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Kaart 1664

DANTUMADEEL TOEN EN NU
Beste leerling,
Alles in onze omgeving is vroeger ontstaan. Wanneer je het verleden van Dantumadeel een beetje bestudeert, dan
snap je die omgeving beter. Of je geschiedenis nu leuk vindt of niet, het is zeker dat je de smaak eerst een beetje te
pakken moet krijgen. Dan is geschiedenis net zoiets als het werk van een detective; je gaat uitzoeken wat er gebeurd
is. Soms is dat spannend en heel vaak verrassend.
‘Dantumadeel toen en nu’ is gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Dantumadeel. De lesbrief is
geschreven voor de oudste leerlingen van de basisschool en voor de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
Ik heb met heel veel plezier aan dit boekje gewerkt. Wanneer je meer van Dantumadeel weet, kijk je met andere
ogen naar de mooie natuurgebieden, het gevarieerde landschap, de woudhuisjes, de wegen en de resten van de
terpen. Overal ontdek je sporen van het verleden, allemaal geschiedenisbronnen met een verhaal. Mooie verhalen en
trieste verhalen. De wereldgeschiedenis in onze eigen gemeente. Verhalen uit de eigen omgeving spreken veel meer
aan dan gebeurtenissen die ver weg gebeurd zijn. Ik hoop dat je door het lezen van dit boekje een beetje interesse
krijgt voor wat er in Dantumadeel gebeurd is. Mocht je aangestoken worden om ook zelf iets uit te zoeken over jouw
omgeving, dan is het doel van deze lesbrief helemaal bereikt.
Bij het schrijven van dit boekje ben ik onder de indruk geraakt van de grote hoeveelheid bronnen die je over de
geschiedenis van Dantumadeel kunt vinden. In het hoofdstuk ‘Bronnen’ vind je de boeken terug die ik gebruikt heb.
Wanneer je een beetje rondkijkt in het archief van Dantumadeel, de bibliotheek of in de museums hier in de buurt, dan
struikel je bijna over de grote hoeveelheid bronnen. Ook het internet levert veel informatie op. De websites die ik veel
gebruikt heb vind je op www.dantumadeel.nl en dan klikken op ‘toen en nu’.
Veel plezier bij het bestuderen van de geschiedenis van Dantumadeel!
Dirk Corporaal, Damwoude 2007
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1. TIEN TERPEN IN DANTUMADEEL
In de Wouden wonen de Wâldpyken, dat weet je
natuurlijk allang. Maar weet je ook dat er in
Dantumadeel vroeger tien terpen geweest zijn, dat de
zee vroeger twee keer per dag een heel stuk van onze
gemeente overspoelde en dat de zeedijk in
Dantumadeel lag? Nee...? Laten we dan maar eens bij
het begin beginnen.

De eerste mensen in Dantumadeel wonen langs de
weg van Driesum naar Rinsumageest. Wanneer je van
Rinsumageest naar Driesum fietst en je kijkt goed naar
de hoogten van de weilanden, dan kun je zien dat
sommige weilanden hoger liggen dan andere. De
hoogste stukken liggen 2,5 meter boven het zeeniveau. Dit gebied ligt op een zandrug, een 'hale'
(hoger gelegen zandgrond). In de tijd dat Friesland nog
geen zeedijken heeft, komt de zee daar niet aan toe.

Sommige hogere stukken vruchtbare zeeklei
overstromen nog maar een paar keer per jaar.
Wanneer je nu van Damwoude naar Dokkum fietst,
dan kun je halverwege rechts afslaan naar de
Kooilaan. In de terpentijd komt het zeewater hier aan
toe. Ten noorden van de lijn Driesum - Rinsumageest
ligt zeeklei en ten zuiden ervan zand en veen. Op de
hoger gelegen halen leven de eerste bewoners van
onze streek. Zo ongeveer in 500 voor Chr. gaan deze
Friezen ook op de vruchtbare klei wonen. Bij een
picknickplaats aan de Kooilaan stond jarenlang een
bord met een tekst over de grens van klei en wouden.
Het bord is nu verdwenen maar hieronder kun je de
tekst nog lezen.
We staan hier op de grens van Klei en Wouden van
het open vlakke weide- en akkerbouwgebied van 'de
Klaai' en de intiemere 'Wâlden', waar de percelen land
vaak zijn omzoomd door rijen elzen en soms door een
hoge houtwal. Die grens loopt van Kollum, zuid van
Dokkum en oost van Leeuwarden naar het
merengebied (laagveen) dat verder de scheiding
vormt. 'Klaai en 'Wâlden' verschillen niet alleen in
landschap maar ook in geaardheid en taal. Vroeger
was de Klei het rijkst maar dat is na de tweede
wereldoorlog grondig veranderd.
Tot 1000 na Chr. is Friesland niet bedijkt. Het zeewater
voert elke dag zand en kleideeltjes mee. Door het
bezinken van die kleideeltjes komt het gebied langs de
Waddenzee steeds hoger te liggen.

Vanaf de Lauwerszee stroomt, door eb en vloed, twee
keer per dag zout zeewater tot ver voorbij Dokkum. In
dat zeewater zit een beetje slib en dat bezinkt wanneer
het water bij vloed even tot stilstand komt. Zo ontstaan
er hier en daar wat hogere gebieden.

Voor de mensen die op de hogere zandgronden van
Driesum naar Rinsumageest wonen wordt dit
kustgebied steeds interessanter. In de zomer laten ze
op de vruchtbare klei hun kudden weiden. Natuurlijk
moeten ze bij hoog water de hogere zandgrond weer
opzoeken. Uiteindelijk trekken ze niet meer elke dag
terug maar blijven er hele tijden wonen.
Soms is de zee rustig en overstroomt het gebied
zelden. Maar er zijn ook perioden dat de zee meer
stijgt dan anders. In die perioden maken de mensen
een heuvel van kleizoden en mest en bouwen ze
daarop hun boerderijen. In latere perioden worden de
terpen geregeld verhoogd.
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Terpafgravingen
Na het jaar 1000 wordt Friesland bedijkt en zijn de
terpen niet meer nodig als bescherming tegen het
zeewater. Aan het eind van de 19e en het begin van
de 20e eeuw worden bijna alle terpen in Dantumadeel
afgegraven. De terpmodder wordt per schip vervoerd
naar gebieden met zandgrond. De vruchtbare grond
van de terpen komt goed van pas om de kwaliteit van
zand- en veengrond te verbeteren. Van de tien terpen
die ooit in Dantumadeel gestaan hebben, zijn er niet
veel meer over.

Van huisterp naar dorpsterp
Een terp met maar één boerderij noemen we een
huisterp. Hiernaast kun je zien dat huisterpen soms
uitgroeien tot dorpsterpen.

Restant van de terp van Janum

Bij de afgravingen worden veel voorwerpen gevonden
die ons iets vertellen over het leven op de terpen. Zo
weten we, door bijvoorbeeld de vondst van Romeinse
munten in de Driesumer terp, dat de Romeinen hier
zijn geweest.

In Dantumadeel liggen in de terpentijd tien terpen. Je
hebt de Driesumer terp, de terp van het klooster
Sionsberg, drie terpen ten noorden van Damwoude, de
terp van Klaarkamp, één bij Sijbrandahuis, één bij
Janum en nog twee bij Birdaard.

Zo ongeveer moeten de drie terpen aan de noordkant van
Damwoude er uit hebben gezien .

Driesum 1895 Een arbeider is bij de Driesumer terp
aan het graven. Het is zwaar werk en het zweet staat
hem op de rug. Plotseling stoot zijn schep op iets
hards. Hij spit er omheen en haalt een kluit metaal
omhoog. Hij kijkt wat beter en ontdekt dat het roestige
munten zijn. Hij poetst een paar munten schoon aan
z'n broek maar ziet niet in dat ze waardevol zijn. Dan
komt de slager toevallig voorbij. Hij wil de munten voor
ƒ0,25 wel overnemen. Zo wordt de slager eigenaar
van 500 Romeinse munten. Hij neemt ze mee naar
Dokkum en ontvangt er ƒ40,- voor. In die tijd toch wel
vijf weeklonen. Momenteel moeten er nog 95 van die
munten in het Fries museum aanwezig zijn. Ook op de
drie terpen bij Damwoude worden 50 munten
gevonden. De munten dragen afbeeldingen van
Romeinse keizers uit 238 tot 259 na Chr.

1. TIEN TERPEN

6

Bij het afgraven van de terp van Klaarkamp komen er
verschillende vondsten van het klooster Klaarkamp te
voorschijn. Ook zijn er bewijzen dat deze terp al in de
Romeinse tijd bestond.
Verspreiding terpen
In Nederland zijn 1190 terpen geweest. Friesland heeft
er 955 gehad en Groningen 235. Ook in noord
Duitsland bevinden zich terpen. In Schleswig-Holstein
is momenteel nog een gebied met terpen en zonder
zeedijken. Bij hoog water overstroomt daar de hele
omgeving. Zo is het vroeger bij ons ook geweest. In 47
na Chr. komt Plinius, een Romeinse geschiedschrijver,
hier en hij schrijft het volgende over ons gebied op:

Hier zie je een foto van de terp van Hogebeintum Je
kunt hier heel mooi zien hoe de terpen worden
afgegraven. Met karretjes die over rails naar de
schepen lopen wordt de vruchtbare terpmodder
vervoerd. Verder zie je dat de terp uit verschillende
lagen bestaat. Er zijn in de geschiedenis perioden
geweest dat de zee rustig was niet steeg en perioden
dat de zee behoorlijk steeg. Wanneer het zeewater tot
boven aan de terp kwam, vond men het tijd om de terp
weer te verhogen. Dat verhogen gebeurde met de
kruiwagen. Deze terp is, zo te zien, wel drie keer
verhoogd.

'Tweemaal per dag overstroomt de oceaan een groot
deel van hun gebied, zodat het niet goed uit te maken
is of dit land tot de zee of tot het land gerekend moet
worden. Daar probeert een armzalig volk in leven te
blijven door huizen te bouwen op steile heuveltjes. Die
heuveltjes zijn met handkracht opgeworpen tot een
hoogte die net boven de hoogste vloed uitsteekt. Bij
vloed lijken zij schipbreukelingen Zij leven van vis die
zij met netten in het slijk vangen. Zij verwarmen hun
verkleumde leden door modder te verbranden, die zij
meer door de wind dan door de zon hebben hebben
laten drogen. Zij drinken niets dan regenwater, dat zij
in een kuil voor hun woning bewaren.'
Plinius, 47 na Chr.
Zeedijken
´De nich wil diken mot wiken´ (wie niet wil bedijken
moet wijken voor de zee), zegt een Oostfries
spreekwoord. Na het jaar duizend wordt Friesland
bedijkt en die zeedijk loopt dus door Dantumadeel. Kijk
maar eens naar het kaartje dat hieronder staat. Hierop
zie je met een rode lijn de zeedijken rond het jaar
1200. Vanaf de Lauwerszee loopt een lange zeearm
tot voorbij Dokkum. Die zeearm vormt de noordgrens
van Dantumadeel.

Wanneer je op de fiets van Dokkum langs het
Dokkumerdiep naar het oosten fietst, dan zie je aan
beide kanten van het Dokkumerdiep nog stukken van
die oude zeedijk liggen.
Urn gevonden in de terp van Klaarkamp

1. TIEN TERPEN

7

In het jaar 1729 worden bij Dokkumer Nieuwe Zijlen de
nieuwe sluizen van Dokkum gebouwd. Dan stroomt er
geen zout water meer het Dokkumerdiep in, en is wat
Dantumadeel betreft de strijd tegen het zeewater
voorbij.
'Daar probeert een armzalig volk in leven te blijven',
schrijft de Romein Plinius over de Friezen. Hij noemt
hen een armzalig volk. Je kunt je afvragen of hij daar
wel helemaal gelijk aan had. Hieronder zie je het
pronkstuk van de expositie over de terpentijd in het
Fries Museum: een gouden fibula (mantelspeld)
gevonden in de terp van Wijnaldum. Het is niet bekend
welke Fries dit mooie cadeau aan zijn vrouw gaf. Maar
armzalig kun je hem moeilijk noemen.
Oude zeedijk langs het Dokkumer Diep

Deze stukken zeedijk behoren tot de oudste dijken van
Friesland. De eerste zeedijken in Friesland worden
aangelegd in Westergo, het deel van Friesland ten
westen van Leeuwarden. Daar bedijken ze polder voor
polder. Dantumadeel ligt in Oostergo, dat wordt in één
keer bedijkt.

Een hele mooie site over terpen is:
www.superterpen.nl gemaakt door het Fries Museum.

Kaart uit 1579

De aanleg van de zeedijk begint bij Kollum en gaat
langs de zeearm van het Dokkumerdiep tot aan
Sijbrandahuis. Vervolgens wordt langs de noordkant
van het Dokkumerdiep een zeedijk aangelegd en die
gaat verder om de noordkant van Oostergo heen.

