Reitsma, Register geestelijke opkomsten Oostergo
(Leeuw. 1888) blz. 68—70.
dl
Kopkewier, vroeger een boerderij met herberg aan de vaart te

29

3.

4

Marrum; nu wordt de gehele streek langs de vaart (van Zuivelfabriek tot Herv. pastorie) met deze naam betiteld. Pendant is
Pântsjewier”’ de boerderij aan de weg Marrum
Hallum, thans
bewoond door J. D. Miedema.
k
Tweelanen (thans verharde wegen) lopende van de Hereweg naar
de Zeedijk. Jepma of Jeepma herinneren aan het geslacht van die
naam dat tot in de 15e eeuw op Jeppema-State (achter de kerk
te Nijkerk) resideerde.
_
Het
Sint Anthony-Gasthuis
te Leeuwarden
had in 1733
14
pondem.
land „op
de Marrumer
Tjoegen bij de Wanswerder
draäai”’

genaast

van

Gerben

en bijsitter (assessor)
kavel hier bedoeld:

Marrumer-

en

Rinkhout,

jeneverstoker

te

Marrum

van Ferwerderadeel, Vermoedelijk is deze
de Tjoegen liggen aan de overkant der

Contributievaart

tegenover

de

plaats

waar

de

voormalige Oude Pijp (brug) lag in de weg (Kloosterdijk) van
Wanswerd naar Ferwerd. Deze brug kan ook Wanswerder draai

hebben

geheten.

1914 gebouwd)
Ferwerder- en

HUIJSINGE

EN

De tegenwoordige

Oude

Pijp (een

betonbrug in

ligt op het kruispunt der drie vaarten: Marrumer-,
Burmaniavaart.

HERBERGH

DE

BLAUWE

CLOK.

Dy Huijsinge en Herbergh binne noutiids net mear yn Dokkum to
finen. En as men de minsken freget hwersanne se stien hawwe,
kin nimmen jin biskie jaen. Ja dochs. Doe't ik in pear jier lyn der
“op út wie, om in âlde Dokkumer oer ien en oar to bifreegjen en

hielendal
ynienen:

net

„De

ta myn

Posthoarn

doel

komme

koe,

sei dy äldman samár

hiet by âlds de Blauwe

Klok’.

In oante-

kening fan 1686 wiisde dy kant ek út, en hie Kamminga
en my al
ris op it idé brocht dat it Hotel de Posthoarn al muoi grif op it plak
stie fan dy Blauwe Klok. Dêr stie dan yn âlde tael en spelling:

„1686 den 12 November was het des riachts zulken onstuimigen
wind en hooge vloed, dat het water (séwetter) over de Zijl en tot de
Woudpoort uitstroomde
en wel vijf houtvoeten hoog in de Blauwe
Klok opvloeide"'.
Yn dizze oantekening leit forhoalen, dat de
Blauwe Klok oan 'e wâl fan it Djip stean moatten hat.
En dan de notysje yn it Proclamaesjeboek fan Dokkum 1722: „Ten
verkoop: Sekere Huijsinge en Herberg De Blauwe Clok bewoond
door Minne Symens,
die de straat heeft ten Noorden Oosten
en Zuiden”. Oan al dy omskriuwings en oanwizingen beantwurdet
to Dokkum allinne de tsjintwurdige Posthoarn,
alearen dan de
Blauwe Clok. En as om 1700 hinne de bisittingen fan 'e stêd Dokkum op in lyst brocht wurde, dan stiet der ek by, dat oan 'e stêd
tabiheart: „Fen Waterlossinghe Lopende van het Huijs van Gale
Jans; tot aan het agterhuiĳs van de Klok”. Yn dy lyst is nei to gean,
dat dy Waterlossinge roun hat fan it hoekhús Waechstrjitte —

Lytse Breedstrjitte nei it Suden, en dan komt men nou ek jit út
by de achterein fan 'e Posthoarn. Nei 1722 ha ík de klok net mear
oantroffen. Yn 1751 wurdt yn in merkproclamaesje de Posthoarn

