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Voorwoord
Deze publicatie ontstond als begeleiding van de gelijknamige expositie in museum
t Fiskershúske te Moddergat, maar is bedoeld om ook daarnaast een zekere waarde te hebben. Door de aankoop van een visserswoning bij het museumcomplex in 1990 werd het mo-

gelijk twee gedempte putten op het bijbehorende terrein leeg te maken; de opknapbeurt van
het parkeerterrein voor het museum was aanleiding om ook daar een put leeg te halen.
Uiteindelijk zijn er op het museumterrein 5 putten in oude staat hersteld. Zo dicht bij het
zoute water (Fries: sâlt wetter) en dan toch allemaal putten met prima, zoet water? (Fries:
swiet wetter). Het leek erop, dat bijna elk huis in Moddergat wel een eigen put op het erf had.
En dit wekte mijn nieuwsgierigheid naar de zoetwatervoorziening in dit dorp in het bijzonder, en in Noord-oost Friesland en elders in het algemeen. ‘Ie meer daar over het algemeen
aangenomen wordt, dat het gebruik van welputten boven de zoutgrens (dit is heel N.O.
Friesland) zeer beperkt was. In de beschikbare litteratuur over dit onderwerp ligt vooral een
accent op de periode van de waterleiding (vanaf ongeveer 1875) en is minder aandacht voor
vormen van putten en pompen en voor het alledaagse gebruik ervan.

Die lacune heb ik enigszins trachten te vullen, vooral ook door een aantal mensen in de leeftijd tussen de vijftig en zeventig jaar te raadplegen. Wat dan opvalt, ís hoe in relatief korte tijd
er een wereld van verschil ontstaan is tussen hoe het vroeger ging met het drinkwater, de

was, de toiletgang en dergelijke en hoe het nu met dit soort zaken gaat. Mensen wennen snel
aan bepaalde luxe. Maar de laatste jaren is men toch tot het besef gekomen, dat we met z'n
allen verstandiger, dus minder verspillend, om moeten gaan met het beschikbare water. Er
zijn deskundigen die voorspellen dat de wereld over 15 jaar twee keer zoveel water zal gebruiken als momenteel. En waar landen van hun buurlanden afhankelijk zijn voor de watervoorziening, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Water als machtsmiddel. Schoon water is
voor iedereen van levensbelang. Anno 1999 komt 80% van alle ziekten in ontwikkelingslanden door het drinken van vervuild water, dat zegt genoeg. Nog geen honderd jaar geleden was

het bij ons op het platteland vaak niet veel beter gesteld met de drinkwatervoorziening en hygiëne als nu in die ontwikkelingslanden.

Een woord van dank gaat uit naar al diegenen, die informatie verschaft hebben, maar met

name ook naar de heer G. de Weger (door de pers ook wel ”de puttoloog van Moddergat” genaamd), die belangeloos veel tijd besteed heeft om de putten bij het museum leeg te halen:
een moeizaam, vies en vaak zwaar karwei (tegen 1% interessante vondsten staat soms 99%

puin), dat zonder een vrijwilliger niet had kunnen gebeuren. Waterleiding Friesland, die
sponsor is voor deze publicatie, wordt hierbij bedankt voor de prettige samenwerking.
G. Ihno W. Dragt

_

directeur-conservator

Putten: iets over hun geschiedenis
De oudste methoden om aan

drinkwater te komen

Noord-oost Friesland is bij uitstek een land
van terpen: verhoogde woonplaatsen in een

kleilandschap dat voor de aanleg van zeedijken periodiek (dat wil zeggen: afhanke-

lijk van de seizoenen, het ene jaar wel, het

lang geleden, maar ook nog in recente tijd.
In Wierum bijvoorbeeld lag de dorpsdobbe
net naast de terp in het weiland.25). Bij aan-

houdend droog weer was dit vaak nog de
enige mogelijkheid voor de Wierumers om
zonder kosten aan water te komen. Deze

drinkdobben voor mens en vooral ook voor

01 Dit is een dobbe in de Anjumer Kolken, gefotografeerd in maart 1999. In dat seizoen is er meestal geen gebrek aan water, vaak zelfs integendeel. Maar in droge perioden waren deze diepe kuilen zeer belangrijk om
het vee van zoet water te kunnen voorzien.

andere jaar niet) overstroomd werd met

zout water. Om ook in dergelijke gevallen
drinkwater voor mens en dier te hebben,

was het midden van de terp oorspronkelijk

niet bebouwd. Hier, en ook op het omrin-

gende land, maakte men drinkkuilen, ‘dob-

ben’ genaamd. Deze waren gevuld met zoet

grondwater en regenwater. Zo ging dit heel

het vee waren kenmerkend voor het terpen-

landschap. Veel zijn inmiddels verdwenen.
Om hiervan echter een aantal goede voorbeelden in Dongeradeel te bewaren zijn er
diverse beschermd als een soort kleine reservaatjes. Vooral in het gebied van de
Anjumer Kolken zijn er veel te vinden. Dat
komt, doordat hier nogal wat sloten met
5

brak water zijn, waar het vee niet uit wil

drinken. Bijna bij elk perceel werd daarom
wel een diepe dobbe gemaakt met zoet welwater.25) Ook buitendijks zijn deze drinkdobben een uitkomst voor het vee: niet alleen door het zoete water, maar ook omdat
de beschermende ringdijk van deze dobben
dienst deed als vluchtplaats bij overstromingen. In tegenstelling tot putten hebben

dobben glooiende randen, zodat met name
het vee er makkelijk in terecht kon om water te drinken.
Water voor mensen werd waarschijnlijk van
meet af aan opgevangen als het regende,
maar steeds treffen we ook een of meer

grondwaterputten aan op het erf bij het

huis. Hierbij werd dus het al of niet diep in
de bodem zittend grondwater toegankelijk
gemaakt.
Waterputten komen in Nederland al sinds
mensenheugenis voor?) Zeker vanaf de zogenaamde IJzertijd (ongeveer 800 voor
Chr.) zijn ze gebruikelijk. Tot de allervroegste behoren putten die bestonden uit een
uitgeholde boomstam, maar ook was de
putschacht met vlechtwerk of planken be-

kleed. We zien dit bijvoorbeeld bij een dorp
uit de Romeinse tijd nabij het huidige

Bennekom. Waterputten op de erven van

middeleeuwse huizen te Medemblik daar-

entegen varieerden van tenen manden die
soms meer dan 2 meter diep reikten, tot

putten van kleizoden gestapeld op een houten frame. Ook in het vroeg-middeleeuwse
Menaldum in Friesland is een put aange-

troffen, die gemaakt was van gestapelde
graszoden.3). In andere middeleeuwse waterputten, bijvoorbeeld op de terp van

02 In Wijnaldum werd een Middeleeuwse put
opgegraven die heel duidelijk uit graszoden was
opgebouwd. Zowel in het horizontale als verticale profiel is de vorm van de zoden, na al die eeuwen, nog goed te zien.

een museumuitbreiding, werd op een meter

voor het pand Turfmarkt 24 op 80 cm onder
het maaiveld een houten ton ontdekt.!2) De
ton was tot aan de rand toe gevuld met aar-

dewerk van rond 1600 en bleek de bovenste

van drie tonnen te zijn. Ze waren -met ver-

wijderde bodem- op elkaar gestapeld en
vormden zo een grondwaterput van onge-

veer 3 meter diep, met een diameter van 1

meter. De inhoud van de put -met materiaal
uit een periode van ongeveer 50 jaar- was er
in een keer ingegooid, alsof een huishouden
was opgeruimd. Aan het grondprofiel was te
zien, dat de tonnen niet in een daartoe gegraven, grote kuil waren neergezet. De
grond was bij de onderste twee tonnen van
binnenuit uitgegraven en zo waren de ton-

nen samen met de graver op diepte gezakt.
De tonnen waren gemaakt van eikenhouten
duigen met hoepels van wilgentenen. Het

waren niet speciaal voor putgebruik gemaakte tonnen, maar afgedankte, in

Hogebeintum, vindt men vaak een ton op

Duitsland vervaardigde bier- of wijntonnen. De hals van deze put werd waarschijnlijk gevormd door konisch gevormde bak-

noemd. Toen in 1974 het Fries Museum te

de directe omgeving ronde putten gevonden, gemaakt van baksteen.!2) Door de op-

het diepste nivo, ter versteviging van de
putwand. Dit wordt wel een tonput geLeeuwarden graafwerk liet verrichten voor
6

stenen. Naast enige tonnenputten werden in
gravers worden dit pompputten genoemd,

een dak, bijna een huisje, gemaakt, het zo-

genaamde puthuis. De put ontving via een

ondergrondse leiding zijn water van het
kerkdak. Qua opbouw en wintechniek zijn
er enige soorten te onderscheiden?) De
eenvoudigste is de -vrijwel altijd- ronde put

zonder verdere opbouw boven de eveneens
ronde hals. Vierkante putten treffen we vrijwel alleen in de Romeinse tijd aan. Het nadeel van water halen uit een dergelijke simpele put is, dat het zwaar werk is en de em-

mer bij het omhooghalen makkelijk tegen
de putwand stoot, met als gevolg waterverlies. Men bedacht dus de volgende constructies. Allereerst de haal- of galgput.

03

Opgraving te Leeuwarden vóór het Fries

Museum. Duidelijk ís hier de afdruk te zien van
drie tonnen op elkaar, die samen een laatMiddeleeuwse put vormden.

wat dus het gebruik van een mechanische

pomp erbij veronderstelt. Ze waren los ge-

stapeld van in de lengte of breedte taps toelopende bakstenen, 1 meter in doorsnede

en reikten maar liefst tot 6 meter diep. Uit
deze 18de en 19de eeuwse putten werden

geen vondsten geborgen, wat er op kan duiden, dat ze regelmatig geschoond werden.

Putmethoden en putvormen vanaf de
late Middeleeuwen
In grotere steden had men vanaf de late
Middeleeuwen vaak een of meerdere putten
voor algemeen gebruik. Dit konden welputten of regenbakken zijn. In Veere bijvoorbeeld, dat pas in 1938 op een waterleidingnet werd aangesloten, bleef tot die tijd een

put (in feite regenwaterbak) uit 1551 in ge-

bruik.31) Boven deze put was een windas en

04 Een mooi voorbeeld van een haalput (eigenlijk
putstoel) treffen we aan op de plattegrond van
Dokkum door N. van Geelkerken uit 1618.
Behalve de putstoel van de bierbrouwers is hier
ook de goot aangegeven, via de welke het uit de
stadsgracht geputte water hoog boven de straat
naar de bierbrouwerij werd geleid. Het meer
oostelijk gelegen deel van het Diep had zout water, zodat daar geen putstoelen aangetroffen

kunnen worden.

Vredeman de Vries, die gedurende de twee-

de helft van de 16de eeuw veel ornamentprenten maakte welke door architecten en
kunstenaars als voorbeeld werden gebruikt,

05 Kleurets van de Friese kunstenaar Tjeerd
Bottema (1884-1978), waarschijnlijk 'Maannacht’ of ‘Schaapskooi op de Veluwe’ uit 1917.
Heel mooi tekent zich tegen de nachtelijke hemel
het silhouet van een eenvoudige galgput af. Het
hijsmechanisme is gemaakt van ruwe, nauwelijks bewerkte boomstammen, maar daarom niet
minder effectief. Hier, bij de schaapskooi, zal het
water dat middels de hefboom uit de put gehaald kon worden, voornamelijk gebruikt zijn
als drinkwater voor het vee.

Hierbij plaatste men een houten paal met

gevorkt uiteinde naast de put. Een lange en

dunnere paal, de hef- of haalboom, schar-

nierde in de vork; aan het ene uiteinde zat

het touw of de ketting met de emmer, aan
het andere einde een contragewicht. De
naam ’galgput’ verwijst naar de wipgalg,

een toestel waarbij de gestrafte (met armen
en benen achterwaarts vastgebonden) als
het ware de plaats van de emmer innam en
zo tegen de grond kon worden gesmakt.
Dergelijke haalputten zijn lang nog bewaard
gebleven,
Twente.

vooral

in

de

Achterhoek

en

Dan was er de katrolput. Hierbij waren twee
houten palen tegenover elkaar aan de put-

wand geplaatst en aan de bovenzijde ver-

bonden door een balk. Hieraan zat dan een
katrol, die het touw of de ketting keurig
naar het midden van de put geleidde. Soms
zat die katrol in de nok van een opengewerkt metalen, stenen of houten huisje. Van
de in 1527 te Leeuwarden geboren Hans

is een serie van 24 tekeningen bewaard gebleven met ontwerpen voor dergelijke putbekroningen; de een nog mooier versierd
dan de ander en met diverse ingenieuze ophijsmechanismen. Echt veel gebruikt zullen
die mechanismen niet zijn geweest. We zien
een dergelijke opbouw bij de oudste put van
Leeuwarden, op het pleintje genaamd ”Bij
de Put”. Wel kwam nog een derde type voor,
enigszins gelijkend op het tweede, hierboven genoemde type, namelijk de rolput.
Hierbij waren de staande palen op zo'n 1,5
meter hoogte doorboord ten behoeve van
een windas met handvat. Draaiend aan het
handvat kon de emmer omhoog gehaald
worden; de ketting wikkelde zich daarbij
om de windas (zie foto achterop omslag).
06 Een mooi voorbeeld van
aan op deze kinderprent
spel van omstreeks 1850.
gezelschapsspelletjes- de
lang bewaard blijft. Wie
komt, is al 200 jaar lang
uit de put verlost wordt.

een katrolput treffen we
met het ganzenbordZo zien we dat -via
herinnering aan de put
op nummer 31 terecht
de klos: wachten tot je

07 Vredeman de Vries ontwierp in de 16de eeuw
diverse modellen voor katrolputten, de een nog
mooier dan de ander.

Het nadeel van al dit soort putten was toch
wel dat ze -ook al zat er een afdak bovenopen waren en daardoor vatbaar voor vervuiling van diverse aard. De uitvinding van
de pomp, waarover later meer, bracht een
oplossing voor dit probleem.