De Dokkumer Nieuwe Zijlen aangelegd in 1729

Gouden fibula Fries Museum

2. KLAARKAMP 1163 - 1580

2. Klaarkamp 1163 - 1580

8

Advertentie Leeuwarder Courant 7 mei 1858:
Terpaarde te koop van het Claarkampster klooster
onder Rinsumageest voor ƒ0,35 per ton, invaart bij de
Hoge Brug.
Van 1858 tot 1941 is de terp waarop het klooster
Klaarkamp stond afgegraven. De terp was indertijd vier
en een halve meter hoog. De laatste afgraving van
1939 tot 1941 bracht een deel van de fundamenten
van het klooster aan het licht. Het enige wat je nu nog
kunt vinden zijn brokstukken van stenen waaruit het
klooster eens bestond.
Klaarkamp was vroeger het grootste dorp van
Dantumadeel. Hier woonden vroeger soms wel 600
mensen, terwijl andere dorpen in de buurt toen vaak
nog geen 200 inwoners hadden. Alleen Dokkum was
groter.

Ga voor de aardigheid op een mooie dag eens op de
fiets naar Sijbrandahuis. Sla daar linksaf richting
Birdaard. Na een paar honderd meter zie je aan de
rechterkant, voor een boerderij, een hele grote steen.
Het is een herinnering aan het Klooster Klaarkamp. Op
die steen is de Latijnse lijfspreuk van het klooster
gebeiteld:
TERAR DUM PROSIM
en linksonder de vertaling:
Ik moge verteren (ten onder gaan) als ik maar nuttig
ben
Dit lijkt wel abracadabra. Wat bedoelden de monniken
hiermee? Misschien snap je het als je het verhaal over
Klaarkamp gelezen hebt. Wanneer je de fiets weg zet
en hier het land in gaat, kijk dan eens goed in de
bermen en sloten. Misschien zie je nog brokstukken
van stenen. Hier was vroeger het grootste dorp van
Dantumadeel, Klaarkamp.

Kaart uit 1718 met daarop de plaats van het klooster
Klaarkamp.

Zo ziet het terrein waarop het klooster stond er nu uit.
De Klaarkampsterweg loopt dwars door het vroegere
kloosterterrein. Op deze plaats bevond zich een terp
en daar bovenop het klooster. Rechts is nog iets van
een gracht te herkennen.

Steen aan de Klaarkampsterweg bij Sijbrandahuis

Luchtfoto van het terrein van Klaarkamp 2007
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Maquette van Klaarkamp gemaakt aan de hand van de
opgravingen van de fundamenten

Klaarkamp was het grootste en belangrijkste klooster
van Friesland. De monniken van Klaarkamp hebben
wel 20 dochterkloosters gesticht. Dochterkloosters
waren onder andere: Bloemkamp bij Bolsward, het
klooster Jeruzalem bij Gerkesklooster en het klooster
Aduard. Verder zie je op dit kaartje uithoven van
Klaarkamp, zoals Janum en de Schierstins.
Het klooster stond op een terp van vier meter hoog,
met daarop de huizen en een soort beschermingsmuur. Het klooster was verder beveiligd door een
gracht. In deze omgeving hebben honderden jaren
lang monniken en lekenbroeders gewoond.
Lekenbroeders zijn monniken die vooral handenarbeid
doen. Ze dragen grijze kappen en doen het werk op de
uithoven zoals de Schierstins. De kloosterregels voor
de lekenbroeders zijn minder streng dan die van de
monniken.
De monniken van Klaarkamp handelden in graan, wol,
hout, turf, stenen, zout vlees, boter en kaas. Ook
handelden ze in stenen, waarvan ze er duizenden

moeten hebben gebakken. Die stenen noemen we
kloostermoppen of 'oude Friezen'. Het zijn vrij grote,
geelrode bakstenen, die gebruikt werden voor het
bouwen van kerken in de buurt. Voor het bakken van al
die stenen hadden de monniken klei nodig. Door het
afgraven van de klei is waarschijnlijk het
Klaarkampstermeer ontstaan. In de loop der jaren
polderden de monniken ook heel veel land in. Hun
schepen gingen via Dokkum zelfs naar de Oostzee en
naar steden in Vlaanderen.
Hierboven zie je het terrein van Klaarkamp volgens
een oude kadasterkaart. De twee boerderijen van het
kaartje staan er nu nog (langs de Klaarkampsterweg).
Als je goed kijkt naar de kaart, dan kun je aangeven
hoe de grachten en vaarten rondom Klaarkamp
gelopen moeten hebben. Ik heb met een blauwe kleur
aangegeven wat volgens mij water was.
Hard leven
Waarom wordt iemand monnik? Het leven van deze
monniken lijkt immers erg zwaar. De dag begon
's ochtends al heel vroeg, met de eerste van zeven
korte kerkdiensten. De kerk was niet verwarmd en tot
aan de veertiende eeuw zaten er ook geen ramen in.
Na deze eerste dienst begon het werk, afgewisseld
met de overige kerkdiensten; 7 diensten op een dag; 7
dagen per week; week in week uit een leven lang.
's Middags om één uur werd er pas voor het eerst
gegeten. De monniken waren dan al vele uren uit bed.
Het werk werd zwijgend gedaan. Dat werk kon van
alles zijn, want er moest veel gebeuren in zo'n groot
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klooster. Klaarkamp had zo'n 4000 hectare grond. Een
deel daarvan werd verhuurd aan zo'n 80 boeren en de
rest werd bewerkt door het klooster zelf, net als de
uithoven van het klooster. De monniken haalden turf uit
Veenwouden, ze hadden schepen, gaven les,
schreven boeken, polderden land in, en ga zo maar
door. Het ene werk was populairder dan het andere
werk. Een monnik schreef: "De meeste monniken
houden meer van handenarbeid dan van studeren."
Bij monniken denken wij aan vrome, rustige broeders.
Maar het kloosterleven in Klaarkamp verliep niet altijd
even rustig. Er waren periodes van bloei en
achteruitgang. Bij een ruzie tussen het klooster van
Ferwerd en Klaarkamp werden vier monniken van
Klaarkamp gedood. In 1524 werd de abt van
Klaarkamp doodgestoken door een monnik. De abt
ergerde zich aan het drankgebruik van de man. De
monnik vluchtte naar Leeuwarden, maar werd
gevangen genomen en in Klaarkamp opgesloten in
een cel die bijna volledig dichtgemetseld was.
Naam
De naam van klooster Klaarkamp was officieel:
'Monasterium beate Maria de Claro Campo', klooster
van de heilige Maria van Klaarkamp. Hier woonden
Cisterciënzer monniken, een kloosterorde die in
Frankrijk in Clairvaux gesticht was. Clairvaux betekent
'het lichte dal' en Klaarkamp betekent 'het lichte veld'.
Wij Friezen noemden dit klooster gewoon Klaarkamp
en de monniken 'skiere mûntsen'. Die laatste naam
kwam van de grijze mantel waarin de lekenbroeders
liepen (de monniken droegen een witte pij). Grijs is in
het Fries 'skier'. Je vindt dat 'skier' ook nog terug in de
naam Schierstins, Schiersloot en Schiermonnikoog (in
het Fries: Skiermuontseach).

Stuk van een deksel uit Klaarkamp

'Verzekeringsbedrijf’ voor nu en tot in de hemel
Wie kloosterling werd, kwam zeker in de hemel, zei de
kerk. Maar niet iedereen werd zo maar in het klooster
toegelaten. Eigenlijk konden alleen de rijkere mensen
zich via het klooster verzekeren van een plaats in de
hemel. Je kon eigenlijk alleen maar monnik worden na
een schenking aan het klooster.
In Veenwouden wonen in 1372 een zekere Siardus
Tiabkama en zijn vrouw Witeka. In een oorkonde van 4
juni 1372 staat dat ze een groot stuk veen in St.
Johanneswoud aan God en het klooster Klaarkamp
geven. Ter compensatie zullen ze voortaan
onderhouden worden door het klooster Klaarkamp.
Hun zoon wordt als schooljongen in Klaarkamp
opgenomen en hun dochter als koorzuster in het
klooster Nazareth. Het echtpaar mag tot hun dood in
Dokkum in een huis van het klooster wonen zonder
huur te betalen. Verder krijgen ze brood, bier, vlees,
bonen, meel, turf en haring van het klooster. Dus
verzorgd tot aan en na hun dood. De oorkonde is
geschreven door abt Ludulphus van Klaarkamp en
voorzien van het zegel van Klaarkamp.
Wat is er nog van over?
Als je er nu rondkijkt op de plek waar Klaarkamp was,
vind je alleen nog stukken van oude kloostermoppen in
de grond. In 1580, tijdens de 80-jarige oorlog, werd
Friesland van katholiek protestants. Het bestuur van
Friesland besloot dat al de kloosters afgebroken
moesten worden en dat de grond verkocht moest
worden.
Muntvondst
Vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog werd het
laatste stuk van de terp van Klaarkamp afgegraven. Er
werd toen een kistje met allemaal gouden en zilveren
munten gevonden. De munten zijn uit de perioden
1322 - 1346. In 1350 brak in ons land een heel
besmettelijke ziekte uit, de pest. Aan deze ziekte
stierven in Europa éénderde van alle inwoners. In
Klaarkamp stierven in één jaar 183 inwoners.
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Fundamenten Klaarkamp; de latrine

Onderzoek fundamenten van Klaarkamp in 1939
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Munten uit de terp van Klaarkamp

Waarschijnlijk heeft iemand rond 1350 dat kistje met
munten begraven. Maar waarom? Wat moest een
monnik die geen eigen bezit mocht hebben met zoveel
geld? Of was het de kas van Klaarkamp zelf? Het zijn
vragen waarop we waarschijnlijk nooit een antwoord
zullen krijgen. De gouden munten zijn in de tweede
wereldoorlog verdwenen, maar de zilveren munten zijn
bewaard gebleven. Ze zijn nu in het Admiraliteitshuis in
Dokkum.
Bij het afgraven van de terp in de oorlog kwamen er
ook allemaal stenen te voorschijn. Op de foto zie je
een deel van de fundamenten die bij het afgraven in
1942 te voorschijn kwamen. Hier bevonden zich de
latrines, de wc's. Je ziet dat deel hieronder met
nummer 17 op de plattegrond staan.
Alles wat op de plattegrond in het zwart is afgebeeld, is
ook werkelijk in de grond aangetroffen. Alles wat met
witte lijnen afgebeeld staat, is er vermoedelijk geweest.
Dat weten we vrij zeker, want elk Cisterciënzerklooster
werd op dezelfde manier gebouwd.
1 = KERK
2 = SACRISTIE
3 = KAPITTELZAAL
4 = AUDITORIUM
5 = PASSAGE
6 = CALEFACTORIUM
7 = REFTER MONNIKEN
8 = KEUKEN
9 = AUDITORIUM (CELLARIUS)
10 = REFTER (CONVERSEN)
11 = CELLARIUM
12 = TRAP NAAR DORMITORIUM
13 = GANG DER CONVERSEN
14 = KRUISGANG
15 = HOF
16 = LAVABO
17 = LATRINE

Plattegrond van de fundamenten van Klaarkamp
Het klooster Aduard
Het klooster Aduard was een dochterklooster van
Klaarkamp. Van dat klooster is de ziekenzaal nog over.
Die doet nu dienst als hervormde kerk van Aduard.
Zoals de ziekenzaal van Aduard, zo moeten de
gebouwen van Klaarkamp er ook uit hebben gezien.
In de kerk van Aduard hangt een heel groot schilderij.
Dat schilderij laat zien hoe de kerk vroeger als
ziekenzaal werd gebruikt. De stenen van de vloer
lopen door in de tekening. Achter het doek staan nu de
kerkbanken. Vroeger lagen daar de zieken

Ziekenzaal klooster Aduard
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Schilderij in de hervormde kerk van Aduard

Klaarkamp nu
Wanneer je nu op het lege kloosterterrein van
Klaarkamp rondloopt, dan kun je je haast niet
voorstellen dat dat hier allemaal echt gebeurd is. Om je
heen zie je er bijna niets meer van, maar door middel
van verhalen, summiere vondsten en een beetje
fantasie kun je het klooster weer te voorschijn halen.
Probeer het maar eens.
----------------Oh ja, die spreuk. TERAR DUM PROSIM, 'Ik moge
verteren (ten onder gaan) als ik maar nuttig ben'. Het
klooster Klaarkamp is met terp en al afgegraven en
verdwenen. Maar overal in onze gemeente kun je nog
sporen van de monniken ontdekken. Oude stukken
zeedijk, ingepolderd land, oude kerken, de Schierstins,
de Schiersloot en ga zo maar door. Of het nu om het
afgraven van veen bij Veenwouden gaat, of de aanleg
van het kloosterpad, de monniken hebben zich nuttig
gemaakt en dat is nog overal te zien.