30

foar it earst neamd. Ik lês dêrre: „ (zal) het rundvee op de Groote
Breedstraat aan de daar verordineerde paalen moeten plaats vin-

den, de varkens op het bargemerkt en de schapen vor, agter en
ter zijden de herberg De Posthoarn gelijk mede op de wal, daar
de Beurs gestaan heeft en zo de Diepswal langs". Dus yn 1751 hat
de Blauwe Clock al ôfdien. Yn 1722 is er forkocht. Is er doe ôf-

8

brutsen en de Posthoarn boud?

Of is er bistean bleaun as Huijsinge

en Herbergh ûnder in nije namme?

Beide dingen

binne

mooglik

fansels. Yn alle gefallen is it foar my wol klear, dat de Klok stien
hat op it plak fan 'e Posthoarn.
|

Be ek

hi

_

F

ĳ
k

|

:

nd

ì
ĳ

Dokkumers sille wol hwat forheard opsjoen hawwe niis, doe't se
liezen dat der om en by de Posthoarn in skieppemerk hâlden is.

De âlderein fan hjoed kin noch smaeklik forhelje fan de lamme-

merk, mar dan op ‘'e Merk, dat is op it Ald Tsjerhôf. Ja, mar yn
1751 wie hwat wy nou Merk neame, noch gewoan tsjerkhôf: grêfstiennen op in gersflakte, lyk as wy dat by de tsjerken yn ús doarpen noch oantreffe. Yn 1751 wie de fémerk op 'e Greate Breedstrjitte, dêr't peallen stiene om it fé fêst to setten, Iyk as nou noch

bart by de bollekeuringen op 'e merk. De skieppe- en lammehokken hienen by âlds har plak op 'e Lytse Breedstrjitte foar,
achter en oan 'e side fan de Posthoarn en sa fierder op 'e Lytse
Djipswâl, „daar de Beurs gestaan heeft", Dat is tusken it Admira °
liteitshûs (earmhûs) en it hûs fan Bergsma. Ik stel it my sa foar,
dat der doe ek net in drokke merk hâlden waerd. Dy kaem sa
njonkelytsen,

it stêdsbistjûr

en doe wie de rûmte dan ek to lyts. Sadwaende hat

yn

1828 it tsjerkhôf nei de Dwinger by de Heal-

moannepoarte forlein en kaem de merk frij foar féemerk. Dat nije
tsjerkhôf koe op 'e Dwinger. hwant it fallaet, dat der oars skean

|
|
E

:

trochinne roun en de skipfeart en ôfwettering mooglik makke út 'e
Strobosserfeart nei it Great Djip, dat fallaet wie yn 1751 al tichtsmiten. Yn 't foarige koe dat net ticht, hwant in stiennen bear siet
foar wetterkearing tusken Sudergrêft en Great Djip, dat oan't
1729 ta ségat wie. ‘Dy stiennen bear is trochbrutsen yn

Einte Jans foar 245 goune, yn oannommen wurk.

ne

Dokkum.
l

.

1741

troch

S, E‚ WENDELAAR BONGA.

*) Dit lêste kloppet net mei hwat de „Tegenwoordige Staat” yn 1785
» skriuwt, Op bls. 253 stiet: „Doch na het afdammen
der Ee. en ’t aanleggen
der nieuwe
of Engwierumer
sluizen, is deeze Binnensluis

(=de Syl) onnut geworden:

“daarna in den jaare 1174,
zij den vrijen toevloed
weinig verhinderden.”
lee

(*)

om die reden

is eerst de Noordelijke, en

ook de Zuidelijke beer weggebroken, dewyl
van het water naar de nieuwe Zijlen niet
J. BEETSTRA.

Né.
Mar it is mooglik dat-Einte Jans allinne in trochbraek, in gat, yn
'e Sudelike bear makke hat en dat yn 1774 de hele bear opromme is.