De putten van museum 't Fiskershúske

De

putten

op

het

terrein

van

museum

't Eiskershúske zijn van na 1800 en alle ge-

maakt van gestapelde bakstenen. Dit betreft
zowel de befaamde ”Friese geeltjes” als rode

baksteen. Soms heeft men hiervoor specia-

le putmoppen gebruikt: in de lengte of

breedte taps toelopende (trapeziumvormi-

ge) baksteentjes (in die vorm gebakken of
gehakt) die daardoor zeer geschikt zijn om
in een ronde vorm te leggen. Deze vorm ver-

hindert ook, dat de wand naar binnen wordt
gedrukt. Maar toch werden er ook gewone

rechthoekige bakstenen gebruikt. Men zou
bijna denken dat de putten door de vissers
09 Rolput, geheel van houten planken gemaakt op
het Deense eiland Fanö, van rond 1900. De
Noordfriese visserscultuur daar is erg verwant
aan die in ons Friesland. Deze put heeft nog een
extra beveiliging tegen het inwaaien van zand
en zout water door middel van een houten
deksel.

08 De DokkumerJ. Hoekstra maakte in 1942 deze

pentekening van een volput te Morra. In op-

dracht van D.J. Kamminga van het Dokkumer

museum legde hij in die periode veel zaken vast,
die verloren dreigden te gaan.

van Moddergat zelf zijn uitgegraven. De

slordige uitvoering van sommige van de

putten doet niet echt denken aan een erva-

ren puttengraver. De stenen waren niet ge-

metseld, maar los gestapeld: zo kon het
grondwater makkelijk in de put doordringen. Voor zover na te gaan rusten deze leeggehaalde putten alle op een rechthoek van

houten planken of balken. Als een buikige
fles worden de putten van onder naar boven

enigszins breder, om vervolgens richting
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hals weer nauwer te worden. Van slechts één
put was de hals boven het maaiveld nog bewaard, waarschijnlijk omdat deze rechthoekige, betonnen bak moeilijk af te breken of
te verwijderen was. De andere putten hadden ongetwijfeld soortgelijke rechthoekige

L-|

Le

10 Negentiende eeuwse siepput achter het museumpand Fiskerspaad 4, weer blootgelegd in september 1998. Oorspronkelijk heeft deze put tegen
de buitenmuur van een achterhuis gezeten. Het
is de enige, waarvan een deel van de vierkant
gemetselde opbouw (onder het maaiveld) bewaard is gebleven.

halzen, oorspronkelijk van bakstenen gemaakt, zo’n 50 tot 100 cm boven het maai-

veld en voorzien van een houten, scharnierend deksel. Gezien de nogal geringe diepte
van de putten, tot zo’n drie meter onder
10

LL De achtergevel van ’t Fiskershúske te Moddergat, vlak voor de restauratie in 1963. Op het moment van deze opname werd het huis nog bewoond door de familie Van der Lei. Als men
deze lekker rommelige gevel ziet met de zelf gemaakte, houten uitbouw, zou men bijna terugverlangen naar de situatie vóór de restauratie.
Tegenwoordig is de gevel ontdaan van de stuclaag, ontdaan van de uitbouw, keurig gerestaureerd, bijna te ’clean’. Ook de put, dezelfde als
van foto 10 en nog net te zien op de voorgrond,
werd toen gedempt.

maaiveld, en vooral natuurlijk gezien de
meestal hoge stand van het water erin, ís er

vermoedelijk geen gebruik gemaakt van

een opbouw met een as en een zwengel of
een katrol om de wateremmer neer te laten
en op te halen. Men gebruikte gewoon een

emmer aan een ketting van metaal of touw,
of een emmer die met een puthaak werd gehanteerd. De putten werden, voordat ze -na

12 Tegen de noordmuur van het stenen aashuisje van museum 't Fiskershúske werd een put blootgelegd die
vol voorwerpen zat uit de periode 1840-1940. De meeste voorwerpen werden er gaaf ingegooid. We zien
o.a, talloze medicijn-, drank- en eau-de-cologneflesjes, theepotten, kopjes en schotels van porselein en
aardewerk, etensborden, sierborden (veelal van het merk Regout of van Engelse makelij), grote potten van
volksaardewerk, een doofpot, een wit-aardewerken po, een glazen vliegenvanger, inktpotjes, speelgoed,
exotische schelpen en enige schoppen en een drietand.

de komst van de waterleiding- in de jaren
vijftig definitief met puin en dergelijke werden gedempt, regelmatig schoongemaakt.

wurmen aan de haken werden gezet) onder

het dorp te vertellen, dat deze slecht water
gaf en met mosseldoppen gedempt was. Dit
klopte inderdaad. Deze put ligt dichter bij
de zeedijk dan de andere en heeft daardoor
mogelijk enigszins brak water gehad. En het
zal vanwege het slechte water zijn, dat men

leveren. Waarschijnlijk is het er op zeker
moment in één keer ingemieterd, want het
oude en jonge materiaal zat zowel bovenin
als onderin. De andere putten gaven bouwafval of weinig materiaal prijs.

Van één put wisten de oudere inwoners van

in het verleden het niet de moeite waard

vond om deze put regelmatig te schonen en
dat men er geen been in zag om hier van alles en nog wat in te gooien. Zo bleek deze
put, gesitueerd aan de noordkant van het
zogenaamde ”ieshok” (hok waar het aas: de

een dikke laag mosselschelpen een zeer rij-

ke inhoud van huisraad dateerbaar in de

periode van ongeveer 1840 tot 1940 op te

lets over het graven van putten

In Leeuwarden is er ”De Put”. Hoe deze aan

het eind van de Middeleeuwen gegraven is
weten we niet. Wel is bekend, dat deze put in
1727 dichtgemetseld was en dat men in
1779 besloten heeft een nieuwe, vlak er11

13 Achter museum ’t Fiskershúske is door een particulier op zijn grond een dobbe gegraven op de plaats,
waarvan uit overlevering bekend was, dat er ooit een dorpsdobbe gezeten moet hebben. Midden in het gat
kwam tot aller verrassing het restant van een siepput te voorschijn (april 1997).
14 Deze puthaak is gebruikt in Wierum, rond 1900.

Door de ijzeren krul (Fries: bargekrol =

varkensstaartkrul) kon de emmer niet van de

haak glijden. Van dit voorwerp komt het gezegde: ze zijn over de puthaak getrouwd. Dat wil
zeggen: ze zijn voor de gemeenschap getrouwd,
maar niet voor de burgerlijke stand. Dit kwam
vroeger op het platteland vaak voor.

naast te graven. En dat is nog een heel kar-

wei geweest.25) Na 32 voeten gegraven te

hebben (circa 9 meter) gaf de putgraver het
op. Na hem probeerde een andere graver het
nog eens vier dagen; en na deze gingen nog
drie anderen aan het werk.
Pas de uit Amsterdam overgekomen put-

graver Kruiger, met drie knechten en de nodige werktuigen, lukt het om door de harde
grondbank heen te komen en hij vindt op

50 voet diepte (15 meter!) een wel. Direct na

het aanboren liet hij tien zakken schelpen in
de putschacht werpen en hij verzekerde, dat
er nooit gebrek aan water in deze put zou

zijn. Maar hij had het mis. Vijftig jaar later
was de put al onbruikbaar en in 1834 is hij
definitief opgeruimd. Die Frederik Kruiger
was een meester put- bak- en rioolgraver. In
de praktijk zullen ook wel ongespecialiseer12

de mensen met putgraven bezig zijn ge-

weest.

K. de

Graaf,

timmerman/aannemer

uit

Engwierum, heeft in 1993 op 77-jarige leef-

tijd genoteerd, wat hij nog uit ervaring en
uit verhalen wist van de watervoorziening
in met name Paesens/Moddergat.

Bij de met wat ruimere beurs gebouwde woningen werd veelal begonnen met in een
van de bijruimten een regenwaterbak te
metselen met een inhoud van 1000 tot 2000
liter, opgemetseld uit kleine, hardgebakken
Friese klinkersteentjes en waterdichte trasspecie. De minder gefortuneerden moesten

zich behelpen met de opvang van het regenwater in één of meer door de zee aangeleverde eiken wijnvaten. Ze stonden opgesteld
in het zogenaamde spijskamertje en het wa-

ter werd er door een gat in de muur naar
toegeleid via een kort gootje. Was het vat
van zo'n 200 liter vol, dan werd het gootje
omgeleid en bleef het water buiten. Verder
was er voor de watervoorziening bij iedere
dubbele woning, of soms ook bij ieder
buurtje een put aanwezig, ook wel welput”,
”siepput” of ’stapelput” genoemd. Deze put
was meestal op het erf buiten de woning
aanwezig.

Zo'n put werd als volgt gemaakt.

Uit plankhout werden 2 houten ringen geconstrueerd, met een middellijn van circa

170 cm. Deze werden op een afstand van
ongeveer 150 cm onderling verbonden met
een open latwerk waardoor een soort cilin-

der ontstond, ”kuip” genoemd.

Wanneer het te graven gat enige voeten diep

was, werd deze kuip in het gat geplaatst en
rondom volgestapeld met vooraf iets scheef
gehakte bakstenen. Bij het verder graven
zakte deze kuip met stenen mee de grond in

tot de vereiste diepte van ongeveer 4 meter

was bereikt. Zo werd de graver in de put te-

15 Achter het pand Fiskerspaad 2 te Moddergat bevindt zich deze 19de eeuwse siepput. Het is in
zijn soort een grote put en heeft oorspronkelijk
in een overdekte aanbouw van het pand gezeten, Goed is te zien, dat deze put nog steeds goed
en kristalhelder water levert. Overigens zit ook
vóór dit pand een put, wat een aanwijzing is,

dat het pand vroeger door twee gezinnen bewoond werd.

gen instortende grond beveiligd en kon het

grondwater tussen de stenen door in de put
siepen. Het bovengedeelte werd aangekruind tot een gat van ongeveer 60 cm waar

een houten hals op werd gezet met een af-

sluitbaar deksel of er werd een houten
pomp in geplaatst. Het water uit deze putten

was niet geschikt voor consumptie en kon
alleen als spoelwater gebruikt worden.
Later werd voor de opvang van regenwater

steeds vaker beton gebruikt. Zo werd het

mogelijk om in de woning ter plaatse van de
afgedankte houten vaten een klein, circa

1000 liter grote regenwaterbak in de grond
te storten, bij voldoende afstand van het belendende muurwerk om instoring te voorkomen. Nog later werden ook kant en klare
bakken door de fabrikant geleverd en bui
ten de woning ingegraven. Buiten het onderhoud van de goten rondom de woning,
waarbij steeds meer zink gebruikt werd en
soms het plaatsen van een ijzeren pomp
met leiding vanuit de welput tot in de wo-
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ning, was er
ding weinig
ziening.
Tot zover De
kend, dat de

tot de komst van de waterlei-verandering in de watervoorGraaf. Uit het dorp is nog bedakgoten gekeerd werden als

het vanuit zee flink woei en daardoor veel
zout water op de huizen terecht kwam.

Zonder deze maatregel zouden de regenwaterbakken verzilten. Een zeestad als
Harlingen kende ditzelfde probleem. De
dakgoten in Moddergat zijn van het type
blokgoot, een van de vroegste goottypen. 12)

Deze bestaat uit een balk, die aan een zijde
hol is geschaafd. Op zeker moment is men
16 Blokgoten bij huisje De Aek’ van museum

t Eiskershúske. Het zijn reconstructies uit de

'7Oer jaren. De afvoerbuis is omkleed met groen
geverfd hout en het water verdwijnt hier gewoon
in de grond. Vroeger zou dat water zeker zijn
opgevangen in een houten ton of in een ondergrondse regenwaterbak.

TS

deze aan de binnenkant gaan verven of bedekken met lood, om het verrotten van het

hout tegen te gaan. Deze goten rusten ge-

woonlijk los op eveneens houten consoles.
Die in Moddergat zijn aan de buitenzijde

witgeschilderd; de holle goot is met rode
verf bestreken.
De drinkwatervoorziening in de
grotere dorpen van Dongeradeel

en in Dokkum

In een boek door Ali Cohen uit 1903 over de

drinkwatervoorziening op het platteland 23)
lezen we het volgende: Regenwater mag
een goed en betrouwbaar drinkwater worden geacht, indien het in voldoende hoeveelheid wordt opgevangen uit eene zuivere
dampkringslucht op reine daken, en indien

het van daar door reine goten en afvoerpijpen van geschikt materiaal wordt geleid
naar een reinen en absoluut dichten regen-

bak onder den grond. … Op de daken, evenals in de goten, kan het water bezoedeld

worden door rottende bladeren, door vogel-

mest (vooral van duiven, soms ook van ooi-

evaars), door allerlei insecten, larven enz?

Even verder, bij een hoofdstuk over opper-

vlaktewater, schrijft hij dat dat nooit tot de

betrouwbare drinkwaterbronnen gerekend
mag worden. ”Het zal echter groote moeite
kosten onze plattelandsbevolking hiervan

te overtuigen. Zoolang het haar heugt is van

deze bron van drinkwater gebruik gemaakt;
en het is zeker geene lichte taak die bevolking aan het verstand te brengen, dat, waar
in gewone tijden dit water minstens vies is
te noemen, het ieder oogenblik door het opnemen van ziektekiemen, gevaarlijk, ja zelfs

levensgevaarlijk kan worden. Die bevolking
dient daarom met onuitputtelijk geduld gewezen te worden op de wijzen van versprei-

ding van cholera asiatica, dysenterie en eenige andere ziekten. Te meer klemt dit, wan-

… 17 Waterfilter, steengoed, circa 1885. (hoog 57 cm,
diam. 26 cm; collectie museum 't Fiskershúske
inventarisnummer 125)

Gemerkt: 'G. Cheavin's improved patent, gold
medaille, self cleaning rapid waterfilter, Boston
England’,

Waterfilters
Breedstraat —

Dokkum.