Maquette van het klooster Aduard

3. STINSEN EN STATES IN DANTUMADEEL
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De Schierstins in Veenwouden

3. STINSEN EN STATES IN DANTUMADEEL
Thuis moet je je veilig voelen. Wanneer iemand jou op straat in elkaar slaat, dan wordt hij daarvoor gestraft.
Wanneer iemand jouw huis binnendringt en je daar een mep verkoopt, dan wordt hij nog veel zwaarder
bestraft, want your home is your castle, jouw huis is jouw kasteel. Je hoeft daar niemand binnen te laten als
je dat niet wilt. Zelfs de politie niet, tenzij ze een huiszoekingsbevel bij zich hebben. Gelukkig leven we hier
in Dantumadeel in een mooie en veilige gemeente. Inbraak komt niet vaak voor. Toch doet iedereen
's avonds voor het naar bed gaan de deur op slot, want ongewenst bezoek is heel vervelend.
‘De Saad’ 25 januari 2001

Veenwouden 900

Op Chr. mavo ‘De Saad’ zijn vannacht een paar
computers gestolen. De dieven hebben een raam
kapot geslagen en hun buit meegenomen. De
computers stonden in een ruimte die blijkbaar niet
goed genoeg beveiligd was. Volgens dhr. Visser, de
directeur van de school, wisten de dieven precies wat
ze moesten hebben. Ze hebben o.a. een
splinternieuwe computer van de systeembeheerder
meegenomen. Een oude computer lieten ze staan.
De beveiliging van de school ziet er overigens
behoorlijk solide uit. Er is een hekwerk van twee
meter hoog met daarbovenop prikkeldraad. De deuren
gaan op slot met een sleutel waar je geen kopieën
van kunt maken en in bijna alle ruimtes zitten
detectors. Zelfs het personeel kan na schooltijd het
gebouw niet zomaar binnen gaan, want dan moet
eerst het alarm uitgezet worden. 'Al deze maatregelen
verfraaien de school niet', zo zegt Visser, 'maar
helaas zijn ze nodig.'

Een boerengezin in Veenwouden kreeg onlangs
onaangenaam bezoek. Enkele mannen te paard
verschenen ineens op het erf bij boer Claes
Gerritszoon. Ze roofden alles weg wat ze maar
konden gebruiken. Het hele gezin van Claes
Gerritszoon was op dat moment op het land aan werk.
Volgens de boer wisten de overvallers precies wat ze
moesten hebben. Een splinternieuw halsjuk namen ze
o.a mee, terwijl ze de oude banden, die de ossen
vroeger om de hals hadden lieten liggen. In
Veenwouden is de overval het gesprek van de dag.
Boer Idsenga, de boer met de meeste bezittingen,
wacht niet langer af. Hij graaft om zijn boerderij een
gracht. De modder uit de gracht laat hij als een
beschermwal om z’n hele boerderij heen leggen, wel
twee meter hoog. Daarbovenop komt, volgens
Idsenga, ook nog een hele rij puntige palen. ‘Ik laat
nog een houten toren bouwen waar elke dag iemand
van ons opstaat om ogenblikkelijk hoog van de toren
te blazen als er onraad is. Al deze maatregelen
verfraaien de boerderij niet', zo zegt boer Idsenga,
'maar helaas zijn ze nodig.'

3. STINSEN EN STATES IN DANTUMADEEL
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De daders van de inbraak op de 'De Saad' zijn gepakt
en de verzekering heeft de schade vergoed. Dat ging
vroeger vaak anders. Er zijn tijden geweest dat de
mensen zich onveilig voelden. Soms ging een hele
bende uit roven. De kans dat ze gepakt werden, was
toen klein.
Geschiedenis is het verhaal van hoe mensen
problemen oplossen. Wat kun je allemaal doen om het
inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken? Hoe rijke
mensen dat vroeger in Dantumadeel aanpakten, dat
leer je in deze les. We gaan daarvoor kijken naar de
Schierstins met z'n gracht en z'n stenen toren (met
muren van een meter dik!) en naar andere oude
stenen huizen die in Dantumadeel gestaan hebben.
Stins komt van stien, stenen. In de Middeleeuwen, de
periode van 500 na Chr. tot 1500 na Chr., woonden de
mensen in Dantumadeel in houten huizen. Alleen rijke
mensen gebruikten stenen voor hun huis, en ook
kerken werden van steen gemaakt. Die stenen kocht
men bij Klaarkamp, want zoals je al weet werden daar
stenen gebakken van de klei uit het Klaarkampstermeer.

Tekening uit de 19e eeuw van de Schierstins

De Schierstins heet volgens een oorkonde uit 1436
eerst ‘Idszengha gude’ en ‘heet nu itta Schiera
Monnika huse int Johanniswald’
In 1596 lezen we: ‘seeckere huijsinge ofte stins
voormaels behoort hebbende onder den gewesen
convente Claercamp staende in den dorpe
Feenwolden genaempt claercamper schierstins mette
oock d’eijgendum vande gracht ende het geboomte
ende plantagie buijten opte cant ofte wal staende’

1. Houten toren ± 900 na Chr.

Allereerst bouwden ze een houten toren, een gracht en
een muur van puntige palen.

2. Stins ± 1100 na Chr.

Een houten toren is brandgevaarlijk. Een stenen toren
is dus een enorme verbetering. 'Stins' betekent stenen
toren. De muren van een stins zijn wel één meter dik
en er zitten kleine raampjes in, schietgaten waardoor je
gemakkelijk van binnen naar buiten kunt schieten maar
moeilijk van buiten naar binnen.

3. Overgang naar state ± 1200 na Chr.

Hier zie je dat de ontwikkeling niet stil heeft gestaan.
De achterkleinzoon van Idsinga heeft goed geboerd.
Hij is allang geen boer meer. Hij behoort nu tot de adel
en wanneer hij geld over heeft, investeert hij in de
uitbreiding en beveiliging van zijn slot.
De boeren uit de omgeving beschermt hij ook, maar in
ruil daarvoor moeten ze wel voor hem werken.

Van stins naar state
Rond het jaar duizend waren het onrustige tijden. Er
was geen koning met een sterk gezag die voor de
veiligheid van de mensen kon zorgen.
De familie Idsenga bouwde een houten toren. Dat
deden meer mensen in Dantumadeel. Hieronder zie je
dat een familie in de loop der jaren een aantal
maatregelen genomen heeft om zichzelf te
beschermen. We bekijken de veranderingen die ze
aannemen in vier stappen.

4. State ± 1300 na Chr.
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De laatste tekening laat al een compleet kasteel zien.
Na het jaar 1300 werd in Europa buskruit gebruikt. De
stenen toren kon het geweld van de kanonkogels niet
aan en verloor zijn functie. Bij latere verbouwingen
verdwenen de stenen torens. Wat restte was een state
(een slot of landhuis). In Friesland staat nog één zo’n
stenen storen: de Schierstins in Veenwouden.

De Schierstins
Op deze kaart staat met een pijl aangegeven waar de
Schierstins zich bevindt. Verder vertelt de kaart ons dat
er nog veel woeste grond rondom Veenwouden was en
maar weinig bouwland. De Schierstins dankt z’n naam
aan de schiere monniken. Dat zijn de monniken van
Klaarkamp die rond het jaar 1400 de nieuwe eigenaren
van de Schierstins werden. De monniken haalden veen
uit Veenwouden en dat vervoerden ze via de
Schiersloot naar hun klooster.
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Tot 1580 was de Schierstins eigendom van de
monniken. In 1580 werd Friesland van katholiek
protestant. Alle bezittingen van de kloosters vervielen
aan het bestuur van Friesland. De kloosters werden
gesloopt en de opbrengst van al die kloosters met hun
bezittingen verdween in de schatkist van de Staten van
Friesland.

Gelukkig werd de Schierstins niet gesloopt maar
verkocht. Momenteel is de Schierstins eigendom van
de gemeente Dantumadeel. Hij is gerestaureerd en
wordt gebruikt als expositieruimte. Op de
bovenverdieping vind je een tentoonstelling over de
Schierstins en over het klooster Klaarkamp.
States in Dantumadeel: opkomst en ondergang
Door het buskruit verdwenen veel stinsen, maar de
meeste states bleven nog honderden jaren staan. Op
oude kaarten van Dantumadeel zie je ze liggen. Klik
maar eens op www.dantumadeel.nl (en dan klikken op:
toen en nu) op de kaart van Schotanus uit 1718. Daar
heten de states Edelen Staten. Zoek ze allemaal maar
eens op. Hoeveel tel je er?
Van een paar van die states zie je op de volgende
bladzijde berichten: het eerste een tekst waarin de
state in de Middeleeuwen genoemd wordt en het
laatste bericht wanneer de state wordt afgebroken of te
koop aangeboden.

Kaart Schotanus 1718

De weg van Damwoude naar Veenwouden liep toen
via de Swartzenbergs Reed (dus niet, zoals nu, via De
Valom). Deze Reed heet ook wel het Goddeloos
Tolpad en gaat via het Tolhuis. Je kunt dat tolhuis op
de kaart vinden. Het pad is er nu nog, het is nu een
schelpenpad. Vroeger was het een onderdeel van het
oude kloosterpad dat van Klaarkamp naar Drachten
liep. Het komt al voor in een oorkonde van 1453.

Melkema State in Rinsumageest, getekend in 1723
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In 1439 ontvangt Thieppka Sceltama van Juwe
Bockama de Melkema State te Rinsumageest.
In de Leeuwarder Courant van 26 januari 1754 staat:
Te koop Melkemastate met grote plantage te
Rinsumageest, begerechtigt met een dubbele bank in
de kerk aldaar.
Op 22 mei 1754 staat er in de krant: Melkema State te
Rinsumageest op afbraak verkocht

Rinsma State (Driesum 1719)

Tjaarda State (Rinsumageest 1723)

In een oorkonde van 1421 wordt Sydze Thiarda ‘upter
Gaest’ genoemd. Hij was grietman (burgemeester)
van Dantumadeel.
Leeuwarder Courant 1 oktober 1835
Bij het afbreken van Tjaarda-slot wordt een kistje
gevonden dat in de muur zat ingemetseld. In het kistje
zitten de wapenstempels van de laatste leden van het
geslacht Hermana.

Rinsma State (Driesum)

In de belastingboeken van 1511 komt ‘Peter op
Rinsma guedd’ voor. Hij moet belasting betalen voor
29 pondematen veengrond, 10 pondematen zaailand
en 31 pondematen grasland.
Leeuwarder Courant 2000
Te koop aangeboden Rinsma State. Voormalig
gemeentehuis van Dantumadeel.
Momenteel (2007) is Dirk Scheringa de eigenaar.

Eijsinga State (Rinsumageest)

In 1421 wordt er gesproken over Eijsinga State. Feije
Asinga schenkt dan een stuk land aan het klooster
Genezareth. In 1431 wordt hij Feije Eijsingha genoemd
en doet hij een schenking aan het klooster Klaarkamp
‘om de zaligheid’ van hemzelf en een paar familieleden
te ontvangen.
Leeuwarder Courant 10 dec. 1791
Te koop: Eyssinga-State te Rinsumageest met tuinen
en bossen en 90 pondematen grond.
LC 7 april 1805: Te koop grote afbraak van EijsingaState waaronder 30.000 stenen.

Rinsma State (Driesum 2007)

Grachten en dikke muren zijn tegenwoordig niet meer
zo belangrijk om ongewenst bezoek te voorkomen.
Probeer maar eens een lijstje te maken van dingen die
wij tegenwoordig doen om ons tegen indringers te
beschermen.

4. MIDDELEEUWSE KERKEN IN DANTUMADEEL

18

4. MIDDELEEUWSE KERKEN IN
DANTUMADEEL
Misschien heb je de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’
gezien. Deze film is gemaakt naar het beroemde boek
van Thea Beckman over de kinderkruistocht. In dat
verhaal gaat Dolf in een tijdmachine terug naar de
Middeleeuwen. Hij sluit zich aan bij een groep van 20.000
kinderen die in het jaar 1212 deelnemen aan de
kinderkruistocht. Onderweg naar Jeruzalem beleven ze
spannende avonturen.
Tijdmachines bestaan niet, maar bij het vak geschiedenis
kunnen we wel het verleden bestuderen en ons dan
verplaatsen in de mensen die toen leefden. Ook uit
Dantumadeel en Dokkum hebben mensen deelgenomen
aan een kruistocht. Zou jij, als je toen geleefd had, ook
zijn meegegaan?
Vroeger hoorde iedereen bij de kerk. De kerk stond in het
centrum van het dorp en speelde een centrale rol in het
leven van de mensen. In dit hoofdstuk gaan we terug in
de tijd en wel naar de Middeleeuwen. We gaan het
hebben over de vijfde kruistocht en over de invloed van al
die middeleeuwse kerken die nu nog in Dantumadeel
staan.