W. B,

’

.

rn

yen

UIT DE

geer

LEEUWARDER COURANT

Heden is ’'t op den dag af
30 jaren geleden, dat het

varende,

op

pássagiers

uit

MM

uur

winteren!! — 1853 —
’s Namiddags 4 uur van
de

VAN

en, zo ik
trekschip

afstand

Dockum

achterkajuit

op

van

andrea

30 MAART

31.

1883

meen ook volgens den datum
van Doeckum op Leeuwarden
de

Gracht

vertrokken,
de

TT

werden

zoogenaamde

moest

de

verste

over-

mannelijke
streek

(°)

reeds, beleefd verzocht op het dek te komen
om
door roeijen!!!
zooveel mogelijk gang in ’t schip te houden, want.... het grondijs
begon geweldig te schieten. Dukbele jaaglijnen knapten als wortels
en ongeveer te 8 uur kon Taetske te Birdaard (eigenlijk Wanswerd
a. d. Streek) ons een lekkere kop koffie voorzetten; heet opdrinken
riepen de schippers bij voorbaat en spoedig klonk het „fut jonkje”’!
gevolgd door: na Birdaard is ’t water zeker open....
aber, een
kwartier loopens van Bartlehiem, ik bedoel eigenlijk van het tolhuis,
dat daar aan den trekweg staat af, voeren wij met alle geweld op
een grooten ijsdam; de schippers op het ijs springen en de schuit
achteruit

werken

was

gauw

gebeurd,

maar

toen

zich

ditzelfde

geval.

tot vijf- of zesmaal herhaalde en zelfs de paarden rechtsomkeer
moesten om het schip van die ijsbank af te halen, en eindelijk het
roefje zoo’n voet water getapt had en de stoven begonnen te drijven,
toen eindelijk de twee dames passagiers om hulp riepen.... was het
gedaan met het geduld, maar ook met de veiligheid der passagiers.
Welkom?.,..
aan den weg uitstappen....
voorzichtig....
en met

alle

zorg

ontscheepten,

door

kajuitpassagiers, waar onder
snachts
Goede raad duur,
klopt om
logies, maar
een

de

schippers

geholpen,

zoo’n

de twee dames; ’t was ongeveer
aan de eerste woning de beste
onvriendelijk
antwoord
was
’t

tiental

12 uur
aangeeenige

bescheid; aan de 2e woning zoo ongeveer ’t zelfde, met dit onderscheid, dat wij gewaar werden na ongeveer 4 uur op het Tolhuis
te kunnen zijn.... vlug opstappen natuurlijk en gelukkig bleek het
waarheid te zijn, ongeveer half één konden wij ons verkwikken aan
een lekker sneeuwballetje.... dat was zoo'n soort brandewijn met
suiker, van andere verwarming was geen sprake, want het kleine
haardvuurtje (kachel was er niet) was zelfs niet voor één voldoende,
laat staan voor zoo’n twintig personen ongeveer (de Harlinger doorjager was er ook met een vrouwelijke passagier blijven liggen.
Goddank onderdak.... wat nu?
Voor twee dames werd een bed
disponibel gesteld en aan de heeren vrijheid gegeven in het hooi...
te overnachten, van welk aanbod enkele ouden van dagen gebruik
maakten.
Wij als jongeren stapten haastig naar Leeuwarden en arriveerden
daar ongeveer 24, uur, familie natuurlijk in doodsangst; ’s morgens
10 uur naar het Tolhuis gaan en de dames vandaar wandelend mede
naar huis nemen, omdat er bijkans letterlijk geen andere gelegenheid
voor bestond, zie daar
het slot der avontuurlijke
lentereis
van
28 Maart 1853.
De oude juffrouw, die met de Harlinger doorjager
ter gezegder plaatse gearriveerd was, moest daar 7 dagen blijven,
om reden er geen gelegenheid kwam, om door of over het ijs te
reizen naar Dokkum.
Onze trekschippers waren P. Wereldsma en
P. Schaap, van Leeuwarden.
Bovenstaand alléén als een bewijs dat zij, niet al te bejaarden, ookvroeger winters gekend hebben als de tegenwoordige.
Dockum, Woensdag 28 Maart 1883.
H.
(1)
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Chr.