18 In de Oostergo van 6 juni 1885 is een advertentie opgenomen van ‘Cheavins waterfilters’, met
de volgende tekst: "Met een paar monsters slecht
regenwater uit bedorven bakken constateerde ik,
dat de ongaangename, rottende lucht, die aan
zulk water eigen is, door het filtreeren geheel
verdwijnt etc. Deze filters zijn zeer aan te bevelen bij boterbereiding etc. te bekomen bij G.R.
Wagenaar, magazijn van ijzerwaren, Dockum'

neer men de vieze gewoonten van schippers

en plattelandsbewoners - de goeden niet te

na gesproken - nagaat en opmerkt. Menig

schipper ledigt met de ééne hand een pot

met faecaliën in het water en schept met de

andere hand een emmertje drinkwater uit
datzelfde water. En menige huismoeder op
het platteland wascht, behalve het linnengoed, ook de salade, andijvie enz. in een water, waar soms op l meter afstand een pri-

vaat loost”,

Ook over de ondiepe welputten, en die treffen we in Dongeradeel meest aan, is deze
auteur niet te spreken. Deze putten, betoogt

hij, zijn gevuld met zogenaamd zakwater;
regenwater dat in de bodem gedrongen is
en daardoor weliswaar enigszins gefilterd,
maar het blijft gevaarlijk. Dit zak- of welwa-

ter is dus in feite ondiep grondwater. Ook
hier zit het gevaar in de aanwezigheid van
mestvaalten en plaatsen waar de menselijke
uitwerpselen worden gedeponeerd en die
aldus de hele bodem kunnen verontreinigen.
Maar ook dichter bij huis was er kritiek.
Twintig jaar hiervoor, in 1883, uitte de huisarts De Jager uit Ternaard zijn zorgen over

de drinkwatervoorziening op het platteland
en hij hekelde de te geringe bemoeienis van
de overheid hiermee.) Hij schrijft: ”Ik
vrees, dat ’t plakkaat [gemeentelijk plakkaat
in verband met de cholera] niet zal helpen.
Men behoeft slechts een zeer oppervlakkige

kennis van het volk te hebben om te weten,
dat raadgevingen, hoe goed ook gemeend,
niets helpen. De raad om zindelijk te zijn is
15

naief, de raad om voor goed drinkwater te
zorgen is --- ik zal er geen naam aan geven!

Drink geen water voordat het gekookt en
gefiltreerd is, zegt het plakkaat! “Wat is filtreren? vroeg een arbeider mij. Ik legde het
hem zoo goed mogelijk uit en vertelde hem,
dat er beste filtreertoestellen van f 10,= à
f 20,= te verkrijgen waren. (Foto 17) (Foto

18) ’Niet voor
ik was ’t met
plakkaat, geve
meer flinke

ons geschikt!” zei de man en
hem eens. In plaats van een
het gemeentebestuur één of
regenbakken bij kerken en

scholen aan de dorpen, die daaraan behoef-

te hebben. Sedert de epidemie van 1866 is
de drinkwaterkwestie nog niet verder gevorderd” De Jager beschouwt ook de veelgeroemde Bonifatiusbron als een risicofactor,
omdat daar met vuile emmers en tobben in
het water wordt omgeslagen om deze te vullen. Om deze nadelige invloeden te weren,
adviseert hij om een pomp op deze bron te
zetten. Nog raadzamer echter vindt hij het,

om ook in Dokkum bij alle publieke gebouwen regenwaterbakken te laten bouwen,
In 1915 werd de toestand van de drinkwatervoorziening in Oostdongeradeel opgenomen.2) Uit de beschrijvingen blijkt, dat
veel van de bovengenoemde gevaren inderdaad in de praktijk voorkomen. Er kwamen
tonnen onder en boven de grond voor, regenwaterbakken met of zonder hals, buiten
of binnen, en welputten; deze laatste met of
zonder pomp. Hier volgen enige van de constateringen.

»Goten en afvoerbuizen vuil door de vogels
welke zelfs in den vergaarbak hun nest hadden gebouwd / bij droogte waait er nog al
veel stof van *t rieten schuurdak in de goten
} waterkleur ton bruin, reden waarschijnlijk

een klimmerboom / bij bak 2 boven den
vloer een kozijntje met deurtje, overblijfsel
van

een

vroegere

kraanpomp

met

goot-

steen; tussen dit kozijntje en den buitenmuur een opening, waardoor ’t mogelijk is,
dat spoelwater en ongedierte in den bak komen / water in bak vuil door overhangende
boomen en afgevallen bloesemblaadjes”.
Aan Paesens wijdt de wateropnemer een
aparte notitie. Hij schrijft: Wat het dorp
Paesens betreft valt ten aanzien van mesthoopen en stinkslooten - evenals het dorp
Niawier- heel wat op te knappen. Daaren-

tegen staat dat het dorp uitmunt door het
groote aantal putten en ook veel zeer goede

putten. Er zijn maar weinig huizen waar

geen put bij is. Ook worden de huizen over
het algemeen goed onderhouden met timmer- en verfwerk”.

19 IJzeren vergaarbak met decoratief omgekrulde
bovenrand, 1850-1900. In de vergaarbak kwamen soms meerdere regenwaterpijpen bijeen.

16

Pompen

B

lets over de geschiedenis van de pomp
In de 17de eeuw werd de zwengelpomp uitgevonden. Via een loden of houten cilinder
werd het water door zuigkracht omhoogge-

pompt. Theoretisch gesproken is het zo, dat
onder invloed van de atmosferische druk
het water in die cilinder de zuiger zal vol-

gen, totdat deze een hoogte van ongeveer 10
meter heeft bereikt boven het niveau in het

waterreservoir. Zou men de zuiger nog hoger bewegen, dan stijgt het water niet lan-

ger, maar ontstaat onder de zuiger een
luchtledig, In de praktijk treedt door diver-

se oorzaken verlies op, maar blijft het water

voldoende hoog op te pompen. De zuiger zit
vast aan een zuigerstang en deze op zijn

20 Enige jaren geleden werd deze pomp gerestaureerd. De pomp is in eigendom van de stad
Workum en is circa 240 cm hoog.

21 Deze knalrood geschilderde gietijzeren pomp in
het Groningse Eenrum is gerraakt door de firma
De Prins van Oranje te 's-Gravenhage, circa
1885. De pomp is circa 3 meter hoog, Waarschijnlijk was de oorspronkelijke kleur groen. Nu
lijkt deze pomp meer op een Engelse brievenbus,
dan op een Groningse dorpspomp. De krullen,
kopjes en andere versieringen zitten er opgeschroeft; men kon ook een ‘kale’ pomp kopen.

beurt weer aan de zwengel, die met man-

kracht op en neer bewogen wordt. Door dit
gesloten systeem was de kans op vervuiling
nihil. Het bij het watertappen verspilde (en
mogelijk vervuilde) water viel in een kolk
en werd richting riool geleid. Hiertoe was er

een raamwerk, meestal van natuursteen,
waarin een ijzeren rooster, boven de kolk

geplaatst. In de 18de eeuw werden veel van

dit soort stadspompen uitgevoerd in na-

tuursteen. In Workum staat bijvoorbeeld

nog steeds een mooie uit 1785. Deze staat
overigens op een grote regenwaterbak, die

zijn water ontvangt van het kerkdak. Bij zo’n
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waterbak moet men denken aan een ruim-

te, waar een volwassen man rechtop in kan
staan en enkele meters lang; min of meer
ter grootte van een eenvoudige garage. Deze

situatie zien we in de meeste steden en dorpen, omdat via het kerkdak met zijn grote
oppervlak nu eenmaal het meeste regenwater opgevangen kon worden. In de tweede

helft van de 19de eeuw deed de gietijzeren
pomp zijn intrede. Door deze werkwijze kon
de pomp met allerlei fraaie tierelantijntjes

versierd worden in diverse vormen en stijlen. Veel kwamen van de ijzergieterijen
Nering Bogel” in Deventer of ”De Prins van
Oranje” en ”Enthoven” in Den Haag.) Van
de laatste twee bedrijven zijn er voorbeel-

22 Deze wat kleinere pomp (zo’n 1,75 meter hoog)
treffen we aan in Eenrum in Groningen
(2 stuks) en in Workum in Friesland (5 stuks),

zoals hier op de foto. De fabriek, waar ze tussen
1880 en 1890 gemaakt werden, was waarschijnlijk "Lenschoten" in Den Haag.
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Gietijzeren pomp uit ongeveer 1885. Deze zeer

fraaie pomp is afkomstig uit de tuin van een
aanzienlijk huis aan de Grote Breedstraat in
Dokkum.

den te vinden in het Groningse Eenrum. Na
de landelijke choleraepidemieën van 1866

en volgende jaren werden de laatste open-

bare putten in steden en stadjes vervangen

door gesloten pompen. De stad Groningen
bijvoorbeeld had wel 50 gietijzeren pompen, die overigens door de aanleg van de
waterleiding al snel uit het stadsbeeld verdwenen; de laatste in 1910. Leeuwarden had
er minder, maar ook daar is er geen bewaard gebleven. In dorpen zonder pomp zo-

als Paesens/Moddergat bleef het gebruik

van een -eigen of mandelige- welput ge-

bruikelijk tot na de Tweede Wereldoorlog.

De pompmaker
Veel boerderijen, maar ook huizen in de
dorpen en in de stad, hadden in de 19de
18

24 Op een kinderprent uit 1863 is mooi te zien, hoe men vroeger op boerderijen aan drinkwater kwam.
Middels een eenvoudige, houten pomp werd het water opgepompt, voor mens en dier.

25 Zoals zo vaak is de postzegel verwijderd door verzamelaars en is daarmee de exacte verzenddatum beperkt
gebleven tot 12 juni … Door andere kaarten weten we, dat het ongeveer 1907 moet zijn. Het is een tweetalige kaart met als onderschrift ‘Op de boenplaats / Op *t bjinstap’. We zien twee boerenvrouwen te
Holwerd (rechts een oudere, mej. Zaterdag, links nog een ‘famke’, Anne van der Woude), bezig met het
water halen in zinken emmers en het omspoelen van de melkemrmers. De eenvoudige zwengelpomp is bevestigd aan de muur van de rietgedekte schuur. Het is wellicht een koperen pomp met ijzeren zwengel.
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ter beschik-

werd in het bedrijf bijgestaan door zijn

gen waarneming, het volgende over: "We

mers heb ik wel eens gehoord dat zij nog
een betere kijk had op het boren dan de
baas; om een gat recht door de balk te boren
was echt vakwerk. In de stad hebben wel

eeuw een eenvoudige pomp

king. Van Minnen schrijft hier, deels uit eivervolgen onze tocht in Dokkum en komen
op de hoek (van het blok Admiraliteitsgebouw richting Halvemaanspoort)

waar

een Pompmaker heeft gewoond. In 1840

was er in Dokkum al sprake van een pomp-

maker. Deze maakte van ronde balken pompen. In de lengte werd er handmatig een
rond gat in geboord. Deze balk kwam dan
later in de grond en kreeg aansluiting op het
grond- of welwater. In het gat kwam een
zuiger en boven op de pomp zat een zwen-

gel. Hiermee kon men het water dan oppompen. Iedere boer had er een bij de boerderij en ook in de stad waren ze aanwezig.
De laatste die ik zag kwam kortgeleden uit
de grond op de Hoogte bij de verbouwerij
van de oude veestalling van de fam. Koopmans. Hij ligt nog op het terrein. Ook maakte de pomp- of mastmaker waterpompen
die als het houten schip lek was er voor
moesten zorgen dat het water uit het schip

buiten boord wordt gepompt. We kennen de
uitdrukking: ‘pompe of verzuipe’. Pompmaker De Vries, de laatste pompboorder,
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echtgenote. Van oude schippers en Dokku-

meer pompmakers gewoond: een op de
Hoogte, Postmus, en een op de Dijk in een
steegje dat niet meer aanwezig is. Ook dit

oude bedrijf is niet meer in de stad te vinden”. Een enkele keer worden deze houten
pompen nog wel eens aangetroffen. Zo werd

er in de 80’er jaren een omhoog gehaald uit
de welput van het pand Halvemaanspoort

26. De pompbalk was zo'n 2,5 meter lang.
De doorsnede was rechthoekig met afgeschuinde kanten, waardoor in feite van een

achthoek gesproken moet worden. Het gat

erin geboord was hooguit 10 cm in diame-

ter en veranderde zo'n 20 centimeter voor
het einde van richting: niet meer in de leng-

te, maar in de breedte. Ongetwijfeld had dit
ermee te maken, dat als je een balk, die al-

leen over de gehele lengte doorboord was, in
een put zou laten zakken, er al snel verstop-

ping op zou treden.