4. MIDDELEEUWSE KERKEN IN DANTUMADEEL

Kaart uit 1562 met rechts de Sionsberg

Op de linkerbladzijde zie je een kaart van Dantumadeel uit 1664. Met rode rondjes is aangegeven waar
zich oude middeleeuwse kerken in Dantumadeel
bevonden. Tel maar eens hoeveel oude kerken er in
de Middeleeuwen gebouwd zijn. De kerken die je hier
ziet, zijn tussen het jaar 1100 en 1400 gebouwd. Op
het kaartje zie je ook het klooster Klaarkamp en bij
Dokkum een uithof van het nonnenklooster bij Niawier.
Op de kaart van Jacob van Deventer, die in 1562
Dokkum schilderde, zie je rechtsonder een terp met
daarop Sionsberg. Zoveel kerken en kloosters terwijl
Dantumadeel toen hooguit 1.500 inwoners had. Heel
Friesland, met ongeveer 50.000 inwoners, had wel
driehonderd kerken en vijftig kloosters. Dat was
vergeleken bij andere gebieden in ons land opvallend
veel. Het geeft aan dat de kerk hier heel belangrijk
moet zijn geweest. De kerk was grootgrondbezitter en
had een vijfde deel van de grond van Friesland in
eigendom. De kerk speelde niet alleen een belangrijke
rol in het bestuur van Friesland, maar ook daarbuiten,
ver buiten Friesland.
De vijfde kruistocht: 1218 - 1221
In de tijd van de kruistochten, in 1214, bezoekt Olivier
van Keulen Dokkum. Hij verblijft ook een paar dagen in
Klaarkamp. Hij houdt een opzwepende oproep en zegt
dat de Friezen mee moeten doen aan de vijfde
kruistocht.

De Friezen vallen Damiate aan in 1219

'God wil het', roept hij. 'We moeten Jeruzalem en
Palestina veroveren op de Arabieren.'
Tijdens zijn verhaal menen veel luisteraars zelfs
zwevende kruisen in de lucht te zien. De Friezen
worden zo enthousiast gemaakt dat ze met 80
schepen deelnemen aan deze kruistocht. Net als in de
film ‘Kruistocht in spijkerbroek' is het geen
gemakkelijke tocht. Uiteindelijk wordt in 1219 Damiate,
een stad in Egypte, ingenomen.
Op de afbeelding zie je hoe de Friezen de stad
innemen. Op hun schepen hebben ze een hoge toren
gebouwd. Damiate telde 60.000 inwoners.
Vijftigduizend mensen worden vermoord en de stad
wordt geplunderd. De oproep van Olivier van Keulen
eindigt in een weinig christelijk bloedbad. Even later
wordt de stad weer heroverd door de Arabieren. In het
wapen van Dokkum herinnert een halve maan nog
altijd aan de deelname aan deze kruistocht.
Aantal inwoners
In de tijd van de kruistochten telde Dantumadeel twaalf
middeleeuwse kerken. Twaalf kerken, een klooster,
een uithof van een nonnenklooster en dat op ongeveer
vijftienhonderd mensen. Nou ja, vijftienhonderd,
hoeveel inwoners Dantumadeel had is een schatting.
De aantallen werden namelijk niet precies
bijgehouden. Hieronder zie je de aantallen die wel
gevonden konden worden. Nederland had in het jaar
1500 één miljoen inwoners (nu zestien miljoen).
Het aantal inwoners per dorp moet in 1300 minder dan
100 geweest zijn. De tekening op de volgende
bladzijde geeft die situatie wel aardig weer.
Jaartal
1500
1689
1714
1744
1796
1851
1880
1931
1954
2007

Schilderij van B.Bueninck uit 1920 met terp Sionsberg
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Dantumadeel
2.670
2.794
3.020
3.965
7.167
10.068
13.105
15.360
19.461

Nederland
1.000.000
2.000.000

3.000.000
4.000.000
8.000.000
10.000.000
16.000.000

Het aantal inwoners van Dantumadeel en Nederland
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Dorp in de Middeleeuwen

Kijk eens goed naar deze tekening. Wat valt je op?
Wat is het belangrijkste gebouw? Juist, dat is de kerk.
Het was het enige stenen gebouw in het dorp. De kerk
nam toen een veel belangrijkere plaats in dan
tegenwoordig.
Tot 1580 was Friesland rooms-katholiek. In plaats
van een dominee was er een pastoor. Deze was
waarschijnlijk de enige in het dorp die kon lezen en
schrijven. Bij de verkoop van een boerderij was hij de
notaris. Wie ziek was kon ook bij de kerk terecht. Daar
had men verstand van kruiden, of stuurde men je naar
het klooster voor een behandeling. De kerk en het
klooster waren school, ziekenhuis en gemeentehuis.
Alle nieuws werd via de kerk verspreid. Geboortes,
trouwerijen of begrafenissen, de kerk had er mee te
maken. De kerk was het dorpscentrum. Rijke families
werden in de kerk begraven en hun rouwborden
hangen er nu nog steeds aan de muur.
Middeleeuwse bouwkunst
Laten we die kerken in Dantumadeel van wat dichterbij
bekijken. We beginnen bij de kerk van Janum.
Janum behoorde tot 1984 bij Dantumadeel. Bij de
gemeentelijke herindeling in 1984 is Janum bij de
gemeente Ferwerderadeel gaan horen, omdat het –
vanaf Dantumadeel gezien - aan de andere kant van
de Dokkumer Ee ligt. Vroeger was het een uithof van
het klooster Klaarkamp, dat had er veel land in bezit.
Omdat Janum bij het klooster hoorde, hoorde het
volgens sommige boeken ook bij Dantumadeel.
Volgens andere bronnen hoorde het bij Dantumadeel
omdat de Dokkumer Ee vroeger om Janum heen
stroomde, zodat het toen aan deze kant van de
Dokkumer Ee lag.

Kerk van Janum

De kerk bestaat uit een schip en een koor. Het koor is
het ronde gedeelte van de kerk. Het koor bevindt zich
altijd aan de oostzijde en de toren aan de westzijde.

Zuidmuur kerk van Janum

De kerk heeft dikke massieve muren en kleine ronde
ramen. Die bouwstijl noemen we Romaans. De muren
zijn zo dik omdat er vaak een rond gemetseld dak op
moest rusten. Later werden die zware daken vaak
vervangen door een veel lichtere houten dakconstructie.
De kerk van Janum heeft geen toren. Torens werden
bij de meeste kerken pas later gebouwd. Ook de kerk
van Sijbrandahuis staat op een tekening van het Fries
Museum zonder toren afgebeeld. Al die oude
middeleeuwse kerken staan oost-west. De toren in het
westen en het koor in het oosten.

Kerk van Sijbrandahuis
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Bonifatius
Friesland werd rond het jaar 750 christelijk.
Zendelingen als Bonifatius, Liudger en Bernlef
brachten hier het evangelie. Bonifatius is in Nederland
en Duitsland erg bekend. Hij heeft in Fulda in Duitsland
een klooster gesticht en ligt daar begraven. In Dokkum
is een Bonifatiuskapel, daar komen tegenwoordig elk
jaar zo'n dertigduizend katholieken om Bonifatius te
eren.
Voor de komst van Bonifatius geloofden de Friezen in
goden zoals Wodan en Donar. Het is heel goed
mogelijk dat op de plaats waar nu zo'n middeleeuwse
kerk staat, eerst een altaar voor die goden heeft
gestaan. Bij de Germaanse godsdienst was het
oosten, de plaats waar de zon op komt, erg belangrijk.
Eind december vierden de mensen hier het midwinterfeest met grote vuren. Zo blij waren ze dan dat de
dagen weer langer werden.
Over Bonifatius worden veel verhalen verteld. Zo zou
hij eens met zijn volgelingen in Rinsumageest zijn
geweest. Bonifatius vroeg de bakker daar om brood.
De bakker had geen zin om zijn broden weg te geven
en zei dat hij geen brood meer had. Bonifatius vroeg
hem toen: 'Wat zit er dan in je oven?' 'Stenen', loog de
bakker. Bonifatius wist wel beter: 'Je broden zijn nu
stenen'. Toen de bakker later de oven opende, waren
de broden inderdaad in stenen veranderd. Volgens
sommigen bronnen zou in de kerk van Murmerwoude
nog zo'n steen zitten.
Op het schilderij uit 1732 zie je dat Bonifatius een
heilige eik, die aan Donar gewijd was, laat omhakken.
Toen de mensen zagen dat Donar niet in staat was om
Bonifatius met zijn bliksem te treffen, bekeerden velen
zich tot het nieuwe geloof. Van het hout van de eik liet
Bonifatius een kapel timmeren.
In 754 werd Bonifatius, met 52 mensen van zijn
volgelingen, bij Dokkum vermoord. Op het beeld dat in
Dokkum bij de Bonifatiusbron staat, zie je Bonifatius
met een boek boven zijn hoofd. Volgens verhalen
probeerde hij zichzelf te beschermen door de bijbel
boven zijn hoofd te houden. Het hielp niet. Een groep
Friezen maakte een eind aan zijn leven.

Bonifatius hakt de heilige eik om

Standbeeld van Bonifatius in Dokkum

Tufsteen en baksteen
De eerste kerken die Bonifatius hier bouwde, waren
niet van steen maar van hout. Pas na het jaar 1000
worden in Friesland stenen kerken gebouwd, op de
plek van die houten kerken.
De oudste stenen kerken van Dantumadeel zijn die
van Rinsumageest en Dantumawoude. Dat ze oud zijn,
kun je zien aan de stenen die bij de bouw gebruikt
werden. De oudste stukken van deze kerken zijn van
tufsteen gemaakt. In het fries noemen we dat
'douwestien'. Tufsteen was duur, het werd per boot uit
het Eifelgebergte in Duitsland gehaald. Tufstenen zijn
vrij grote, grijze stenen.
Van 1165 tot 1580 bakte het klooster Klaarkamp
stenen van Friese klei. Deze stenen worden
kloostermoppen genoemd, in het Fries 'âlde Friezen'.
Deze werden voortaan gebruikt. Hoe groter de stenen,
hoe ouder ze zijn. In de loop der jaren ging het klooster
namelijk steeds kleinere stenen bakken.

Tufsteen in de kerk van Rinsumageest
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Kloostermoppen in de kerk van Janum

Hierboven zie je een raampje in de kerk van Janum.
De stenen die je ziet zijn kloostermoppen, gebakken
door het klooster Klaarkamp.
Veel kerken hebben in de noordmuur een lage, vaak
dichtgemetselde deur zitten. Die deuren in de
noordmuur worden wel 'Noormannenpoortjes'
genoemd. Volgens oude verhalen moesten de mensen
via die deur bukkend de kerk verlaten, zodat ze dan
elke keer even voor de Noormannen bogen. Het is een
aardig verhaal, maar het klopt niet. Toen de
Noormannen hier kwamen, stonden er immers nog
geen stenen kerken! Nee, die deuren waren voor de
vrouwen. In de kerk moesten de meisjes en de
vrouwen aan de noordkant zitten. Het noorden werd
gezien als de kant van het kwade en het zuiden, met
de zon, als de kant van het goede. Door Eva, die van
de appel at, zou het kwaad in de wereld zijn gekomen
en daarom was dat de kant van de vrouwen. Toen er
later verwarming in de kerk kwam, was het niet handig
meer om twee aparte ingangen te hebben. Met al die
open deuren vloog de warmte namelijk de kerk uit. De
meeste deuren in de noordmuur werden toen
dichtgemetseld.

Noordmuur kerk Janum
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Kerk van Dantumawoude

Tot 1580 waren bijna alle inwoners van Dantumadeel
nog rooms-katholiek. Een kleine groep protestanten
kreeg echter steeds meer invloed. In 1580 besloot het
bestuur van Friesland van katholiek hervormd te
worden. Alle katholieke kerken werden hervormde
kerken. Kloosters waren niet meer nodig. De vijftig
kloosters in Friesland werden afgebroken en het land
van de kloosters werd verkocht.
De kerken moesten wel worden aangepast. Beelden
werden verwijderd en muurschilderingen verdwenen
onder een dikke laag muurverf. De pastoor moest
vertrekken of dominee worden. Enkele pastoors
vertrokken, maar de pastoors van Murmerwoude en
Veenwouden gingen over naar de nieuwe leer en
werden dominee.
Wij kunnen niet in een tijdmachine terug naar de
Middeleeuwen, maar we kunnen wel leren van de
mensen in die tijd. Welke beslissingen namen ze?
Waren die beslissingen goed of slecht? De vijfde
kruistocht en de kinderkruistocht liepen rampzalig af.
Wat zouden wij in hun plaats gedaan hebben? Door
ons dat af te vragen, is geschiedenis niet alleen leuk,
maar ook leerzaam.