kwamen

de rijpe

op

emigranten

eerste

de

en
kwelders, dat zijn de latere kleigemeenten O. en W, Dongeradeel uit
Zij kwamen, het waren de heidense Friezen,
Ferwerderadeel.
Het waren
de Noordzeekust gelegen.
jaar later verschenen wederom invasies,
De gevonden brandlagen in de terpen

aan
een soortgelijk gebied
Negenhonderd
veehouders.
nu uit Anglia en SaXonia.

herinneren

aan hun komst,

met
Omstreeks 800 was nog veel grondbezit in handen van mensen
De Lex Frisionum vermeldt de standen van die tijd.
„Elbise” namen.
Het waren Nobiles, Liberi, Liti, Servi, d, ij. adel, vrijen, horigen,

slaven.

Dit

is dan

de

gemengd

Anglo-Saxo-Frise

De

bevolking.

De nobiles

eigenlijke groep adelingi was meest van militaire aard,

Men leest in het verhaal
woonden ook in de buurt van Dokkum,
over Willehad, dat deze mensen hunne kinderen zonden naar de
school te Dockinge.
Nog in de tijd der kloosterkronieken komen zij voor, bijvoorbeeld

Na het wegvallen van heft grafelijk gezag,
in de buurt van Hallum.
werreés uit de grondbezitters van 100 pondematen en meer een
heerschappen, de souvereiniteit, uit de zelfde
de
stand:
nieuwe
De helastingtabel van 1479 noemt, buiten deze eerste
mensengroep.

stand, nog

tot

20

eigenerfden

koeien,

KLASSENSAMENLEVING
Op

het DILUVIUM

gronden

droegen

OF

en meer;

50 pondemaat

met

schamelen

zonder

m.a.w.

vee,
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ZANDGROND

een oudere

ook huislieden

dit alles

verliep het anders.

bevolking.

kent

Men

is BEN

De

zand-

de steentijd tot

Dit laatste
bezuiden Dokkum, gevolgd door brons, ijzer en lataine.
geeonserveerd in het zand onder Bornwerd gevonden, want de gewone

zandgrond verteert alles, behalve de vuursteen.

woudlieden zonder
de
In dezelfde opgave van 1479, verschijnen
Dit grote verenige specificatie, de silvani der kloosterkronieken.
rassenverschil moeten
aan oorspronkelijk
met de klei zal
schil
“worden toegeschreven en aan ongermaansen oorsprong, althans ten
van Leiden.
Meyers
Prof.
van
onderzoekingen
dele. Vergelijk
T.

Dantumawoude.

Teunissen

Zeist,

29 Mei

1948.
1948.

Geachte heer Kamminga.

Als aanvulling op het artikel in „Tusken Waed en Walden” over
Scheepsbouw te Doekum doe ik U opmerken dat er in t begin van de
vorige eeuw ook een Scheepswerf is geweest bij de dwinger bij de
door
gedreven
werd
dwinger). Deze
(Bruinings
Aalsumerpoort
‘Nanne Ronner en na diens dood door zijn zoon Gabe.

Toen de brug bij de Halvemaanspoort
schepen met vaststaande
Tengevolge hiervan ging
te verdwijnen.
Ik meende goed te doen
Verder wens ik
brengen,
Waed en Walden”.

was

gebouwd,

konden

de

mast de werf niet meer bereiken.
het bedrijf kwijnen en was het gedoemd
«
het vorenstaande onder Uwe aandacht te
U veel succes met de uitgifte van „Tusken

Hoogachtend,

P. ANDRINGA.