Regenwaterbakken
In grotere huizen was dikwijls binnenshuis

nog een regenwaterbak, die gevoed werd

met het regenwater van het dak. Zo’n bak
bevindt zich bijvoorbeeld in het pand uit
1902, Pastorijstrjitte 7 te Wierum.) Het
was natuurlijk plezierig, om het zoete water

binnen te kunnen tappen. Vaak was er een
leiding naar de keuken en kon met een een-

voudig handpompje bij het aanrecht water
gepompt worden. Het veel oudere huis hiernaast, op nummer 5, had een echte water-

kelder (Fries: reinwetterskelder). Dit geheel
gemetselde waterreservoir heeft een tongewelf; een miniatuurversie hiervan is aangetroffen onder het aanrecht in het zogenaamde Klaske's Húske van museum
t Fiskershúske. Tevens werd hier bij de restauratie van het pand onder de vloerplan-

ken van de gang een trechtervormige regen-

bak aangetroffen. De wanden zijn met harde specie overtrokken; het vloertje van on-

geveer een meter in het vierkant op een

diepte van 1,5 meter is met geglazuurde tegels (strikken) bedekt. Ooit is er een toe-

voer geweest voor het regenwater, maar die
is later weggemetseld. De bak had geen hals,

maar heeft deze waarschijnlijk ook nooit
gehad. De bak bevindt zich precies voor de
deur naar de kamer, hetgeen uit praktisch
oogpunt zeer onlogisch lijkt.

Van temand uit Moddergat hoorde ik echter
het volgende verhaal. Zij was een jaar of vier
en op bezoek (ongeveer 1945) bij haar beppe, die niet ver van het huidige museum

woonde. In dat huis was ook -vanwege
ruimtegebrek- een interne regenbak zonder
hals maar met een los houten deksel erop,
waarover men dus gewoon kon lopen. Die

put bevond zich vlak voor een kabinetje.
Beppe had net water gehaald uit de bak en

26 Regenbak onder de vloer, 1850-1900, in de gang
van huisje 'Klaske’s Húske’ onderdeel van
museum ’t Fiskershúske te Moddergat. Over het
gat is een glasplaat gelegd, zodat de museumbezoekers de bak veilig bekijken kunnen.
De vloer van deze bak is bedekt met geglazuurde
tegels uit de 19de eeuw.

liep met de emmer naar het keukentje zonder de bak meteen af te sluiten. Haar
kleindochter had niets in de gaten en huppelde vrolijk langs haar naar het kabinetje

om vervolgens met een plons in de bak te
verdwijnen. Onder haar jurkje vormde zich
een luchtbel, waardoor ze niet meteen naar
de bodem verdween en zo nog net op tijd
door beppe er uitgetrokken kon worden.

In dit geval van een bak gelijkvloers liep het
gelukkig nog goed af.

In de ’Oostergo’ van 7 maart 1874 echter is

het volgende bericht te lezen. ”Leeuwarden.
Dezer dagen heeft hier een bejaard man
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zich van het leven beroofd door zich in den

regenwatersbak te verdrinken. Hij had
daartoe de puthaak in den bak gezet en
heeft zich langs dien stok in het water doen
glijden. De ongelukkige was, naar men zegt,
nog niet geheel van eene ziekte hersteld en
daardoor niet wel met het hoofd. Men denke zich de schrik der vrouw, die hij °s nachts
stil van het bed had verlaten.” Uit het artikel
wordt niet echt duidelijk, of dit een geval
van zelfdoding betreft of een ongeluk.

Ook in bakken of putten buitenshuis met
een hals verdronken wel eens mensen.
Dezen hadden zich dan echter zelf het leven

22

benomen. Het is een afschuwelijk idee,
maar toch was de put voor sommigen vroeger een middel tot zelfdoding.
Zo hoorde ik van een vijftig-jarige vrouw in
Dokkum hoe een tante van haar vroeger op
deze wijze aan haar eind gekomen was. De
nog jonge vrouw was wanhopig door een
onmogelijke liefdesrelatie die geresulteerd
had in een buitenechtelijk kind. Waarschijnlijk gebeurden dit soort zaken vaker
dan men denkt. Want zeker in kleine gemeenschappen

praatte men

daar rustte een taboe op.

er niet over;

De watervoorziening

was daarnaast iets bijzonders, namelijk

minstens één natuurlijke wel, die veel zuiver
water leverde en waarvan het bestaan vanaf

in Dokkum

In grotere dorpen zoals bijvoorbeeld Hol-

werd en in stadjes als Dokkum hadden de

bewoners meestal geen eigen put, maar wel

een regenwaterbak. Voor karweitjes

als

schoonmaken, de was e.d. kon men gebruik

maken van het water uit de sloten, vaarten
of stadsgrachten, of van een regenbak voor
algemeen gebruik bij een kerk. In Dokkum

het begin van Dokkum geboekstaafd lijkt.
Nog altijd is er in Dokkum zo’n wel, nu
voorzien van een ronde ommanteling van
baksteen en ”Bonifatiusbron” genaamd. In
de eerste levensbeschrijving van Bonifatius,

kort na zijn gewelddadige dood in 754,
wordt gezegd dat bij het opwerpen van een
terp om daarop een houten gedachtenis-

kerkje te bouwen, bij toeval een bron werd

27 Tegenwoordig staat dit bekend als 'Bosma'’s Plein’. Grotere dorpen als Holwerd hadden soms ook een openbare waterpomp. Hier zien we op de achtergrond een eenvoudige, rechthoekige opbouw van hout, met een
metalen (koperen?) spuwer en een ijzeren zwengel. Deze pomp is waarschijnlijk rond 1900 hier geplaatst.
De pomp is inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar op dezelfde plek. Omdat men de nieuw gemaakte pomp te groot vond, is deze vervangen door een kleiner exemplaar. De te groot bevonden pomp is
later geplaatst in Anjum. De ansicht is een uitgave van Wed. J.T. Heeringa en werd (gefrankeerd met
L cent) op 27 augustus 1918, de Eerste Wereldoorlog was bijna voorbij, verzonden aan H. Baukema te
Appelscha door zijn vader te Holwerd. De boodschap op de ansicht is aardig genoeg om hier op te nemen:
LB. Het is mogelijk (niet zeker) dat ik vrijdagmorgen 10 uur aankom in plaats van donderdag.
Als het eenigszins past, natuurlijk donderdags. 't Is nu mooi weer, maar.… het zeilschip doet er sonis 6 uren
over!!! 27 Aug. ’18 Vader",
Ned. Herv. Pastorie, Holwerd

23

aangesneden. In een tweede levensbeschrijving wordt deze bron door Bonifatius zelf
geslagen. Deze alleroudste berichten spreken van een bron aan de rand van de terp
die opgeworpen werd. Door archeologisch
onderzoek is vast komen te staan, dat de
28 In 1984 werd -binnen de oorspronkelijke abdijkerk- deze put ontdekt. De bovenrand wordt
gevormd door drie rijen gemetselde kloostermoppen, die in de lengte op elkaar gezet zijn en
zo een rand van ongeveer 1 meter hoog vormen,
De putschacht zelfis van los gestapelde, kleinere
bakstenen, zo’n 20 lagen oftewel ongeveer2 meter diep. De putschacht rustte op een vierkant
raamwerk van eikenhouten balken. (28)

Aan aardewerkscherven e.d. te zien werd de put
rond 1600 voorgoed dichtgegooid, ongetwijfeld
samen met de afbraak van de kloosterkerk in
1586-1569.

In zijn soort is deze put uniek. Waarschijnlijk
werd hij gebruikt als verzamelplaats voor het bij
de eucharistieviering gebruikte wijwater. Een
eenvoudig gootje van bakstenen zou dienen om

het gebruikte ’geheiligde’ water in de put terug
te leiden.

huidige Markt van Dokkum, waar in de
Middeleeuwen het kloosterterrein was, ge-

legen is op een terp, die in een keer op-

geworpen werd. Op dit terrein werden een
grote abdijkerk en een wat kleinere pa-

rochiekerk gebouwd. De in Dokkum gebo-

ren humanist Cornelius Kempius vertelt in

zijn in 1588 verschenen kroniek dat zich
binnen de kloosterkerk (die hijzelf nog ken-

de van voor de afbraak in 1588-1589) de
fons bevond welke tijdens het opwerpen

van de tumulus uit de verzilte bodem was
opgeweld. (2 Pag. 186) Toen het eeuwenoude Marktplein, met een historische beteke-

nis die zijn weerga nauwelijks kent in
Friesland, in 1985 ten behoeve van zoiets

platvloers als een parkeerterrein werd afgeplat, kwamen niet alleen de keienfunderingen van de abdijkerk weer te voorschijn,
maar ook een uit kloostermoppen opgesta-

pelde putmantel. Men zou dit een geluk bij
een ongeluk kunnen noemen. De put bleek

zich precies in de as van het schip van de

kloosterkerk te bevinden, als was deze om
en boven de put gebouwd. Nader onderzoek

toonde aan dat er een oudere put is geweest

voorafgaand aan de bakstenen mantel. Dit

kan de bron zijn, die tot aan de hervorming
ieder jaar het doel vormde van duizenden

pelgrims, die op 5 juni Bonifatius’ marteldood gedachten. Een put in een kerk komt

overigens vaker voor.

Ook Oldeboorn, een plaats die eveneens

met Bonifatius in verband wordt gebracht,

had er een.) Winsemius schrijft in 1622:
“Het dorp Boorn heeft den name van den
Borne of Bron, welck een Fonteyn ofte
springende water is, boven welcke in voortijden de Inghesetenen de Kercke gebout

hebben, als ten huydige dag te sien is” In
Dokkum ligt de zaak echter veel complexer.
Naast de bron in de kerk is er de al genoem-

de bron even buiten de stadswallen, die toch
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„overstromen|. De fundamenten werden met

doodsbeenderen uit de beenekouw (= opslag van botten), die aan het oosteinde ten

noorden van de kerk stond, weer opgevuld
omdat de muur ervan omgevallen was.

1706: In juli werd aan de noordelijke uit-

gang van het kerkhof een grote ronde bornput ontdekt, ongeveer 1,5 meter onder de
grond. Deze put had vroeger als toilet dienst

29 Deze steen herinnert aan een ommuring van de
Fetze Fontein te Dokkum. De steen werd later bij
de pomp uit 1837 in een huismuur gemetseld,

waar hij nog steeds zit.

ook -al minstens vanaf de 17de eeuwBonifatiusbron genoemd wordt, en bovendien is er een rijke bron geweest aan de
rand van de Bonifatiusterp, die de Fetze

Fontein werd genoemd, hetgeen afgeleid
kan worden van de naam Bonifatius. Maar
dat is nog niet alles. Met de hervorming
werden diverse kloostergebouwen en ker-

ken gesloopt, zo ook de kloosterkerk van
Dokkum. De put in de kerk verdween onder

een dikke laag grond en ook de herinnering

eraan verdween langzamerhand.
In geschiedkundige aantekeningen van J.D.
Smedema?) komen we de volgende gege-

vens tegen.

1699: Het klooster van St. Bonifacius werd
afgebroken.
1705: op 9 april werden de fundamenten

te

van het oude B. klooster uitgegraven.
Aan de
zuidkant ervan werd een schone waterput
ontdekt, die met een zware houten post

overdekt was. Deze put had een afwatering
noordwaarts naar het diep, gemaakt van
ronde dakpannen en overdekt met ruige

kalfshuiden. [Hieruit zou men kunnen efleiden, dat het om een regenbak ging, want

een grondwaterput zal niet gemakkelijk

gedaan. De magistraat liet vanaf de put tot
het water een diepe greppel graven, ingesloten/omringd door dakpannen, om voor de

afwatering van het kerkhof te zorgen. Bij dit

graafwerk werd door de metselaar Teunis

Olckerts en de doodgraver Tamme Hendriks een grote buit aan goud en andere
dingen gevonden.
1706: dit jaar werd het kerkhof gevloerd.

Ook is er aan de oost- en noordkant een
riool gegraven.
1712: voor de Fetze-fontein is een ringmuur
gemaakt. Op een zandstenen schild welke

nog steeds bestaat is uitgebeiteld: ”Dit is de
Fetze Fontein ano 1712”. Kennelijk is de

steen aangebracht naar aanleiding van de
constructie van een ringmuur om de fontein. Zes jaar later was er al weer aanleiding
om werkzaamheden aan de fontein te laten

verrichten. Smedema meldt:
1718: In januari heeft de brouwersgilde de

Fetze Fontein laten uitdiepen om water te
verkrijgen voor de brouwerijen. Er was anders geen vers water te krijgen. Enige weken
later hebben de brouwers de fontein buiten
de Woudpoort dobbe en sloot eveneens la-

ten uitbaggeren.
We zien dat het (afgaande op deze oude,
schriftelijke bron) op het voormalige kloosterterrein een onoverzichtelijk geheel van
welputten en regenbakken is, maar tevens,
dat er duidelijk onderscheid gemaakt wordt
tussen de Fetze Fontein en de fontein buiten
de Woudpoort. Bij de doorbraak van de hui25

zenrij aan de oostkant van het kloosterter-

rein, ongeveer op de plaats waar sinds 1998
de nieuwbouw van de V.V.V. gerealiseerd is
en waar nu ook de opbouw van de Fetze

Fontein een nieuwe plaats heeft gevonden,

vond men in 1934 onder het afgebroken
pand een zeer grote, gemetselde waterbak
of veeleer waterkelder. Deze verschilde nog-

al van het type dat men soms onder voorname burgerwoningen of boerderijen kan
aantreffen, doordat het weliswaar gemetselde wanden en plafond in de vorm van een
tongewelf had, maar niet een gemetselde

vloer. Hier is veel over geschreven, vooral in

1934, Aan de waterkelder grenst de uit los-

gestapelde bakstenen van de putcilinder,

waarop de Fetze pomp staat. O.a. testte men

de waterkwaliteit van de put en van de kelder. Het bleek, dat het putwater nogal wat
zouter was dan het water van een pomp

even verderop en bovendien erg hard. Het
water uit de kelder daarentegen, dat de gelegenheid had gehad om enige tijd ’te bekomen’ en bovendien gefilterd was door lagen
opgestapelde

dakpannen,

was

zoeter

en

zachter. Er werd geconcludeerd, dat dit mogelijk het geheim van de waterkelder bij de
putcilinder verklaarde. Wat men bij de beschouwingen niet betrok, waren de gemeenteverslagen uit 1837. Hierin lezen we,

dat door de stad het terrein werd aangekocht, terwijl zich daarop een grote bron of
welput bevond. In de gemeentelijke versla-
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gen van 1837 staat hierover het volgende te

lezen. Onlangs deed zich de gelegenheid
voor om het terrein met de vermaarde Fetze
Fontein aan te kopen. De toenmalige eigenaar van de ‘grote bron of welput, de Fetse
fontein’, Sippe Meints Heringa, had ter plek-

ke een timmerwinkel. Het water uit de fontein verkocht hij aan de burgers. Maar kennelijk ging het financieel niet goed met

Sippe. De bron werd verwaarloosd en de

houten pomp erin functioneerde niet goed.