Kerk van Murmerwoude
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Kerk van Wouterswoude

Kerk van Driesum

Kerk van Roodkerk

Kerk van Veenwouden

Kerk van Akkerwoude

Kerk van Sijbrandahuis

Kerk van Rinsumageest

Kerk van Dantumawoude
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5. VAN KLOOSTERPAD TOT
CENTRALE AS
Het is 24 juli 1453. Het bestuur van Oostergo
komt bij elkaar. Aan de kleding herken je de abt
van Klaarkamp en die van de kloosters van
Dokkum, Burgum en Drachten. Verder zijn er
burgemeesters, rechters, kortom allemaal
belangrijke mensen die in dit gedeelte van
Friesland wat te vertellen hebben. Ze spreken
over het reizen in Friesland en over het grote
belang voor de handel om niet onderweg
bestolen te worden. De wekelijkse marktdag in
Dokkum, de jaarmarkten, iedereen heeft er
belang bij dat je veilig met je handelswaar over
de wegen in Friesland kunt reizen. Alleen zo
kan Friesland tot bloei komen. Aan het eind
van de dag zijn ze het eens en is het tijd voor
de maaltijd. Terwijl de belangrijke mensen aan
tafel gaan, schrijft een monnik in keurig gotisch
handschrift:
Wij abten, praelaten, grietmannen .... beloven bescherming op de weg van Dokkum en Klaarkamp naar
Drachten. Dieven en rovers zullen aangepakt worden... De monnik zucht, nog één regel en zijn werk zit
erop. Dan schrijft hij: int jeer ws Herens MCCCC tria ende fiiftich des lettere deis nei sancta Maria
Magdalena dei. Dat betekent: 24 juli 1453. Na de maaltijd zetten acht mensen hun zegel op dit papier.
Daarna drinken ze een glas en brengen een toast uit op het kloosterpad.
Het Kloosterpad van 1453

De Centrale As van 2007

In 1453 wordt er een pad aangelegd van Dokkum naar
Drachten. Het pad loopt van het klooster Klaarkamp en het
klooster in Dokkum, via het klooster in Burgum naar het
klooster in Drachten. Op een stuk papier met daarop acht
zegels wordt uitgelegd waarom dat pad nodig is.
Hieronder staat een stuk uit de tekst van de oorkonde van het
kloosterpad. Probeer maar eens of je er een paar zinnen van
kunt lezen. Dat valt niet mee, want de Nederlandse taal is in
vijfhonderd jaar erg veranderd.

In 2007 wordt door het provinciebestuur van
Friesland en de gemeentebesturen van
Dongeradeel, Dantumadeel en Tietsjerksteradeel
een besluit genomen om van Dokkum naar
Drachten een nieuwe weg aan te leggen. Wanneer
de nieuwe weg er is, ben je tien minuten eerder in
Drachten. Hieronder leggen de bestuurders uit
waarom ze denken dat die weg nodig is.

Wy abten praelaten grietmans oldermans schepenen
rechteren raedslude hoefdlingen ende ghemene meente der
delen ende landen van Oostergho als Dongera deel Dontma
deel Ferwerdera deel Liowerdera deel Thiatszerkera deel
Ydauwerdera deel Smalingherland ende dioe sted fan
Liowerd ende fan Dockum bi kannet myt disse epena brieue
dat wi een drachtelick myt malckoerum habbet bi gripen
ponten ende articulen als hiir ney scrioen steed--dis foerscrioene delen ende landen den kaepman tween
waghen toe mackien dier hi mit siin gued ynt land ende wta
lande reysia mey. Den ene wei fan Liowerd toe Barra convent
den oera fan Dockum to Barra convent. Ende elck man dae
waeghen toe makien ende toe halden in siin deel ende alzoe
gheeth wt seit Donggera deel ende die sted fan Dockum
ende Dontma deel den wey wr den faen toe mackien ende te
halden tuschen den Broeck ende dae Zwetta….. int jeer ws
Herens MCCCC tria ende fiiftich des lettere deis nei sancta
Maria Magdalena dei.

De Centrale As is de nieuwe weg van Dokkum tot
aan de Wâldwei bij Nijega. Met De Centrale As
wordt het gebied verkeersveiliger. De weg gaat niet
meer door de dorpen waardoor de leefbaarheid in
de dorpen toeneemt. Een nieuwe kans voor de
dorpskernen. De provincie Fryslân wil Noordoost
Fryslân en regiostad Dokkum beter bereikbaar
maken. De Centrale As biedt de regio nieuwe
economische kansen, want bereikbaarheid is
belangrijk voor een goede economie. Over de
bouw van woningen, gekoppeld aan de komst van
De Centrale As, worden tussen de gemeenten en
provincie afspraken gemaakt. Er komt niet alleen
ruimte voor wonen, maar ook voor bedrijvigheid en
recreatie. Zo is er een plan voor de aanleg van
bedrijvenlocatie Quatrebras, ten zuiden van de
kruising tussen De Centrale As en de N355.
Ook de omliggende regio profiteert van De
Centrale As. Nu gaat het meeste verkeer van
Dokkum naar Leeuwarden langs de N361 door de
Trynwâlden. Dit veroorzaakt veel drukte in de
dorpen Aldtsjerk, Oentsjerk en Gytsjerk. Straks zal
het meeste verkeer via De Centrale As rijden.
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Kaartje uit een folder over de Centrale As

Het Kloosterpad door het Buitenveld
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Stuk van het Kloosterpad

Een pad in de Sippefennen

Het Kloosterpad uit 1453 is er nog steeds. Een deel
van die route is nu een asfaltweg, maar een groter deel
is nog steeds niet verhard. Daar kun je je even in de
Middeleeuwen wanen. Deze schilderachtige weg loopt
via de Kruiskerk in Burgum naar Drachten. Monniken
en handelaars liepen in de Middeleeuwen langs dit
pad. Hen maakte het niets uit of ze tien minuten eerder
of later in Drachten waren. Het veertig kilometer lange
pad was toch een hele dag lopen. Veilig aankomen en
niet bestolen worden, dat waren zaken die zwaarder
wogen.
Goede en veilige wegen zijn nu nog belangrijker dan
vroeger. We reizen veel meer en dat willen we veilig
doen. Wanneer je nu met de auto naar Drachten rijdt,
wonen overal langs de weg mensen. In noodgevallen
is hulp dichtbij. Veel buitenwegen en fietspaden in
Dantumadeel worden verlicht door lantaarnpalen.
Onderweg zijn er benzinestations, de politie houdt
toezicht en voor pech onderweg hebben we een
mobieltje mee. Overal kun je de wegenwacht bellen.

De natuur buiten het dorp was wel heel mooi, maar
daar ging je in je eentje niet naar toe. Veel te
gevaarlijk. Wie niet bang was, werd wel bang gemaakt
door spookverhalen over ´wite wiven´ die over de
heide zweefden. Of over de ´Skilige Piip´ waar het
's nachts spookte. Reizen deden de meeste mensen
het liefst over of langs het water. Bijvoorbeeld langs de
Dokkumer Ee naar Leeuwarden.
Een tocht door het veengebied was gevaarlijk. Een
geluk dus dat het Kloosterpad er kwam in 1453. De
bestuurders van die tijd; de abten van de invloedrijke
kloosters, legden het pad niet alleen aan, maar
beloofden ook bescherming. Overtreders zouden
streng worden bestraft. Wie bestolen werd op de route
kreeg het dubbele terug. Misdadigers moesten wat ze
gestolen hadden zeven keer terugbetalen. Konden ze
dat niet opbrengen, dan werden ze gemarteld.
Op de kaart van 1664 komt het pad niet voor, maar
op de kaart van 1718 staat wel een stuk van het
Kloosterpad. Links van De Valom zie je het woord
Tolhuys. Daar gaat het Kloosterpad over de
Valomstervaart. Wanneer je meer nieuwe wegen op de
kaart van 1718 gaat zoeken, dan ontdek je dat er
vooral langs de weg van Driesum naar Rinsumageest
allemaal zijwegen bijgekomen zijn. Dit zijn allemaal
zandwegen, want pas de afgelopen honderd jaar zijn
wegen verhard.

In de Middeleeuwen (500 - 1500 na Chr.) woonden er
veel minder mensen in Dantumadeel. Wel tien keer zo
weinig. Vooral het zuiden van de gemeente, met
onherbergzame veen- en heidegebieden, was erg
dunbevolkt. De meeste inwoners van Dantumadeel
bleven dicht in de buurt van hun dorp.

Kruiskerk van Burgum

Kaart 1718 met een stuk van het Kloosterpad
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Goddeloos Tolhuis, tekening Ids Wiersma
De trambaan in Damwoude 1910

Bij het bestuderen van de kaart ontdek je nog veel
meer tolhuizen. Het onderhoud van de wegen moest
betaald worden, maar er bestond nog geen wegenbelasting. Daarom moesten de mensen die het pad
gebruikten tol betalen. Voor een paard en wagen
betaalden ze een stuiver. Van dat geld werden de
wegen onderhouden.

Goddeloos Tolhuis 2007

De lijn Dokkum-Veenwouden was de eerste trambaan
in Friesland. De NTM (Nederlandse Tram Maatschappij) had tramlijnen in Friesland en stukken van
Drenthe en Groningen. In het museum van
Heerenveen kun je nog oude tramboekjes inzien.
Reken maar eens uit hoe lang de tram er over deed
om van Dokkum naar Veenwouden te rijden.
Vanaf 1926 reed er een stoomtram. Dat was vrij laat.
Het gemeentebestuur van Dantumadeel wilde die
'stoomrommel' niet. De koeien zouden er minder melk
door geven en zo'n stoomtram zou veel te gevaarlijk
zijn. Maar uiteindelijk werd de paardentram toch
vervangen door de stoomtram. Lang zou die niet
rijden. Al gauw kreeg de tram concurrentie van de bus
en daar kon hij niet tegenop.
Tegenwoordig zijn bijna alle wegen in Dantumadeel
verhard. Een reis naar Drachten duurt geen hele dag
meer, maar slechts 30 minuten. In de 17e eeuw
duurde een reis van Dokkum naar Amsterdam nog
twee dagen. De moeder van mijn schoonvader is in
haar leven nooit buiten Friesland geweest.

De belangrijkste weg in Dantumadeel is nu de weg van
Veenwouden naar Dokkum. In 1780 kon je alleen in de
zomer gemakkelijk via die weg in Dokkum komen, in
de winter stond de weg vaak onder water.
Rond 1850 ging reizen al een stuk gemakkelijker. Je
hoefde van Veenwouden naar Dokkum niet meer te
lopen, want er reed een diligence, een paardenkoets.
In 1880 werd de paardentrambaan van Dokkum naar
Veenwouden aangelegd en een jaar later die van
Veenwouden naar Drachten.

Tegenwoordig is wonen in Friesland en werken in
Amsterdam heel normaal. We hebben een mobieltje en
zijn overal bereikbaar. We vliegen in zeven uur naar
Amerika. ´Stilstand is achteruitgang´, zegt de
gemeente Dantumadeel. Daarom wordt tussen 2007
en 2015 de Centrale As aangelegd. Een moderne
verbinding met het zuiden. Wie geen haast heeft en
van de natuur wil genieten kan gelukkig nog het
Kloosterpad uit 1453 lopen. Een schitterende, veilige
route naar Drachten. En spoken, witte wiven en
plaagbeesten? Daar geloven we niet meer in.

Het wisselen van de paarden in Damwoude ±1900

Reistijden tram Dokkum-Veenwouden
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Oudste kaart van Dokkum; getekend door Jacob van Deventer in 1562

In 1572 wordt Dokkum ingenomen door de Spanjaarden
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6. VAN KADASTERKAART TOT
GOOGLE EARTH
In dit hoofdstuk gaan we aan de slag met oude kaarten
van Dantumadeel. We bekijken kadasterkaarten en we
gebruiken Google Earth. Eerst krijg je een beetje uitleg
over het maken van kaarten. Je hoeft dat niet allemaal
in één keer te begrijpen. Als je het een keer gelezen
hebt, weet je voldoende om met oude kaarten te
kunnen werken.
Waarschijnlijk herinner je je de eerste lessen
aardrijkskunde van de basisschool nog wel. In mijn
eerste les moest ik vroeger een plattegrond tekenen
van ons lokaal. Ongeveer zeven centimeter lang en
zeven centimeter breed en daar moesten de rijen met
bankjes in. De ramen aan één kant en het bord aan de
andere. Daarna kwam de plattegrond van ons dorp
aan de beurt. Meester of juf deed het voor op het bord
en wij tekenden het na in ons schrift. Je eigen huis
kwam er met een mooie kleur op te staan. Erg
nauwkeurig was zo'n kaart nog niet, maar het leek al
heel wat. De wereld in het klein.
Na de plattegrond van het dorp kwam de kaart van
Friesland voor het bord. We leerden dat een kaart een
schaal heeft. Bijvoorbeeld 1 op 100.000. Dat betekent
dat 1 cm op de kaart in werkelijkheid overeenkomt met
100.000 cm. Nog weer later kwam de wereldbol voor
de klas. Toen ontdekten we dat alleen een globe een
echte kaart is, want de aarde is een bol en het lukt
nooit om een stuk van een voetbal met een strijkijzer
plat te strijken.
Een nauwkeurige kaart maken is nog niet zo
gemakkelijk. Het is makkelijker om van grote hoogte
een foto te maken. Op die manier maakt Google Earth
kaarten. Zo gemakkelijk ging dat vroeger niet. Er
bestonden immers nog geen vliegtuigen en satellieten.
De eerste kaarten werden met potlood, pen en liniaal
gemaakt. Daarbij liepen de kaartenmakers tegen
allerlei problemen aan. Om een kaart van een dorp te
maken moest je weten wat de afspraken tussen
andere kaartenmakers waren. Bijvoorbeeld: wat wordt
boven op de kaart weergegeven en wat onder?

Alleen op een bol kun je een echte kaart maken

Dokkum getekend door Jacob van Deventer in 1562

Het noorden boven
Tegenwoordig plaatsen we het noorden boven en het
zuiden onder. Dat gebeurde vroeger lang niet altijd.
Kijk maar eens naar de oudste kaart van Dokkum. Het
is een kaart uit 1562, getekend door Jacob van
Deventer. Jacob van Deventer maakte zijn kaarten
ongeveer noord-zuid. Het Dokkumer Diep loopt op
deze kaart naar het oosten, maar zou eigenlijk meer
naar het zuidoosten moeten lopen. Jacob van
Deventer kreeg in 1558 van koning Philips II van
Spanje de opdracht om alle steden in Nederland te
bezoeken, op te meten en er betrouwbare kaarten van
te maken. De omgeving moest er ook op komen,
vooral de wegen en rivieren. De koning wilde de
kaarten gebruiken als de steden tegen hem in opstand
zouden komen. Zijn leger moest dan weten hoe de
stad het beste aangevallen kon worden. Waar zaten de
verdedigingsbolwerken en waar de toegangspoorten?
Het lijkt erop dat Philips II al voelde aankomen dat er
een oorlog zou uitbreken. In ieder geval werden
kaarten vaak gemaakt voor minder leuke dingen zoals
oorlogsvoering en het betalen van belasting.
In 1568 begon de opstand tegen koning Philips II. Die
kon toen zijn informatie heel goed gebruiken. In 1572
werd Dokkum ingenomen door de watergeuzen. De
vlag van Willem van Oranje wapperde op de toren. Dat
accepteerden de Spanjaarden niet.

De Spanjaarden vallen Dokkum aan in 1572

6. VAN KADASTERKAART TOT GOOGLE EARTH

30

Daarvoor gebruikten we andere maten, zoals duim
(denk aan het woord duimstok), voet, el en mijl. In
Engeland en de VS gebruiken ze die nog steeds. Er
bestonden dus Duitse mijlen, Engelse mijlen en
zeemijlen. Al die mijlen en ellen waren niet overal even
lang. Dat was lastig. In 1820 voerde Nederland daarom
als eerste land ter wereld het metriekstelsel in; het
meten in meters, kilometers en vierkante kilometers
(km2). Dat is nu een geluk. Maar denk niet dat iedereen
er toen blij mee was. Heel veel mensen moesten niets
van die nieuwe maten hebben. Ze bleven nog heel
lang stug de oude maten gebruiken. Zo spreken we
tweehonderd jaar later nog van duimstok en
pondemaat. En hoe zit dat bij jullie thuis, hoe vaak
rekenen je ouders nog van euro's naar guldens?

Dokkum met het bolwerk van 1585

Op de vorige bladzijde en aan het begin van dit
hoofdstuk zie je een kaart waar op staat hoe Dokkum
werd aangevallen. Als je goed kijkt, dan zie je hoe de
stad werd gestraft: de huizen werden in brand
gestoken en mannen vrouwen en kinderen werden
gedood.

Het ontstaan van het kadaster
In het archief van de gemeente Dantumadeel liggen
oude kaarten die met de hand gemaakt zijn. Onderaan
zo’n kaart staat waar hij gemaakt was. Deze
bijvoorbeeld is gemaakt in 1813 en herzien voor de
belasting in 1820.

Hierboven zie je opnieuw een kaartje van Dokkum.
Wat is er veranderd vergeleken met de vorige kaart?
Juist. De stad is nu beter beschermd. Om de stad ligt
een bolwerk. Dat is aangelegd in 1585. Dokkum wilde
niet nog een keer door de Spaanse troepen worden
ingenomen. Welke verbeteringen in de beveiliging van
Dokkum kun je verder opnoemen?
Kijk ook eens naar de Woudpoort, rechts op de kaart.
Dat is de poort waardoor de mensen uit de Dokkumer
Wouden (de strook land van Driesum naar
Rinsumageest) de stad in kwamen. De wouden liggen
ten zuiden van Dokkum, maar deze kaart heeft het
oosten boven en het westen onder. Op latere kaarten
is meestal het noorden boven en het zuiden onder.
De schaal van de kaart
Wanneer je een kaart gaat maken, moet je ook
afspreken hoe lang en hoe breed iets op de kaart is en
hoe je dat meet. Wij gebruiken nu centimeters, meters
en kilometers. Wanneer je rechtsonder op de kaart uit
1664 kijkt, dan staat daar o.a. ‘Een uyre gaens’.
Het betekent dat zo'n stuk op de kaart ongeveer een
uur lopen is. Ook zie je woorden als ‘Duitse mijlen’ en
‘Konings roeden’. Waarom staat er niet gewoon meter
en kilometer? Dat is omdat de meter als eenheid toen
nog niet bestond. Die is in Frankrijk uitgevonden en
hier ingevoerd tijdens de periode van de Franse
revolutie (1795 tot 1813).

Schaal op de kaart van 1664

Zo zag een kaartenmaker uit 1820 er uit.
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Daarna werd elk weiland gemeten en op die kaart
getekend. Een enorm karwei, zeker als je bedenkt dat
heel Nederland toen zo getekend is.

Kaartenmakersgereedschap uit 1820

Heel Dantumadeel werd toen voor het eerst nauwkeurig door landmeters in kaart gebracht. Elk huis en
elk weiland staat erop. Landmeters trokken met
meetlinten door de gemeente.
Eerst werd de afstand tussen markante punten
gemeten. Bijvoorbeeld de afstand tussen twee
kerktorens. Daarna werd een kaart van een stuk van
de gemeente gemaakt. Meestal een stuk met voor de
hand liggende grenzen, zoals een weg of een vaart.
Vervolgens trokken de landmeters van weiland naar
weiland. Soms met de veldwachter erbij, want niet
iedereen stond te juichen bij het idee dat er straks
grondbelasting betaald moest worden. Zo werd heel
Dantumadeel in kaart gebracht.
Dat deden ze met driehoeksmetingen. Wanneer je
de afstand meet tussen twee punten en je meet een
speciale kijker de hoeken van de driehoek, dan kun je
elk punt op de kaart tekenen. Weet je de afstand
tussen de kerktorens, dan kun je elk punt op de
gemeentekaart tekenen. Zo ontstond eerst een net van
aansluitende driehoeken op de kaart van de gemeente.

Kadasterkaart met het Klaarkampstermeer

Waarom werd heel Nederland in kaart gebracht? Voor
het antwoord op die vraag moeten we terug naar de
tijd van de Franse revolutie. In 1795 kwamen de
Fransen in ons land. Ze brachten hier de ideeën van
de Franse revolutie: vrijheid, gelijkheid en
broederschap. Daar zaten veel goede ideeën bij, zoals
de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Maar
er zaten ook minder fraaie kanten aan die Franse
overheersing. Zo moest er gebeuren wat Frankrijk
wilde. Van 1810 tot 1813 werd Nederland even zelfs
een provincie van Frankrijk. Naar Frans voorbeeld
moest toen iedereen die nog geen achternaam had
een achternaam aannemen en zich laten registreren.
De burgerlijke stand werd ingevoerd. Sommige
mensen dachten dat het maar tijdelijk was en kozen uit
protest een rare naam zoals Naakt-geboren of
Poepjes. Jammer genoeg bleven de namen ook na
Napoleons vertrek bestaan…
Een andere bepaling van Napoleon was dat Nederland
een kadaster moest krijgen. Het woord kadaster
betekent grondbeschrijving.
In 1813 vertrokken de Fransen en werd Nederland
weer een vrij en zelfstandig land. Koning Willem I van
Oranje werd de eerste koning van het nieuwe
Koninkrijk. Hij had geld nodig en wilde een
grondbelasting invoeren. Daarvoor trok hij het
kadasterplan van Napoleon weer uit de kast. De
landmeters konden weer aan de slag. In 1832 moest
heel Nederland in kaart gebracht zijn. Dan moesten
alle wijzigingen op de kaart bijgehouden kunnen
worden, net als de nieuwbouw van huizen en de
verkoop van landerijen.
In 2007 is het precies 175 jaar geleden dat het
kadaster officieel in Nederland werd ingesteld. Op de
website www.kadaster.nl/175jaar vind je van alles over
de geschiedenis van het kadaster.
Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder het
kadaster. Alle huizen, weilanden, wegen, kortom alles
staat er heel nauwkeurig op. Koop je een huis, dan
wordt dat in het kadaster vermeld. Heb je ruzie over de
grens tussen jouw tuin en die van de buren, de
ambtenaren van het kadaster weten tot op de
centimeter nauwkeurig wat van wie is.
Momenteel is alles digitaal beschikbaar. Op de
computers bij de gemeente Dantumadeel kunnen ze in
de kadasterkaarten kijken waar bijvoorbeeld de afvoer
van jullie wc op het riool aangesloten zit, waar de
draden van het elektrisch liggen, enzovoort. Het
kadaster is er dus niet alleen om de grondbelasting te
bepalen, maar het wordt tegenwoordig voor een
heleboel nuttige zaken gebruikt.
De oude kadasterkaarten van 1832 zijn sinds 2005
gedigitaliseerd door de Fryske Akademy in
Leeuwarden. Je kunt ze nu op internet bekijken op
www.hisgis.nl. Via de site kun je van alles uitzoeken
door steeds andere dingen aan te klikken.
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Veenwouden 1832 volgens www.hisgis.nl

Een voorbeeld. Surf eens naar www.hisgis.nl en klik
daar op plaatsnamen. Klik op Veenwouden. Je krijgt
dan het kaartje te zien dat hierboven staat. Wanneer je
bij lagen op de onderste klikt (kies een achtergrondkaart en je kiest voor 1930) dan krijg je over de
kadasterkaart een tweede kaart te zien, die van 1930.
Alle wegen die er tussen 1832 en 1930 zijn bijgekomen
kun je zichtbaar maken door op de schuifbalk aan de
rechterkant te klikken. Dat geeft opnieuw veel
informatie over de geschiedenis van Dantumadeel.
Door als achtergrondkaart: Top 25 raster C aan te
klikken, krijg je de kaart van nu over de oude
kadasterkaart heen. Door dit trucje uit te voeren, kun je
je eigen huis opzoeken en zien wat er vroeger op die
plek was. Een weiland, een sloot of misschien ook al
een huis?
Luchtfotografie
Tegenwoordig hoeven we niet meer met landmeters
land op te meten. Voor het maken van kaarten
gebruiken we luchtfotografie. Ook daarbij moet je met
elkaar afspreken waar een plaats op de kaart komt.
Dat doen we als volgt: De aarde is een bol die in 24
uur om z’n as draait. Deze as geeft de aarde zijn
Noord- en Zuidpool. Met het kompas kun je het zuiden
en het noorden bepalen. Om een plaatsbepaling op
aarde mogelijk te maken brengen we denkbeeldige
lijnen aan op de aardbol. We leggen een denkbeeldig
kippengaas over de wereld.

Veenwouden 2007

De aarde met noord-zuid en oost-west lijnen

Je ziet lijnen van noord naar zuid en lijnen van oost
naar west lopen. Elk punt op aarde ligt ergens op een
noordzuid-lijn en ergens op een oostwest-lijn. Als we
die lijnen namen en nummers geven, dan kunnen we
elke plaats op aarde bepalen.
Google Earth
Wanneer je bij Google Earth de muis op de rotonde
van Damwoude houdt, dan zie je links onder in het
scherm staan: 53°17'24"45 N en 5°59'53.07 E. Dat zijn
de coördinaten van die plek, twee denkbeeldige lijnen,
één van het noorden naar het zuiden en één van het
westen naar het oosten. Op de rotonde kruisen die
twee elkaar. Wanneer je de muis op je eigen huis zet,
krijg je de coördinaten daarvan.
Een computer kan heel snel de afstand tussen twee
punten op een kaart berekenen. Zo werkt het GPSnavigatiesysteem, de Tom Tom, in een auto.
Dit systeem is bedacht door de Amerikanen. Bij de
oorlog in Vietnam en Irak hadden de Amerikanen
nauwkeurige kaarten nodig. Met vliegtuigen maakten
ze hele nauwkeurige foto's, daarvan maakten ze
kaarten.