De gemeentelijke overheid oordeelde dat dit
een uitgelezen gelegenheid was om in bezit
te komen van deze bron ten dienste van de
burgerij. Het terrein werd aangekocht voor
400 gulden, de notariskosten bedroegen 30
gulden en de bron werd daarna droogge-

maakt, uitgegraven en met aarde afgevlakt
voor 84 gulden. Tenslotte werden er twee
pompen op gezet door de Leeuwarder
stadsloodgieter Jan van den Wijngaard. Op
die twee pompen werden de twee zandste-

nen vazen gezet, die tweedehands waren

aangeschaft door de gemeente, samen met
de poort voor de nieuwe begraafplaats. Er is

dus in 1837 flink gesleuteld aan de vermoe-

delijk oeroude Fetze Fontein. Op zeker moment is een van de twee pompen buiten ge-

bruik gesteld en de vaas daarop verdween

naar de gemeentedepots. In 1884, toen de
zogenaamde Bonifatiuspomp werd geïnstalleerd, was er daarom een mooie vaas
over om die pomp te bekronen.

*

De Bonifatiusbron en de
bierbrouwers
De Fetze Fontein werd door de katholieken
uit de 19de eeuw niet beschouwd als de originele Bonifatiusfontein. Het moest veeleer
de natuurlijke wel even buiten de stadsomwalling zijn; iets anders kwam niet in aanmerking. Deze lag toentertijd wat verloren

in het weiland. Maar al in de 17de eeuw is er
sprake van, dat bierbrouwers het water gebruikten en voor het onderhoud van de
bron zorgden. Ze maakten een sloot van de
bron naar de weg langs de Zuidergracht, om
zo het transport van het bronwater naar de
waterschepen gemakkelijker te maken. Ze
noemden hun ”Fonteinsbron” toen nog niet
de Bonifatiusbron, maar het gildebestuur
werd wel jaarlijks op Bonifatiusdag gekozen. En een (ongetwijfeld katholieke) geleerde Duitse reiziger Z.C. von Uffenbach,
die in 1710 Dokkum bezocht, vroeg direct
na aankomst naar de Bonifatiusbron, waarvan hij uit een Duitse publikatie wist (en

‚ Bonifatius’ relieken in Fulda had hij ook bezichtigd). Hij schrijft: Men vindt die bron
in een weiland, omstreeks een geweerschot
van de poort, waar de Groninger [trek]
schuit aankomt. Als men de poort uittreedt,

ziet men weldra eene kleine gracht of sloot,

5 à 6 voet [ca. 2 meter] breed, met water ge-

vuld. Dit water komt uit de bron, of liever uit
de wel, van den heiligen Bonifacius, en

wordt over twee weiden, door de zorg en ten
koste van de bierbrouwers (die er bier uit

brouwen) tot aan den weg gebracht. Als
men langs deze gracht over de beide gemelde weiden opwandelt, dan vindt men, vlak
bij het begin van het derde stuk weiland, de

wel: want een bron, of, zo als men ook in

Holland zegt, een fontein, kan men die wel
niet noemen, omdat zij niet omsloten, of er
een ontspringing te bespeuren is. Evenwel

verzekerde ons de waard, dat er grote toe30 Aan het begin van deze eeuw lag de beroemde
Bonifatius Bron er nog wat verloren bij in het
weiland. Later is de bron ommuurd en tegenwoordig is hij opgenomen in een woonwijk.
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31 Deze zeer fraaie bierpul (een zogenaamde
Schnelle) is in Duitsland gemaakt rond 1565 en
behoorde blijkens de inscriptie op het zilveren
deksel aan het klooster Mariëngaard nabij
Dokkum.

grotere en kleinere bierbrouwerijen aantref-

fen. De rijkeren dronken het uit fraaie,
steengoed bierpullen afkomstig uit Duitsland. In het streekmuseum te Dokkum

wordt zo'n exemplaar uit het einde van de
16de eeuw bewaard; het heeft een klepdek-

sel van zilver.

Een paar soorten bier waren in Dokkum

zeer bekend: Kluunbier voor de winter (in
Groningen kende men ’kluinbier”), werd als

warm bier ook wel op het ijs gedronken.

Maertebier (gebrouwen in maart) was zeer

licht en men kon er wel ”een lief fol van
drinke”. Jopebier was het beste en het duurste. Verder was er in de 19de eeuw Hansma's
voer was, beter zichtbaar in de zomer, als
het water niet zo hoog is. Ofschoon er nu
aan deze bron niets bijzonders te zien is, zo

is zij echter deswege merkwaardig, omdat
in deze streek de heilige Bonifacius door de
friezen verslagen is geworden”.

Dank zij het water van de Bonifatiusbron

had het Dokkumer bier, vooral het zogenaamde ”Maertebier” een uitstekende

naam. Bier was eeuwenlang de dagelijkse
drank bij uitstek. Veel goedkope biersoorten
konden snel bederven en de produktie
moest daarom dicht bij de consument
plaats vinden. Het was in die tijd niet zo, dat
men bier in glazen flesjes met beugel- of
wipdop per krat kopen kon. En ook kon

men het bier - bij gebrek aan een koelkast niet lange tijd bewaren. Het werd getapt in
aardewerken kannen en vervolgens gedronken uit bekers of kroezen. In talloze plaat-

sen in ons land kon men daarom vroeger
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bier. Dit (op z'n stads-Fries) giste je deur de
neus heene en holp goed teugen de dust. Er
was een oud zegje van: Alles wat ût Dokkum
komt dat zuup't. Dat de fontein buiten de

Woudpoort uitzonderlijk goed en veel water
gaf, blijkt ook uit het volgende. In 1764 was
het een dermate droge zomer, dat er zelfs uit
Harlingen bierbrouwers naar Dokkum kwamen om daar water te halen?). Het hoogtepunt van de bierbrouwerij in Dokkum lag
ontegenzeglijk in de 18de eeuw, maar dan
vooral in de eerste helft. Over de 17de eeuw
is minder bekend over aantallen bierbrouwerijen in Friesland.
Rond 1750 is het grootste aantal bierbrou-

werijen in Leeuwarden gevestigd, namelijk
21 stuks!0). Dokkum staat op de tweede
plaats met 17 (kleine) bedrijfjes. Aan het
einde van die eeuw was het aantal bierbrouwerijen overal sterk geslonken, in Dokkum

tot nog maar 9 stuks en in 1820 waren het er

nog maar drie. Een (schriftelijke) bron uit
17999) noemt als oorzaak van de teruggang

het heerschend en onmaatig gebruik der
dranken van koffij en thee, dewelke onze

maagen zoo verzwakken, dat wij aan veeler-

lei kwaalen en gebreken onderhevig wor-

den. Een tweede oorzaak is het bijna alge-

meen geworden gebruik van goedkoopen -

maar voor de gezondheid zeer schadelijken

wijn, bij de middelmaatige en mindere burgerstanden. Een derde oorzaak is aan zommige onkundige en zorgelooze Brouwers, of

Bierbrouwers en

putstoelen
Bierbrouwers

hadden

hunne luie, onagtzaame, en dus ontrouwe
__knegts, zelve te wijten”.8)
Tot in de 19de eeuw werd het Dokkumer
bier naar bijna alle Friese plaatsen getransporteerd. Uiteindelijk echter ging de bierhandel ten onder aan de concurrentie van
koffie en thee als het gaat om dranken om

de dorst te lessen en wijn en vooral jenever
als het gaat om genotsdranken.

bierbrouwerij
Dokkum

nabij

de

Bonte

Brug

in

uit 1751 (coll. Admiraliteitshuis)

blijkt dat de putstoel gewoon tot de inventaveel water nodig.

Vaak waren zij het ook, die bij de overheid

aandrongen op een goede watervoorziening. Waar geen rijke wel of regenwaterput
voorhanden was, haalden ze dat water uit

ris van de brouwerij hoorde. Zo lezen we:

”4,9.1751: de boedel van wijlen Rienskjen
Eisma, weduwe van Claas Bockes Bockema,
in leven brouwerse, wordt verkocht aan
Watse

Lolkes

Andringa

Suiderbaan

(burgemeester)
(gemeente

en Jan

secretaris).

de stadsgracht. Daartoe werd een toestel op
een hoog juk aan de rand van de gracht ge-

Betreft huis en brouwerij aan de Bonte
brug, met o.a. een vaste Bottelerij, royale

er wel tien aan het Hoge der Aa. Daar werd
het water via de hefboominstallatie eerst in
een vierkante bak gestort; in die bak zat een

schappen van ketelkuip, koelbak, ijst, vaten

plaatst. In feite was het een hefboomput op
hoge poten. In de stad Groningen stonden

klep waarmee het water gelost kon worden

en wel via een houten goot over de straat

heen naar de desbetreffende brouwerij. In
minstens een geval lijkt het alsof hier zo'n

zolderingen, ruime brouwerij, grote mouterij. Inbegrepen zijn de brouwersgereeden putstoel”.
Daarnaast

zien we

een soort putstoelen,

maar dan zonder goot naar een brouwerij,
aan de Oostersingel, en één aan de
Oranjesingel. Deze putstoelen lijken ge-

putstoel, want zo worden ze genoemd, voor
algemeen gebruik was en niet alleen voor

bruikt te zijn voor algemeen nut.

Kleindiep, met -zoals het zich laat aanzien-

de werd veel begeerd; Dokkumer bier werd

De Leeuwarder J. Winkler schreef in 1888

een brouwer. In Dokkum staan er in het begin van de 17de eeuw enige aan het

het volgende:
Vooral het bier dat men te Dokkum brouw-

een goot hoog over de straat heen naar de
brouwerij.

naar alle Friese plaatsen gezonden. Deze
goede naam had het Dokkumer bier ongetwijfeld te danken aan de omstandigheid

Uit een verkoopakte van een voormalige
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32 Goed is te zien op deze 18de eeuwse gravure, hoe
de putstoel van de bierbrouwers er uit zag. Het
geputte water liep via een goot hoog boven de
weg naar de bierbrouwerij.

ste brouwerijen nog in bedrijf gekend: te

weten die van Plekker, op de Vleesmarkt,

het Schip genoemd en die van Yde van der
Meulen, op het Noordvliet, de Kroon geheten. De brouwerij van Plekker vooral was

nog eene oorbeeldig ouderwetse. De putstoel stond er nog op de wal, half verscholen
in het loof van de lindeboom, en de bierbank stond er nog in het koele, halfdonkere
voorhuis.

De beide laatste friese bierbrouwers waren
de heren Yde van der Meulen te Leeuwar-

dat de brouwers te Dokkum steeds overvloed hadden van fris en zuiver water, uit de

twee oude, vermaarde bronnen, in en bij die

overoude

stede aanwezig. Te weten: de

Fetze, in de stad, en St. Bonifatiusbron, even
daarbuiten. De verering, welke aan deze
twee wellen, hoogst waarschijnlijk reeds se-

dert de dagen van het heidendom, in elk ge-

val sedert de eerste eeuwen etc. bracht zeker
ook veel toe tot de roem van het Dokkumer
bier.

Weinige jaren na het midden van de 19de
eeuw werd te Leeuwarden in de laatst over-

den, en Ivo Hansma te Dokkum.
Als goed bier met behoorlijke mate gedronken wordt, is het inderdaad een heilrijke
drank - *t is vloeibaar brood. Vooral ook
hierom noem ik het heilrijk, omdat er geen

beter middel is om het heilloze jeneverdrinken te bestrijden, ja zegerijk te bekampen,
als goed, zuiver bier.

”Moge ’t daaraan geen dorstigen Fries ooit
ontbreken!”
Tot zover J. Winkler.

Omdat de stadsgrachten tevens een soort
open riool vormden waar de mensen hun

sekreten in ledigden, werd in bijvoorbeeld
Amsterdam al in de 17de eeuw voor de

de

bierbrouwerijen naar andere bronnen van

het bedrijf op in de laatste brouwerijen. Die

was het niet veel anders. Wie weet, waar dat
vermaarde Dokkumer bier zijn speciale
smaak van kreeg…!

gebleven

brouwerij,

voor

het

laatst

brouwketel geledigd. Dokkum hield zijnen
alouden bierroem langer in stand; eerst om
ende bij een twintigtal jaren later hield daar

van FE Ozinga ging in 1872 teniet, terwijl die
van Ivo Hansma in 1876 ophield te bestaan.

De brouwerij van Ozinga, de drie Rozen,
hield nog tot in het laatst haren ouden roem

staande, van het lekkerste /Maartebier/ te

leveren. Te Leeuwarden heb ik de beide laat30

water gezocht. In andere steden en stadjes

33 De Bonifatiuspomp te Dokkum op een handmatig gekleurde ansichtkaart uit 1904,

dige. Op de tweede zijde staat het woord

‘anno’ en op de derde het jaartal 1884. De

pomp werd net als de Fetzepomp bekroond

met een zandstenen siervaas uit de 18de

eeuw, afkomstig uit Noord-Holland. Op de

vaas is een afbeelding met Bacchanten, volgelingen van Bacchus, de god van de wijn.

Geheel onbedoeld beeldt deze *wijnvaas” op
een ”bierbron” zo heel mooi de overwinning

uit van de wijn (en andere dranken) op het
bier.

Nu kon
kelijker
baat bij
het jaar

het water door de burgerij gemakgetapt worden. En de burgerij had
deze nieuwe pompgelegenheid. Al
erop beleefde men in Dokkum een

zeer droge zomer. In de krant van 9 juli 1885

stond hierover het volgende bericht: ”In
deze warme, drooge dagen, nu zoovelen
vruchteloos naar water in hun regenbakken

zoeken blijkt het, welk een goed werk in
onze gemeenteraad is gedaan, toen hij de

Bonifaciusfontein in den tegenwoordigen

De Bonifatiuspomp
In 1866 (het jaar van de cholera-epidemie)
schonken de paar overgebleven brouwers de
bron aan de stad Dokkum. Aan het mono-

toestand liet brengen. Nu kunnen allen in
hunnen nood voorzien en door zeer velen

wordt er, naar wij vernemen, gebruik van
gemaakt. Het is een lust het heldere, frissche
water te zien, terwijl de smaak, naar eenieder zich kan overtuigen, werkelijk niets te
wensen overlaat”
De droogte duurde voort en op 5 augustus

polie van bier- en azijnbrouwers om daar
water te halen was hiermee een einde geko-

was te lezen: ”Het is een hele aardigheid om

pomp. (Het is een dubbele pomp met twee

en draagsters trekken de stad in en uit om
water uit de Bonifaciusfontein te brengen of

in deze dagen van watergebrek eens een

men. In 1884 zette de gemeente aan het einde van de sloot een pomp, de Bonifatius-

kijkje te nemen in den omtrek van de
Woudpoort. Gansche scharen waterdragers

zwengels, die niet op en neer werden bewogen, maar heen en weer, en twee spuwers.
Het plaatijzeren huis is driehoekig in door-

te halen. Hoe zouden onze zindelijke huismoeders den laatsten Maandag, waschdag,

snee. Aan een zijde, waarop het wapen van

Dokkkum, zat een deurtje naar het inwen-

hebben kunnen doorkomen, indien de fontein niet met onbeperkte gulheid een
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stroom van meer dan 4.000 emmers in hare

waschkuipen en tonnen had overgestort!

Toch blijft het verlangen naar regenwater
groot, daar het fonteinwater langzamerhand
iets aan frischheid begint te verliezen.”

Kennelijk speelde de Fetze Fontein aan de

Markt toen geen rol meer.

Na verloop van jaren ging de kwaliteit van

het water van de Bonifatiuspomp, mogelijk

door een combinatie van overgebruik en

verwaarlozing, definitief achteruit. In 1930

Waterverkopers
Hierboven kwam al even ter sprake dat in
de stad vele waterdragers te zien waren.

hing er een bordje op de pomp: niet geschikt voor consumptie. Zonder succes
werd in deze tijd nog geprobeerd de bron te
gebruiken als een winplaats van een eigen,

Dokkumer waterleiding. Tegenwoordig is de

pomp, net als vrijwel alle stads- en dorpspompen, alleen een decoratief element in
het stadsbeeld, een herinnering aan de watervoorziening vroeger; maar gelukkig wel

bewaard gebleven, in tegenstelling tot de
vele pompen in grotere steden.

Sommigen konden hierin een bescheiden
bijverdienste vinden. Zo woonde bij het
Baantjes Bolwerk de toentertijd zeer bekende stadsfiguur kleine Keesje, de waterhaler

en verkoper van het zuivere bronwater uit

de Bonifatiusfontein. Het was te koop per
gang, dat wil zeggen twee emmers, voor de
prijs van een botsje (2,5 cent). Ongetwijfeld
gebeurde dit ook elders in Friesland en
Nederland; vandaar het bekende versje
34 Japik Rosier (Dokkum 1867-1940), bijgenaamd
Japik Nuttert,

Japik is hier afgebeeld op zo’n 40-jarige leeftijd,
dus rond 1910. Hij haalde voor twee cent twee
emmers water op voor diegenen, die dat niet zelf
konden halen bij de Bonifatiuspomp. Hij was
een bekende figuur in Dokkum en mogelijk zag
een winkelier er wel brood in om hem in een
studio te laten fotograferen om er een ansicht
van te laten maken. Want ongetwijfeld had
Japik zelf niet de benodigde centen om zichzelf
op de foto te laten zetten. Opmerkelijk is nog,
dat de kettingen van het juk ingekort zijn vanwege de geringe lichaamslengte van Japik. Hij is
gekleed in broek, vest en overjas, sjaal om de
nek, pet op het hoofd en klompen aan de voeten.
Voor de fotograaf moest hij waarschijnlijk een
nieuwe Goudse pijp in de mond steken.
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35 Maandag - wasdag. Waarschijnlijk is het gebruik om op maandag de was te doen al eeuwen
oud. Want wanneer zou het anders moeten?
Vaak had men maar één verschoning en natuurlijk moest men op zondag op zijn zondags
in de kerk zitten. Dit betekende voor de drager:
's zondags schone kleren aan, die dan een week
werden gedragen; voor de huisvrouw betekende
het, dat de vette, stinkende hoop kleren op
maandag gewassen kon worden en dan ook nog
enige dagen kon drogen. Want vooral in de winter duurde het natuurlijk diverse dagen voordat
het wasgoed (met veel wol en linnen) droog was.
Velen van ons zijn tegenwoordig gewend aan de

wasdroger. Het wasgoed komt daar zacht en
soepel uit. Laat men het echter drogen zonder
dat het wasgoed bewogen wordt door de wind,
dan droogt het stijfen met een onprettige geur

op.

Op de foto van rond 1900 zien we een stevige
jonge meid (afkomstig van Ameland of
Dokkum) die met de mouwen opgestroopt witgoed aan het wassen is in een wastobbe. Het is
een studioscène, of er is in een bestaand huis een
hoekje afgeschermd om de opname te maken.
De wasvrouw is gekleed in een lichtgekleurd,
katoenen jak. Om dat te beschermen is een witte
lap voorgebonden, die nadrukkelijk illustreert
hoe weinig aandacht er vroeger was voor de natuurlijke lichaamsvormen van de vrouw. Vaak
droegen ze diverse strak gesnoerde lijfjes, die
uitwendig geen spoor van borsten meer toelie-

ten. Hoewel het jak een zomers jak lijkt, doet de
hoofdbedekking vermoeden, dat de foto in een
koudere periode gemaakt is. Het is een kaper
van zwarte of donkerbruine chenille, die toentertijd heel algemeen was, vooral bij de werkende klasse. De rok gaat geheel verborgen achter
het donkerblauwe, wollen werkschort.

“twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen, de meisjes hebben klompen.
enz. Een andere bekende figuur, die ook te-

gen betaling water haalde, was Japik Rosier.
Er is een foto van hem bewaard, waarop hij
poseert met juk en wateremmers. Omdat hij
bepaald niet groot van postuur was, zeg
maar “in lyts mantsje”3), zijn de kettingen

van het juk wat ingenomen. Overigens ver-

diende hij bij met een grote verscheiden-

heid aan kleine klusjes, zoals het wekken
van mensen op een bepaald uur, schillen

ophalen, het vliegwiel aandraaien, stenen
bikken of de straat voor iemand schrob-

ben.) Hij zal daarbij zijn zuster Sibbel wel
eens geholpen hebben, die op haar knieën

over de kei-plaveisels in Dokkum kroop om
die van onkruid te ontdoen.
In grotere steden, bijvoorbeeld Groningen,

kon men water kopen bij de zogenaamde
watermenners. Dit waren mannen, die bij
een pomp een ton met water vulden. Die ton

werd op een houten, tweewielig karretje met

een paard ervoor door de stad gereden en
zo werd het water uitgevent. In Dokkum

moet er -getuige 1 foto- ook zo'n watermen-

ner zijn geweest, maar verdere informatie is
niet overgeleverd.
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Bij de Strobossersteeg was een buurt, waar
veel wasvrouwen woonden die voor de burgers in de stad de was verrichtten. Thuis

werd dan met de hand gewassen met gebruik van regenwater. Dan bleef de was
zacht.6)

Het uiterlijk van enige pompen
onder de loep genomen
Op Frieslands vastewal zijn bitter weinig

len, ijzer en slotwerk tot sluiting van de slin-

waard gebleven. Dokkum kan bogen op

daarin een ijzeren rooster, onder een gemet-

oorspronkelijke stads- of dorpspompen be-

pompen uit 1837 en 1884; in Workum staat
een mooie zandstenen uit 1785 en een vijf-

tal kleine, gietijzeren pompen uit circa 1885
en dat is het dan wel zo’n beetje. Wel is bekend door archiefstukken en afbeeldingen,
dat er vroeger veel meer zijn geweest.

Bij de put in Leeuwarden
Wellicht de alleroudste stadspomp (oorspronkelijk stadsput) van Friesland was de
put en later pomp ’Bij de Put in Leeu-

warden, die al enige keren ter sprake is gekomen. In het begin van de 17de eeuw was
het een ronde katrolput met een dito bakstenen hals, bekroond door een open bouwwerk, mogelijk van ijzer zoals in de ontwerptekeningen

van de hand van Hans

Vredeman De Vries. In 1797 had de pomp
het volgende uiterlijk. ”De blauwe stenen
pomp bij de Put, staande met al wat daar
aan is en toebehoort, zo van blauwe steen,
plint, opstaande stukken, lijsten en bovenkapwerk met het ijzer tot de lantaarn; van
binnen het metselwerk, daarop een houten

pompbak die met zwaar lood en sneb voorzien is, het daartoe behorend ijzerwerk aan
de pompbak en slinger, het hart en zuiger,

staande stuk met de pijpen na de put zich
uitstrekkende; bij de pomp twee houten pa34

ger, voor onder de uitloop een stenen rand,

selde kolk, daaraan een riool, onder de
grond doorlopende, na de Breedstraat-goot,
in derzelve midden een houten raam met
deksel, dat met banden draait, de straat, tot
de scheidbanden van de straten der naastleggers, zo van ordinaris als van Holland-

sche bakstenen, die alle in zand gevloerd
zijn, als dezelve altoos van de stad onder-

houden is, nog behoort hierbij de stellinge,

welke omschreven is bij de pomp aan de
Vischmarkt”.13)

De vismarktpomp te Leeuwarden
Een van de vroegste afbeeldingen van die

pomp aan de Vismarkt is van de hand van J.

Stellingwerf uit 1723. Curieus lijkt het voor-

komen van een ooievaar naast de pomp.)
In 1797 lezen we echter dat de pomp vlak

naast een vogelhuis voor ooievaars stond:

”Vismarkt … hier staat een huisje voor de

ojevaars … en is blauw geverfd, hierbij een
blauw stenen drinkbak met een houten

etensbakje, ter zijden voor de meervismarkten een blauwe stenen pomp met zijn

plint, staande, zij- en bovenlijst, met de stenen kap, die open afgenomen kan worden
bij voorkomende gelegenheden, van binnen
op het metselwerk een grote, eikenhouten
pompbak met lood, en staande stuk, door

36 A. Martin maakte in 1877 deze tekening van
het
St, Antonius Gasthuis te Leeuwarden, kort voor
de afbraak. Op de binnenhof stonden twee identieke pompen, bekroond door een gaslantaarn,
Gezien de vormgeving dateren ze waarschijnlijk
uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

de pijpen na de put aan zijn en in dezelve tot
het water, gemeld steenwerk met lood, ijzerwerk en haken aan elkander vast, in de bak

tot de pomp hart en zuiger, en ijzerwerk met

de slinger, voor een koperen luwebek met
een plaat; op de grond een blauw steen om
de Tobben op te zetten, bij deze pomp zijn
twee schragen met de daarbij behorende
leggers”.

Het gebruik van steen voor de pompmantel
was karakteristiek voor de 18de eeuw,
net

zoals het gebruik van gietijzer dat was voor
de tweede helft van de 19de eeuw. De na-

tuurstenen mantel werd meestal gecombi-

neerd met een ijzeren zwengel, aan het ein-

de voorzien van een knop (soms in de vorm
van een eikel) en een koperen mondstuk.

Gietijzeren pompen in Leeuwarden

Leeuwarden heeft ook gietijzeren pompen

gekend, maar geen daarvan is bewaard gebleven. Op het Wilhelminaplein stond er
een voor algemeen gebruik, zoals bijvoorbeeld te zien is op een foto uit 188414) Deze
werd bekroond door een gaslaantaarn. In

het Sint Anthoon Gasthuis hebben er voor

gebruik door de bewoners twee gestaan, zo-

als te zien is op een tekening door A. Mart
in
van voor de afbraak in 1878. Ook deze werden bekroond door een gaslantaarn.

Pompen in Workum
In Workum staat bij de grote kerk nog een
pomp uit 1785. Deze in doorsnede vierkan-

te pomp heeft aan 3 zijden en op de top
een
natuurstenen bekleding. De rustige en stoe-

re vormgeving maakt dit tot een fraaie

pomp, die na een recente restauratie nog

steeds werkt. Het water uit deze 2,40 meter
hoge pomp komt -zoals te verwachten- uit
een grote bak welke water ontvangt vanaf

het kerkdak.