Satellietfoto van Damwoude met Google Earth
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Koning Willem I had geld nodig en voerde het
kadastersysteem in. Via www.hisgis.nl kunnen wij daar
nu in kijken, het levert ons een schat aan informatie op.
De Amerikanen ontwikkelden voor het leger het GPSsysteem en wij gebruiken het voor navigatie in de auto,
de boot en Google Earth.

Zo zie je dat dingen die gemaakt zijn voor de oorlog of
voor de belasting, soms ook een goede en nuttige kant
kunnen hebben.

.
Het GPS-systeem werkt op 24 satellieten. Die draaien
rondjes om de aarde. Elke satelliet zendt een signaal
uit met de melding van de tijd en waar hij zich bevindt.
De GPS ontvanger meet hoelang het signaal
onderweg is. Zo berekent hij de afstand tot de
satellieten. Wanneer hij de afstand tot drie of meer
satellieten weet, dan kan de GPS-ontvanger zijn eigen
positie bepalen.
Zo konden de Amerikanen met computergestuurde
raketten Bagdad tot op de meter nauwkeurig
bombarderen. GPS is in het geheim ontwikkeld om
oorlog te voeren, maar het is zo handig dat Europa
miljarden uitgeeft om een eigen GPS-systeem te
bouwen.
Zo zijn we weer terug bij het begin. Philips II van
Spanje verwachtte een opstand in Nederland en hij gaf
Jacob van Deventer opdracht de eerste kaart van
Dokkum te maken. Die werd gebruikt in de 80-jarige
oorlog. Wij gebruiken die oude kaarten om de
geschiedenis van onze streek te bestuderen.

GPS-satelliet
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Kaart van Schotanus uit 1718

7. SPITKETEN
Op dit moment leven we in Dantumadeel in een
gouden eeuw. We worden gemiddeld bijna 80 jaar oud
en nog nooit eerder verdienden we met z'n allen zoveel
geld. Overal zie je aan dat we het goed hebben. We
werken al lang niet meer 96 uur per week zoals de
arbeiders in de cichoreidrogerij. We hebben op school
per jaar 165 dagen vrij. Ondanks al die welvaart en
luxe hoor je mensen toch vaak klagen. Misschien is het
wel eens goed om honderd jaar terug in de tijd te gaan.
Je zult dan zien dat er in honderd jaar erg veel
veranderd is.
Dantumadeel bestaat uit een kleistrook in het noorden,
daaronder een zandrug met de dorpen Driesum,
Wouterswoude, Damwoude en Rinsumageest en ten
zuiden daarvan een laagveen en moerasgebied. De
zandrug van Driesum naar Rinsumageest vormt de
kern van Dantumadeel. Dit gebied wordt de Dokkumer
Wouden genoemd. Vanuit dit gebied trok de bevolking
in de terpentijd de klei op. Later, rond 1750, trokken de
mensen hier vandaan naar de heide en de lagere
gronden ten zuiden van de Dokkumer Wouden.

Een tweede zandrug loopt via Kollumerzwaag en
Zwaagwesteinde naar Veenwouden. Op de hogere
zandgronden (hier en daar zo'n 2½ m boven
zeeniveau) kwam hoogveen en heide voor, in de lage
gebieden laagveen. Het gebied ten noorden van
Veenwouden ligt onder zeeniveau. Op de kaart staat
het woord Laage Veenen. Dat is nu het Buitenveld. Je
had daar toen een natuurgebied van wel 350
voetbalvelden groot waar de grond erg nat was.
Wanneer je de kaarten van Dantumadeel goed bekijkt,
dan ontdek je dat de eerste en de meeste huizen zich
in de Dokkumer Wouden bevonden. In de
Middeleeuwen waren daar al dorpen, kerken en states.
Na 1750 ontstonden ten zuiden van de Dokkumer
Wouden de arme heidedorpen zoals 'De Broek' (nu
Broeksterwoude) en Zwaagwesteinde. Vroeger waren
in Friesland de mensen die op kleigrond woonden rijk
en die op de heide arm. Dat is allang verleden tijd.
Tegenwoordig zie je geen verschil meer in rijkdom
tussen de klei en de wouden. Zwaagwesteinde is nu
het op één na grootste dorp van Dantumadeel. Een
modern dorp met ruime woonwijken. Laten we met
behulp van de kaarten eens naar dat dorp kijken.
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Spitkeet in Zwaagwesteinde

Krotwoning op It Skier in Zwaagwesteinde, afgebroken in 1928
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In 1749 werd in Nederland de belasting naar draagkracht ingevoerd. Rijke mensen moesten meer
belasting betalen dan arme mensen. Daarvoor werden
er overzichten gemaakt van alle gezinnen en hun bezit.
Belasting betalen is niet leuk, maar het levert wel heel
waardevol bronnenmateriaal op. Met behulp van de
belastingschriften, die ze toen quotisatie kohieren
noemden, kunnen wij nu allemaal onderzoeken doen.
Hiernaast zie je een schatting aan de hand van die
belastingschriften van arm naar rijk gemaakt door J.J.
Spahr van der Hoek. Duidelijk valt op dat Zwaagwesteinde het armst was. Bijna 60% van de inwoners was
arm. Na 1749 neemt dit aantal toe. De rijkere dorpen
stuurden hun armen weg naar de hei. Daardoor
groeide Zwaagwesteinde sneller dan andere dorpen.

Hierboven zie je een stukje van de kaart van 1718.
Zwaagwesteinde heette toen Swaegwestereind, het
gebied ten westen van de Zwaag (Kollumerzwaag). Je
ziet op deze kaart nog geen kerk. Er woonde slechts
een klein aantal mensen langs de weg naar
Kollumerzwaag. Je kunt de huizen tellen, het zijn er
ongeveer 25. Hier woonden ruim 100 mensen. Verder
zie je het woord ‘hoogveen’ staan, dat veen was nog
niet afgegraven. Het meeste hoogveen was in
Dantumadeel al voor 1700 afgegraven. Het afgraven
van laagveen ging hier en daar nog door tot in de
negentiende eeuw.

1749
welgesteld middelmatig sober of arm
Akkerwoude
11%
52%
37%
Murmerwoude
13%
46%
41%
Dantumawoude
23%
35%
42%
Wouterswoude
35%
35%
30%
Driesum
27%
33%
40%
Veenwouden
21%
42%
37%
Zwaagwesteinde
4%
37%
59%
Bron: J.J.Spahr van der Hoek, De heidedorpen blz. 54

Om je een idee van de armoede te geven, volgt hier in
een overzichtje het bezit van koeien en paarden in het
jaar 1800. Zwaagwesteinde bestond toen uit ongeveer
100 gezinnen:
Totaal 100
gezinnen in 1800:
11
20
5
rest

vee:
4 tot 10 koeien
1 tot 3 koeien
geen koeien, wel een paard
dagloner, veenarbeider, venter,
bedelaar

Bron: K. Sikkema, Zwaagwesteinde , het ventersdorp op de
Friese heide blz 39.

Kadasterkaart van www.hisgis.nl

Hier zie je een kadasterkaart uit 1832. Ten zuiden van
de weg van Zwaagwesteinde naar Kollumerzwaag
staan nu meer huizen. Zwaagwesteinde wordt een
heidedorp. Steeds meer arme mensen gaan hier
wonen.
jaar
1720
1749
1820
1840
1930
2006

inwoners
±100
321
595
950
2901
5090

per gezin
±4
4
5
6

aantal huizen
25
50
120
160

Tussen 1850 en 1890 kregen de arbeiders in Friesland
het steeds slechter. De lonen daalden en de mensen
konden steeds minder kopen. Dantumadeel bestond
uit twee gebieden: arm en veel minder arm. De armste
gebieden waren: De Hale ten zuiden van Murmerwoude, De Broek ten zuiden van Akkerwoude en het
gebied bij Zwaagwesteinde. Daar trof je erg veel
eenkamerwoningen aan.
Misschien ga je zomers wel eens kamperen. Een
bungalowtent is vaak nog groter en luxer dan een
spitkeet of eenkamerwoning. Een eenkamerwoning
had één vertrek voor wonen, slapen en koken. In
Dantumadeel waren in 1899 in verhouding tot de
andere gemeenten in Friesland erg veel
eenkamerwoningen.
Met een eenkamerwoning bedoelen we een woning
van ongeveer 20 m2 zonder bovenverdieping, met een
stahoogte van minder dan 2,25 m, geen keuken en
een wc. Daarin woonden gemiddeld 5 mensen.
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Huis van de buurman van Jelle Dam

Jelle Dam geeft in zijn boek een indruk van hoe het
was om in zo´n spitkeet te wonen. Hij zegt daarover:
Murmerwoude 39 éénkamerwoning afgebroken in 1958

Hieronder vind je de gemeenten met de meeste
éénkamerwoningen:
Dantumadeel

81% van het totaal aantal woningen
was een éénkamerwoning.
Achtkarspelen 74 % éénkamerwoningen (waarvan
ruim 200 woningen waar de muren
van aarde en het dak van riet was).
Smallingerland 73% éénkamerwoningen
In Achtkarspelen waren volgens dit overzicht van 1899
200 plaggenhutten. In Dantumadeel treffen we ook
spitketen en krotwoningen aan.
Plaggenhutten of spitketen werden in één dag
gemaakt. Eerst werd er een gat gegraven. De modder
en graszoden (plaggen) werden op de rand gelegd.
Wanneer een jongen en een meisje gingen trouwen,
dan moesten ze naar het gemeentehuis in
Rinsumageest lopen. Vanuit Zwaagwesteinde was dat
een flinke wandeling. Als ze terugkwamen, hadden de
familie en de buren de spitkeet vaak al af.
Jelle Dam, die van 1857 tot 1935 leefde, werd in zo'n
plaggenhut geboren. In zijn boek Jeugdherinneringen
van Jelle Dam schildert hij het leven op de heide bij
Harkema rond het jaar 1900. Het leven op de heide bij
Zwaagwesteinde zal ongeveer hetzelfde zijn geweest.
Hieronder volgen een paar stukjes uit zijn boek. De
tekst en de spelling zijn aangepast om het wat
gemakkelijker te kunnen lezen. Jelle Dam tekent een
spitkeet en geeft er een omschrijving van een:

Ik woonde met mijn ouders in een heidehut. Er zat
geen steen aan. De muren waren van onderen wel een
meter breed en liepen dan schuin naar boven. In de
muren zat allemaal ongedierte. Torren, duizendpoten,
oorwormen en vooral ook padden. Van de eerste drie
soorten hadden wij vooral in de zomer veel last, omdat
ze dan de bedden op zochten. Een pad heb ik nooit in
bed aangetroffen. Moeder heb ik daar ook nooit over
horen vertellen, maar ik heb ze wel vaak over de vloer
gezien. Nog zie ik hoe moeder ze dan met een tang
naar buiten bracht. Ik kan mij nog goed herinneren dat
wanneer ik toen op bed lag, ik die padden zo zacht en
langzaam naast mij in de muur hoorde ''krôkjen"
(kwaken). Dat gaf zo´n rustig gevoel.
Wanneer je het boek van Jelle Dam leest, dan houd je
het niet voor mogelijk dat er in het begin van de
twintigste eeuw nog mensen in zulke slechte
omstandigheden leefden. Jelle Dam heeft zijn best
gedaan daar verbetering in te brengen.
Ik woonde toen in de zogenaamde Hamsterheide
(Harkema Opeinde) waar de gehele bevolking zich
bezig hield met vlasbraken, een zeer vermoeiend werk;
ik zie nog de zwarte vlekken op de ruggen, waar de
kleren waren doorweekt van het zweet; ik hoor nog die
braken kletteren, waarmee de eersten 's morgens 2 à 3
uur al begonnen, tot eindelijk om een uur of 5 ook de
laatsten in 't spier waren. De besten konden dan
vijfenveertig tot zestig cent per dag verdienen.