De stadspompen van Dokkum

De Fetze-pomp in Dokkum is in diverse op-

zichten bijzonder van vorm. Het is de helft
van een tweeling, want in 1837 gaf het
stadsbestuur opdracht tot de vervaardiging

van twee identieke pompen. Er waren immers in 1827 twee zandstenen vazen aange-

kocht van een afgebroken landgoed in
Heemstede en deze konden zo een mooie
plaats krijgen op twee pompsokkels. Op
deze manier kon er ook door meer mensen
tegelijkertijd gebruik gemaakt worden van
deze rijke waterbron. Deze toevallige aanwezigheid van twee vazen heeft de vormgeving van de pompen bepaald. De vormgeving van deze in doorsnede vierkante pom35

pen was simpel. Een gemetseld onderstuk,

hierop een houten pomphuis, een dito uit-

kragend dak en hierop de mooie, 18de
eeuwse zandstenen vazen. De zwengel van
ijzer en het mondstuk van koper, met een
koperen leeuwenkop ter verfraaiing. De op-

dracht hiertoe ging naar de Leeuwarder
stadsloodgieter Jan van den Wijngaard.
Deze heeft als voorbeeld voor de leeuwen-

kop

mogelijk

die van

de pomp

op de

„bosgoden. Dit was een versiering, weinig
passend voor een begraafplaats, en daarom
plaatste men ze op de beide pompen der
voornoemde put. Bij een latere wijziging is
een der vazen blijven staan en de andere
naar de rommelkamer verhuisd”.
Misschien dat de watercapaciteit van de
Fetze Fontein toch te beperkt was voor twee
pompen; in ieder geval werd een van de

pompen binnen vijf jaar gesloopt. Deze wijziging heeft plaats gevonden voor 1843,

Vismarkt aldaar genomen. In de buurt van
de pomp werd de al genoemde gevelsteen
met de aanduiding ”Dit is de Fetze Fontein
ano 1712” ingemetseld; deze herinnerde

het Fetzeplein waar duidelijk maar één
pomp aangegeven wordt. De mooie vaas

In een gids uit 1877 lezen we:!8) ”De FetzeFontein, nagenoeg in het midden der stad, is

bruikt worden als bekroning van de ijzeren
Bonifatiuspomp.

phen, bosgoden etc.
Toen in 1830 de nieuwe begraafplaats in een
der bastions werd aangelegd, heeft men, om

een siervaas de vormgeving bepaald heb-

aan een ommuring van de bron in dat jaar.

versierd met een vaas, besneden met nym-

voor toegangshek te dienen, een hardstenen
hek met ijzeren deuren aangekocht van een

buitengoed,
braak werd
nen zuilen
amoureuse

dat destijds in Holland bij afverkocht. Op de brede hardstestonden twee vazen met de
tafereeltjes dier nymphen en

Water en hygiëne
Algemeen
Wij kunnen ons tegenwoordig nauwelijks

nog een huis voorstellen zonder op zijn

minst stromend water in de keuken, een

wastafel (c.q. -bak) en douche, terwijl ook

ligbaden, zelfs bubbelbaden tegenwoordig
al vrij normaal zijn. Hoe anders moet dat
vroeger geweest zijn, vooral bij de mensen
met een gering inkomen. Er zijn rapporten

over de situatie ten plattelande, waarbij een
36

want uit dat jaar dateert een tekening van

verdween naar het depot en zou in 1884 ge-

Deze Bonifatiuspomp is hierboven al beschreven. Ook hier zal de aanwezigheid van
ben. Dat daarbij voor een in doorsnede
driehoekig pomphuis werd gekozen is verrassend. De mantel is van plaatijzer, met

een profilering van dito pilasters. Het ont-

werp en de uitvoering zijn waarschijnlijk

van

de hand

H. Volmer.

van

de stadstimmerman

zeer treurig beeld geschetst wordt.)
BH. van der Haer, advocaat en lid van

Gedeputeerde Staten van Friesland, beschrijft rond 1850 vanuit Ternaard (waar hij

mogelijk grietman van Westdongeradeel
was) in termen van verval en degeneratie
over de plattelanders: ”Het gemis aan ge-

zond voedsel -en dan met name vlees of

vis-, slechte ligging (in de bedstee), slechte
kleding e.d. maken de mensen krachteloos
en hun kinderen nog eens te meer”.
Opmerkelijk is het echter volgens Van der
Haer, dat in de vissersdorpen Wierum, Nes

(lees: Moddergat) en Paesens de volwasse-

nen en de jeugdigen veel forser en krachtiger zijn. Dit komt volgens hem, doordat hier
ook de geringe man door de visvangst meer

in de gelegenheid is dierlijk voedsel tot zich
te nemen. Ook de huisvesting, vervolgt hij,
werkt nadelig voor de gezondheid. ”Goede
woningen ontbreken, waardoor soms 3, 4 en
meer gezinnen in een huis verblijf houden,

waar ze één klein, bedompt vertrek bewo-

nen, Hierin moeten ze slapen, eten en alle

huiselijke bezigheden verrichten, door een
dunne muur of houten wand van een ander

gezin gescheiden, dat alles kan aanhoren of

beluisteren,’ dus zonder enige -om een modern woord te gebruiken- privacy.

EC. Andreae, grietenij-secretaris van Idaarderadeel (en later burgemeester van Oostdongeradeel) beschrijft de behuizing van de
arbeidende klasse in zijn gemeente nog negatiever. Als gevolg van luiheid, maar vooral

van drankmisbruik, zag hij slechte kleding

en een verwaarloosd uiterlijk bij veel werklieden, hun vrouwen en hun kinderen.”Hun
huisvesting is”, zo schrijft hij, vaak bekrompen, slordig en onrein. Soms zijn de
woningen weinig meer dan donkere, sombere holen, waar het altijd vochtig is en
waar men altijd een walgelijke reuk ge-

Voorgeschiedenis van het watercloset
Tegenwoordig is niets normaler dan het wa-

tercloset, door iedereen w.c. genoemd; of

wat minder parlementair plee”. Daarbij
moet echter bedacht worden, dat het ordinaire 'plee’ eigenlijk een verbastering is van
het chique woord ‘petit maison’ of (enigszins verbasterd) ’pletit maison’, oftewel
‘t húske’. Typisch een woord met oorsprong

in de Franse overheersing, Alleen al het
woord 'stoelgang’ echter -dat we nog steeds
min of meer eufemistisch gebruiken- geeft
37 Wastafeltje van 1875-1900, Vaak wordt tegenwoordig nog gesproken over een ‘wastafel’ als
het gaat om een wasbak in de badkamer. Het is
een herinnering aan dit soort meubels. In het
gat paste een geëmailleerde waskom en op het
gemarmerde, houten bovenblad stond de waterkan. Aan de voorkant is een spijl waarover de
handdoek gehangen kon worden. Vaak werd
alleen volstaan met een lampetstel (bestaande
uit kan en kom) op de slaapkamer.

waard wordt; een situatie die de beschouwer tegelijkertijd met walging en met me-

delijden vervult”.
Het is duidelijk, dat in zo’n omgeving geen
plaats was voor een goede hygiëne ten aanzien van het lichaam, de kleding en de voedselbereiding. Opvallend is, dat voor de vis-

sersdorpen een gunstige uitzondering ge-

zien wordt, zo stelt hij. Hoewel een ander
voedselpatroon daar mogelijk mede de oorzaak van kan zijn geweest, valt toch ook bepaald niet uit te sluiten, dat de beschikking

over veel en goed water een bijdrage vorm-

de.
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al aan, dat het vroeger, in feite vele eeuwen

lang, heel anders is geweest. Dus geen huis-

je maar een stoel. Inderdaad was vroeger
wel een (kak-)stoel in gebruik. Vooral de
kinderkakstoel is bekend en lang gebruikt,
maar ook voor de volwassenen was er iets

dergelijks, namelijk het zogenaamde kamergemak. Het principe bij beide meubels
is hetzelfde. Een stoel of een houten bak

waarop men kon plaats nemen; een rond

gat in het zitgedeelte en een pot van aan de

binnenzijde geglazuurd aardewerk of tin

om de ”grote of kleine boodschap” in op te
vangen. Een dergelijke pot met deksel (de
pispot) ging ook 's nachts in de bedstee mee

en werd ’s morgens buiten leeggekieperd.
Deftige mensen hadden in het midden van

de 19de eeuw zelfs een speciaal cilinder vormig soort nachtkastje, het pottenkastje, om
de pispot in weg te bergen buiten het ge-

zicht van de fijngevoelige vrouw des huizes.
Sommige huizen hadden een vast kamerge-

mak in een apart kamertje ingebouwd.
Tegenwoordig is het het gezuiverde kraan-

water dat de boodschap wegspoelt en via

het riool uiteindelijk in de zee loost. Om het
onnodige watergebruik terug te dringen
hebben vele toiletten nu een spaarknop,

waarmee je de hoeveelheid water om weg te
spoelen kunt doseren. Oudere toiletten hebben alleen een stortbak, waar bij elke keer
dat er doorgetrokken wordt, de totale inhoud van ongeveer 10 liter water in het riool

verdwijnt. Vroeger had men zelfs dat dus
niet en werden de afvalstoffen aanvankelijk

in de eigen woonomgeving gestort. Later

kwam de ton in gebruik, die door de ge-

meente werd opgehaald: de volle meegenomen, een lege achtergelaten. Dit wisseltonnen-stelsel was een grote verbetering. In

Nederland werd dit stelsel het eerst toegepast in Groningen, in het jaar 1822.

In Dokkum werd op 6 februari 1875 de eer38

38 Houten kamergemak met aardewerken po erin,
1800-1875.

ste steen gelegd voor de gebouwen der feka-

liën-verzameling in de Westerisse.
Fekalie (faecalie), meervoud fekaliën (of

faeces), is een wat ambtelijk (van oorsprong
Latijns) woord voor menselijke uitwerpselen. Al in mei van datzelfde jaar, als het ge-

bouw gereed en in gebruik is, roemt men de

hygiënische vooruitgang. ”Nu al”, meldt het
dagblad de Oostergo,’ is te zien, dat de pas
ingevoerde wijze van fekaliënverzameling
een gunstige invloed uitoefent op de rein-

heid van de straten en stegen van Dokkum”.
We staan er helemaal niet bij stil… maar wat
zal het vroeger gestonken hebben naar pies
en poep in sommige straten en stegen van

Dokkum. Maar waar moesten de mensen in
een stad anders hun urine of uitwerpselen

laten? En wat te denken van de vele hande-

laars, boeren en andere bezoekers van de
stad: als er geen openbare w.c. is, dan moet
je het wel ergens in een steegje doen of
langs de weg. Ik heb zelf meer dan eens gehoord van wat oudere mensen, dat ze gezien
hadden hoe vrouwen uit de dorpen rond
Dokkum die in de stad hun waren kwamen
uitventen, langs de weg hurkten om hun behoefte te doen. Vrouwen hadden in die tijd

lange rokken en geen -of een kruisloze- on-

derbroek, zodat ze dit konden doen zonder
de openbare zedelijkheid geweld aan te

doen.

De fekaliën werden door de gemeente niet
alleen ingezameld, maar verkocht en ingescheept naar elders om dienst te doen als
bemesting.
De tonnenmannen of húskemannen, verge-

lijkbaar met de huidige ambtenaren van de
gemeentelijke reiniging, waren degenen die
de tonnen ophaalden uit de huizen. Ze hadden een groot leren schort voor en boven-

Klaske van der Lei, nu onderdeel van mu-

seum ’t Fiskershúske in Moddergat.
Het is bijna niet te geloven, dat dit gebruik
zolang stand heeft weten te houden. Nu is
dit weliswaar een afgelegen dorpje, maar

ook in Dokkum zelf is tot ver na de Tweede
Wereldoorlog gebruik gemaakt van de ton,

in een enkel geval ook tot het begin van de
tachtiger jaren. Van een Dokkumer hoorde
ik, hoe dat met die tonnen in zijn werk ging.
Bij hem thuis was naast de keuken een
hoekje gereserveerd voor de ton. Boven de
ton was aanvankelijk alleen een balk om op

plaats te nemen, maar later was dat echt een

zitgelegenheid van planken met een rond
gat erin. Onder dat gat zat een trechter, die
39 Foto uit 1955 van een kind op de w‚c. De vormgeving van de w‚c.-pot veranderde sinds zijn
uitvinding eind 19de eeuw, nauwelijks.

dien soms een leren schouderstuk, want ze

droegen die ton op de schouders. Een behoorlijk zwaar en niet al te fris karweitje.
Sommigen keken nogal neer op dit beroep,
maar dat werd dan gewroken doordat de
tonnenman een kleinigheid morste bij het
verwisselen van de ton. En ging er binnen
iets mis, dan moest de huisbewoner het zelf
opruimen. Gebeurde er buiten evenwel een
ongelukje, bijvoorbeeld als de wagen met
tonnen de bocht te snel nam en er tonnen
afkieperden, dan was de tonnenman zelf de

sigaar. De meeste mensen hadden een luik-

je in de buitenmuur van het huis of in het
hok waar de ton stond, zodat de tonnenman
de volle ton kon ophalen en de lege weer
plaatsen, zonder dat hij in het huis zelf
hoefde te komen. Bij bovenwoningen moest
hij natuurlijk binnendoor.
In de gemeente Dongeradeel werd de laatste
ton opgehaald in 1981 bij het huis van
39

8

40 Voor de laatste keer wordt (in 1981) de ton opgehaald bij het pand De Oere 36 te Moddergat, nu het zogenaamde Klaske’s Húske van museum ’t Fiskershúske. In het midden het restant van een betonnen

Putopbouw.

de uitwerpselen keurig in de ton geleidden.
Omdat de ton anders te snel vol zou raken,
mocht er alleen de grote boodschap in ge-

daan worden. Voor de plas moesten de ge-

zinsleden naar buiten, tegen de schutting.
Maar de jongens hadden daar niet altijd zin
in, als het koud was bijvoorbeeld en deden
de plas dan toch stiekem op de ton. Als vader dat doorkreeg, dan zwaaide er wat. Als
de ton bijna vol was, dan was het volgens
mijn zegsman poepen en opspringen. Want

de omlaag vallende drollen wilden de inhoud van de ton nog wel eens omhoog tegen de blote billen doen spetteren. Het toiletpapier bestond uit stukken papier, die uit
de krant geknipt waren: ijzerdraadje erdoor
om ze bij elkaar te houden en klaar was
kees. De tonnenman moest de ton in dit
40

huishouden binnendoor dragen, door de
keuken. Toen een keer de volle ton dwars
door de keuken viel, besloot vader een luik
te maken in de buitenmuur, zodat dergelijke ongelukjes nooit meer plaats konden
vinden.
In een Amsterdams leerboek voor architecten, loodgieters e.a. uit 1911 worden de
’loozingstoestellen’ onderscheiden in: privaten en urinoirs; handwasbakken en wasta-

fels; baden; gootstenen; uitstortbakken.
Het is verbazend te zien, hoe vrijwel alles

wat tegenwoordig gebruikelijk is, toen al op

de markt was. Dit geldt voor de toiletpot in
diverse uitvoeringen, douches, baden en
wastafels. Ten aanzien van de closetpot bijvoorbeeld werd toen al een onderscheid gemaakt tussen de ’wash-out’ en de ‘wash-

down’. ”Bij de eerste”, staat er in het handboek, ”zal men in staat zijn om, bij ziektegevallen, de faeces te kunnen zien en beoorde-

len, weshalve deze privaten voor gezin en

hospitaalgebruik lange tijd een zekere voorkeur genoten. Omdat de wash-down [waarbij de faeces direct in het water vallen] tij-

stellen, dat ze helemaal uit haar dak ging als
de buurkinderen, die zo’n waterstortbak

maar wat interessant vonden, alleen om te
experimenteren aan het koord van de stort-

bak trokken en het kostbare water alleen
voor hun genoegen richting septic-tank ge-

dens gebruik meer stankvrij is, past men

spoeld werd. In de Tweede Wereldoorlog,
toen op zeker moment in dit gezin geen ge-

ten waren van wit-geëmailleerd ijzer of

triciteit, stelde de overheid een ton ter be-

voorzien van decoratieve bloempatronen.
Hoe anders de situatie op het platteland was

zo'n ordinair ding te gebruiken en gaf -on-

deze tegenwoordig weer vaker toe” De pot-

hardgebakken, geglazuurd aardewerk, soms

blijkt uit het volgende verhaal van een tweede Dokkumer informant.
“Vader had al behoorlijk wat geld verdiend
en gespaard, toen hij trouwde

met een

meisje uit ‘Holland’. Daar waren ze in de
grote steden natuurlijk al lang gewend aan
het watercloset. Toen vader dus in 1929 voor
zijn bruid in Dokkum een huis liet verbou-

wen moest daar zeker een wc in. Hiertoe
werd in de kelder een hydrofoor gebouwd,

een pomp die het water uit 2 grote regen-

bakken (d.m.v. elektriciteit) oppompte naar

kranen in keuken en wastafels op de verdieping, en natuurlijk naar het toilet. Het afval-

water, met fekaliën, ging naar een septictank, waar micro-organismen zorgden voor

de omzetting van het afval naar onschadelijke stoffen. Op het toilet kon in dit geval
nooit gebruik gemaakt worden van krantenpapier, want van drukinkt werd verteld
dat het vergif was voor de micro-organis-

men; men gebruikte dus onbedrukt toiletpapier. Maar moeder was zuinig en eigen-

zinnig. De kinderen mochten dus wel de
grote boodschap doorspoelen, maar nooit
de plas. Meestentijds stond er dus een onwelriekende laag urine in de toiletpot te
wachten op de gebruiker. Er zwaaide wat als
moeder in de gaten kreeg dat de kinderen
hun plas doortrokken. Men kan zich voor-

bruik meer gemaakt kon worden van clek-

schikking. Maar moeder vertikte het om

danks de kou en het ongemak- de voorkeur
aan de tuin om de behoefte te doen; en dat
gold dus ook voor de rest van het gezin”.
Deze informant vertelde me ook dat de tonnenkar, voortgetrokken door een paard, ook
wel de ”boldootkar” werd genoemd. Die benaming was niet alleen aan Dokkum gebonden. In die dagen was eau-de-cologne
4711 van Boldoot erg populair en zo werd
de stinkkar niet alleen in Dokkum, maar
ook elders in Friesland, voorzien van de

gekscherende bijnaam refererend aan het
lekkere luchtje. Van dezelfde informant is
nog deze waar gebeurde anekdote. Vrienden
uit Leiden kwamen eens op bezoek in
Dokkum, het zullen de jaren vijftig zijn ge-

weest. Deze vrienden kenden uit hun eigen
omgeving wel tonnen, met name de haring-

tonnen uit de vissersplaats Katwijk. Van
tonnen voor het toilet had dit stadse volk
echter nooit gehoord. Toevalligerwijs zagen
ze

een

tonnenkar

in

de

straten

van

Dokkum. ”Goh, wat eten ze hier een boel
haring zeg,’ was hun spontane reactie.
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N.O. Friesland en de komst van de waterleiding
In Leeuwarden kon eind 1888 voor het eerst
leidingwater getapt worden. De Friese

hoofdstad kampte eigenlijk al vele decennia
met een tekort aan goed drinkwater in droge perioden. Door een aantal cholera-epide-

mieën werd de aanleg van een waterleiding

versneld. Het nut daarvan lijkt zeer voor de

hand liggend als er vaak drinkwatertekort

is en er soms door vervuild water ziekten
uitbreken. Toch moest er veel weerstand gebroken worden, voordat het gemeentebe-

stuur eindelijk tot de aanleg van de water-

leiding kon beslissen. Eén van de naar hui-

dige maatstaven lachwekkende bezwaren
die vanuit de burgerij naar voren gebracht
werden, was dat “het personeel lui zal worden, als het water zóó maar uit het kraantje
komt”. 24)

In Dokkum werd pas vanaf 1933 een begin
gemaakt met de aansluiting op het waterlei-

ding-net. Een berichtje in de Leeuwarder
Courant van 13.7.1934 bericht hierover het
volgende. ”De aanleg van de waterleiding
bracht ook hier mede, dat de noodige graaf-

werken moesten worden verricht voor het

leggen van het buizennet. Straat na straat is
opgebroken geweest voor het maken der
sleuven, enz. Het was te voorzien, dat daar-

bij wel eens iets aan den dag zou komen, dat
herinnerde aan lang vervlogen tijden. Dat is
inderdaad het geval geweest. Niet alleen
bouwresten werden opgegraven, ook voorwerpen van allerlei aard, die spraken van leven en strijd binnen het oude Dokkum. En
het is de verdienste van dhr. D.J. Kamminga
alhier, dat veel, wat anders wellicht was verloren gegaan, thans behouden is gebleven.
Deze toch, die zich met de leiding van de
graafwerkzaamheden in verbinding had ge4

steld, kon thans een groote hoeveelheid van

allerlei voorwerpen samenbrengen”. Deze
Kamminga was een van de oprichters van
het huidige streekmuseum van Dokkum,

van waar uit later museum ’t Fiskershúske
zou ontstaan. Men zou daarom kunnen stel-

len, dat de aanleg van het waterleidingnet in
Dokkum tevens de grondslag voor de archeologische collectie van het museum in
wording heeft gelegd.
Met die aanleg in 1933-1934 behoorde
Dokkum echter bepaald niet tot de allerlaatste regio’s in Friesland. Vooral zuidelijk
Friesland bleef aanvankelijk nog achter.

Maar in de periode van 1938 tot 1943 ging

de

ontwikkeling

in

een

snel

tempo.

Westdongeradeel trad in 1935 toe tot het

Waterleidingbedrijf en aan het eind van
1942 was ook Oostdongeradeel voor een
deel aangesloten. In sommige dorpen duurde het toch nog enige jaren, voordat ook zij
konden profiteren van leidingwater.
Wierum bijvoorbeeld werd pas in de vijftiger aangesloten?) Toen er dus in 1945
nieuwe woningen aan de Iniastrjitte aldaar

werden gebouwd (de zogenaamde gemeentewenten), kregen die nog een regenwaterbak. Wel was er toen meer aandacht voor de
zuiverheid van het water. Voordat het regenwater in de bak kon stromen moest het
eerst door een filterccompartiment, gevuld

met kiezels; dit hield het grofste vuil tegen.
In het Fries heet zo’n bak een ’klinzebak’.
Dit woord is in zijn oorsprong nog verwant

aan het Engelse werkwoord ‘cleansing’, dat
zuiveren betekent. Om het water in de bak

schoon te houden van dierlijke en organische stoffen die er in konden komen, was

het daarbij de gewoonte om er een zeelt in
los te laten.2?) In de natuur houden deze

41 Ansichtkaart van Wierum met de Muntjestege,
vlak na de eeuwwisseling. Waar het hier vooral

om gaat is de put rechts op de voorgrond. Tegen

het huis aangemetseld, maar zo te zien zonder
een aansluiting op een (blok-)goot en op het
regenwater. Mogelijk betreft het hier dus een
grondwaterput. De afwerking van de met Friese
geeltjes vierkant opgemetselde hals bestaat uit
een donkergroen geverfd geheel van balklaag,
waarop een scharnierend deksel. Met een vergrootglas is te zien, dat het deksel en de scharnieren hun beste tijd gehad hebben en enigszins
opgelapt zijn. Op het deksel een wastobbe en ook
leunt er een puthaak op: de lange stok met krul
aan het uiteinde om de emmer bij het water halen in een houdgreep te hebben. De omstanders
bestaan uit vrij jonge huisvrouwen in voor die
tijd moderne, lichte kleding, een oudere man in
boezeroen met kapiteinspet op en op de achtergrond een oudere vrouw in de traditionele, donkere kleding met een “stipte doek" op het hoofd.

vissen zich ook over het algemeen in of bij
de modderige bodem op. Door de grote zegen van het water uit de kraan verdwenen al
spoedig de laatste putten en regenbakken
uit huis en uit het dorpsbeeld: ze werden gedempt en met de grond gelijk gemaakt.

Sommige straatnamen herinneren echter
nog aan de aanwezigheid van put of pomp.

Zo is er bijvoorbeeld in Wierum de ”Putsteech” en in Leeuwarden heet een pleintje
”Bij de Put”.
De naam ”Kollumerpomp” van een dorpje
bij de Fries-Groningse grens duidt echter
niet op de aanwezigheid van een dorps-

pomp voor het putten van water.

Integendeel eigenlijk: de naam is ontleend
aan de aanwezigheid van een afwateringssluisje ter plekke, dus om water te lozen.
Veel dorpen in dit gebied eindigen op -zijl:
bijvoorbeeld Pieterzijl, Munnikezijl. Het
woord zijl betekent gewoon sluis. Was de

sluis overdekt, dan sprak men
pomp.

van een

Ook in Paesens-Moddergat verdwenen de
zoetwaterputten uiteindelijk uit het zicht en
de tijd, dat de goten daar gekeerd moesten
worden als bij hevige wind het zoute water
over de dijk woei, is voorgoed voorbij.
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„ Jensma 1998, hfdst. 4

Van Es 1988, pag. 165
Bos 1995, pag. 107 e.v.
De Langen 1988, pag. 142 e‚v.
Kuipers 1986, pag. 44 e.v.
Van Minnen 1975, pag. 10
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Visscher 1974, pag. 171
Winkler 1888, pag. 315-332
Stolk 1975, pag. 44 e.v.
Dirks 1853
Andreae 1877, pag. 270

„ Visser ca. 1911, passim

‚ Streekarchief 1915.
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. Reinders 1988, pag. 260 e.v.
. Overdiep 1983, passim

„ Cohen 1903, pag. 4 e.v.
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. Heemstra 1947, pag. 17

Do

. Idem, pag 6 e.v.
. Vriendelijke mededeling van dhr. G. Mast te Stiens, oud- inwoner van Wierum

28.
29,
30.
31.
32,
33,
34,
35.

. Fries ’mûdhûn’” oud-Nederlands ook wel Muid-hond = modderhond). Hiervan het

Friese gezegde ’Jin fiele as in mûdhûn yn’e reinwettersbak’ = zich goed thuis voelen.
Halbertsma 1984
Halbertsma 1961, pag. 395 e.v.
Fries voor: een klein mannetje
Kalkhoven 1994
Mulder 1990, pag. 74
Magdelijns 1990
De Jager 1883

Bij een vismarkt was de hygiëne natuurlijk uitermate belangrijk. Vandaar dat er een
pomp stond om de kramen en banken schoon te houden. Maar ook werden er vaak tamme, gekortwiekte ooievaars ingezet om het visafval op te ruimen, H. Nijboer schrijft in
het boekje "Leeuwarden: marktstad door de eeuwen heen” uit 1996 op pagina 57:
“Onduidelijk is of er van stadswege ook een getemde en gekortwiekte ooievaar op de
Vismarkt rondliep om het visafval op te ruimen. … De tekeningen van Stellingwerf
zijn
echter te onbetrouwbaar om ze als historisch bewijsmateriaal te gebruiken. Bij dit geval
geldt dat zeker, want in schriftelijke bronnen wordt nergens melding gemaakt van een
ooievaar op de Vismarkt.”

Uit de geciteerde passage in de Leeuwarder bestekboeken blijkt dat er wel degelijk ooievaars rondliepen op de Vismarkt. Tevens blijkt hieruit dat Stellingwerf in dit geval
betrouwbaarder was dan tot nog toe aangenomen werd.
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