Een spitkeet is een woning geheel van zoden
gebouwd, strooien zolder, lemen vloer, 'n grote
vuurpot, tegen een dikke leemhoop, 'fjursté' genaamd,
om de gevel voor uitbranden te bewaren. In mijn
herinnering zie ik, hoe vooral dinsdags en vrijdags,
grote drommen langs de huizen liepen om te bedelen.
Spitkeet in het spitketenmuseum in Harkema
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Hij vertelt in zijn boek dat hij pas voor het eerst in zijn
leven een stenen gebouw ziet wanneer hij naar school
gaat. Tot die tijd was hij blijkbaar nog nooit van de
heide af geweest.
Je kunt je nu moeilijk voorstellen hoe die mensen
toch nog wat van het leven probeerden te maken. Jelle
heeft, wat dat betreft, grote bewondering voor zijn
moeder.
Er werd in die tijd zo weinig verdiend. Wij konden 't met
ons drieën [vader Durk Dam, Jelle Dam en zijn broer]
niet meer verdienen dan drie à drie gulden vijftig in de
week. Een heel enkele keer vier gulden. Zaterdags
bracht ik het geschoonde vlas naar de eigenaar en als
ik dan tegen de avond thuiskwam, vroeg ik mijzelf vaak
verwonderd af, waar moeder toch de moed en de lust
weghaalde, om alles zo netjes schoon te hebben. Van
buiten was alles netjes afgestoft, aangeveegd en met
wit fijn zand bestrooid. De stoffige gordijntjes waren
door helderwitte vervangen, die dikwijls op vele
plaatsen versteld waren. En als de ketel zo pruttelend
over het plaggenvuur hing, en soms zo gezellig kon
zingen, dan was het mij soms alsof de oude stoeltjesklok helderder tikte dan gewoon. En als ik dan 't geld
voor moeder op tafel neerlegde en daar was bij
verrassing eens vijftig cent meer dan gewoon, en ik
zag dan die zo genoeglijke uitdrukking op moeders
gezicht, dan was mij dat een geweldige aansporing om
mijn uiterste best te doen. Als moeder dan met krijt op
de tafel uitrekende, wat en hoeveel ze ervoor krijgen
kon, en zij kon het zo regelen, dat er een half ons
klontjes af kon, dan scheen ze eerst echt tevreden. Zij
wou dat zo graag, voor de zondag. Maar dat lukte niet
altijd. Dan zei ze bemoedigend: 'Dan maar wachten tot
’n volgende keer, dan smaakt het ook zoveel
lekkerder'. Klagen deed moeder nooit.
In 1901 wordt de woningwet aangenomen. De
overheid kan woningen nu onbewoonbaar verklaren.
Dat gebeurt geleidelijk, want er zijn niet direct
duizenden woningen beschikbaar voor mensen die in
slechte woningen wonen.
In 1912 zijn er nog steeds plaggenhutten. Jelle Dam
werkt dan mee aan een onderzoek naar het wonen in
spitketen. Hij brengt verslag uit aan de burgemeester
en zegt dat de woningen lang niet voldoen aan de
minimale eisen. Uit dit stukje blijkt tegelijk dat rijke
mensen, zoals de burgemeester, niet eens wisten hoe
beroerd deze mensen het hadden. Sterker nog, ze
durfden er niet eens heen te gaan.
Ik wou de burgemeester een paar formulieren laten
zien die ik gemaakt had. Toen ik de burgemeester
enkele formulieren had laten zien en hem vroeg, of het
invullen zo goed was, zei hij: ' Ja ... ja ...', en trok even
pijnlijk met z'n wenkbrauwen. 'Ja ..., die invulling is
goed, maar ... eh ... is het daar zo erg? Hebben ze
geen wc? Waar lopen die mensen dan, om eh .....'
'O, mijnheer', zei ik, 'doodeenvoudig, ze hebben 'n
grotere of kleine aardhoop achter de woning, en
rondom die aardhoop, kunt U het bewijs zien, dat ze
nog niet helemaal verhongeren!'
Toen glimlachte hij, maar die glimlach was pijnlijk.
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Toen heb ik hem nog verteld van de vrouw, die zo
weemoedig zong: 't Is mij altijd, altijd goed'. En hoe die
laatste woorden nog natrilden in mijn hoofd, toen ik in
'n volgende woning stond, waar een vrouw en 5 kleine
kinderen mij stonden aan te staren, met een
uitdrukking op het gelaat, die ik moeilijk kan
beschrijven. Hoe de vloer van die woning bestond uit
'modder' en de zolder uit gevlochten stro. En dat stro
's nachts over de vloer werd gespreid, omdat er geen
bedstee was en ook geen ruimte voor een bedstede.
Daar moesten ze slapen, die ouders met hun 5
kinderen. Of er beddengoed aanwezig was? Ik weet
het niet. In de ene hoek lag een hoopje. Het konden
oude dekens, maar ook wel oude zakken zijn. Van de
drie lichtramen, die samen 24 ruitjes bevatten, waren
nog 6 heel, de overigen waren dichtgestopt met papier
en vodden. Ik vertelde de burgemeester verder, dat de
vrouw mij verteld had dat de man zestig cent per dag
kon verdienen, als 't goed weer was. Daar moesten ze
van leven, die zeven mensen.
'k Had de moed om te zeggen: 'Burgemeester, U
moest eens één halve dag met mij op onderzoek gaan.
'k Zie nog, hoe hij met een armzwaai te kennen gaf:
'Ik kom daar niet, dat moet je niet denken hoor!'
Waarop ik zei: ‘Het zijn daar geen kannibalen meneer!
Ik schets U slechts iets van de uitersten. Over het
algemeen gaat het wel. De meesten hebben wat koffie
klaar als ik in aantocht ben en dan houden we meestal
een gemoedelijk praatje'.
De burgemeester wou niet mee. Toch had ik bewerkt,
dat er hier en daar wat hulp kwam.'
Ook na 1912 blijven er nog mensen in krotten en
spitketen wonen, maar de overheid heeft nu de taak
om het probleem aan te pakken en dat gebeurt ook. Er
komen woningbouwverenigingen en vanaf 1910
worden er veel nieuwe huizen op ruime percelen
gebouwd. Woningen zoals je die aan de Willemstraat
in Damwoude en in Broeksterwoude nog kunt zien.

Geleidelijk aan verdwijnen er steeds meer plaggenhutten. In 1939 wordt in Zwaagwesteinde de laatste
opgeruimd. Daarmee komt er gelukkig een eind aan de
tijd dat er in Dantumadeel mensen in spitketen
moesten wonen.

Woning uit ± 1919, Patrimoniumweg, Broeksterwoude
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Zwaagwesteinde 1918, aquarel van Ids Wiersma
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Hutten bouwen is leuk werk. Sommige kinderen bouwen een hut in een boom of ergens achter op het erf
van een boerderij. Van afvalhout spijkeren ze een heel bouwwerk in elkaar. Kleden erover en dan even met
een spuitbus spuiten zodat de hut niet lekt als het regent. Zo'n hut is leuk, het is een plek die helemaal van
jou is. Misschien heb je wel eens geslapen in zo'n zelfgebouwde hut. Maar... zou je er ook altijd in willen
wonen? Met een groot gezin met wel tien kinderen? Ook als het regent of vriest?

Wâldhúske uit Dantumadeel in het Open Luchtmuseum in
Arnhem

Wâldhúske aan de Achterweg in Damwoude
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In deze les wordt de ontwikkeling van spitkeet tot
woudhuisje beschreven. Ook staan we stil bij de grote
verbeteringen die er zijn gekomen op woongebied.
In Dantumadeel stonden vroeger erg veel woudhuisjes.
Woudhuisjes zijn karakteristiek voor de Wouden.
Volgens onderzoek van architect Hink Eldering uit
Huizum, die vlak na de tweede wereldoorlog de
woudhuisjes in Zwaagwesteinde bestudeerd heeft, is
er een duidelijke ontwikkeling aan te wijzen van de
plaggenhut naar het woudhuisje.
Momenteel voldoen de woudhuisjes niet meer aan de
bouwnormen. Ze zijn te klein en te laag. Doordat de
muur uit en enkele laag stenen bestaat, zijn ze
bovendien niet goed geïsoleerd en vochtig. Daarom
zijn ze bijna allemaal afgebroken.
Drie van die woningen zijn stukje voor stukje
afgebroken, in containers gestopt en weer opgebouwd
in het cichoreimuseum aan de Trekweg in Damwoude.
Ook staan er tegenwoordig nieuwe woudhuisjes in
Dantumadeel. Luxe moderne woningen die aansluiten
op de bouwhistorie van deze regio.
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Van spitkeet tot woudhuisje
In het boek “Zwaagwesteinde het ventersdorp”, van
vader en zoon Sikkema, komt een hoofdstuk voor van
architect Hink Eldering uit Huizem. De Sikkema's
hebben hem, vlak na de tweede wereldoorlog, naar
Zwaagwesteinde gehaald om het karakter en de
ontwikkeling van het verdwijnende wâldhúske vast te
leggen. Hieronder volgt een samenvatting van wat
Eldering noteerde.

Bouwtekening spitkeet

De woudhuisjes in het cichoreimuseum
In 2008 opent aan de Trekweg Damwoude een
cichoreimuseum met drie woudhuisjes, elk met een
eigen thema. In het woudhuisje uit De Valom kunnen
we zien hoe men vroeger vissen ving, jaagde en
stroopte. In het woudhuisje uit Zwaagwesteinde ligt de
nadruk op het werken op de heide en het leven in een
ventersdorp. Het huisje uit Rinsumageest is ingericht
als wâldspultsje, een keuterboerderijtje.

De spitkeet kennen we onder de namen: plaggenhut,
zodenhut en klinte. Zo'n hut werd meestal in een dag
of nacht gebouwd. Eerst werden de zoden op de plaats
waar de hut gebouwd zou worden weggespit. Vandaar
de namen spitkeet en zodenhut. De zoden werden op
de kant gelegd en die vormden de muren. De
uitgegraven plek had de vorm van een vierkant, daar
werden palen in geplaatst. De palen bestonden uit
dunne boomstammen.

It fjouwerkant

Onder de stammen werden veldkeien geplaatst om
verzakking te voorkomen. Over het vierkant werden
boomstammen voor het dak gelegd. Bij latere hutten
bestond de zijkant uit hout.
Door het plaatsen van de palen ontstonden drie
ruimten. In een plaggenhut was geen zolder. Over de
palen van het dak werden takken en daarover plaggen,
riet of stro gelegd. In de achtergevel werd een deur
uitgespaard en in de voorwand twee kleine ramen.
Sommige plaggenhutten hadden een schoorsteen,
maar bij veel plaggenhutten kon de rook alleen via de
deur en andere gaten naar buiten komen.
Terrein van het sûkereimuseum
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In zeven stappen beschrijft architect Hink Elderink hoe
de ontwikkeling van plaggenhut tot wâldhúske zich in
Zwaagwesteinde heeft voltrokken.

Uit de plaggenhut ontwikkelde zich eerst de
'strieskethut'. Deze hut heeft houten wanden met stro
aan de binnenkant. In Zwaagwesteinde waren vlak na
de oorlog nog twee striesketwoningen. Eén op de
Hege Seis en één aan het Skier.
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Behalve de palen van het vierkant, werden er aan de
buitenkant ook palen in de grond gezet. Daar werden
aan de buitenkant planken tegenaan getimmerd en
aan de binnenkant werd gevlochten stro geplaatst. Je
ziet hier de plattegrond van de woning aan het Skier.
De ingang zit bij (1) aan de zijkant. Je kunt daar linksaf
naar het achterhuis en rechtsaf naar de kamer (2) en
naar de voorraadkast (3). In de kamer bevinden zich
bedsteden (4) met hele kleine toegangsdeuren. De
bedsteden werden "krûpyntsjes" genoemd. Tussen de
twee bedsteden aan de linkerkant bevond zich een
klein kastje met kopjes en schoteltjes en dergelijke.

Zo tekent Eldering de voor- en zijkanten van de striesketwoning aan het Skier. Deze woning is in 1949
afgebroken. De zijkanten zijn van hout en de voorgevel
is al van steen.

Bij dit huis is het hele voorhuis van steen. Alleen de
topgevel is van hout. Deze woning is bewoond
geweest tot 1939.

Bij deze woning is het hele voorhuis en ook de
schoorsteen van steen.

Deze woning heeft weer een houten topgevel, maar is
wel later gebouwd, want het heeft al kleine raampjes
aan de zijmuren van het achterhuis.
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de garage gepast hebben. En hoeveel keer past zo'n
wâldhúske in jouw huis?

Het laatste type is helemaal van steen. Al de woningen
zijn erg klein. In geen enkele kamer zouden wij rechtop
kunnen staan. De afstand van de vloer tot aan de
zolderbalken bedraagt niet meer dan anderhalve
meter, hooguit 1 m 60. De oppervlakte van de kamer is
niet groter dan acht tot maximaal elf vierkante meter.
Tegenwoordig zijn kamers 2 m 70 hoog en meestal wel
30 vierkante meter groot. Een modern woudhuis uit
Veenwouden stond op internet te koop. In de
advertentie lees je de maten. Vergelijk die maten eens
met de oude wâldhúskes. Zo'n oud wâldhúske zou in

Na de basisschool ga je naar het voortgezet onderwijs
en daarna ga je verder leren. Misschien vraag je je wel
eens af hoe jouw leven er over tien of vijftien jaar uit
zal zien. Misschien werk je dan en woon je in al in je
eigen huis!
In dit hoofdstuk gaan we kijken hoe mensen honderd
jaar geleden woonden en werkten. In hoofdstuk 8-1
kijken we naar het woudhuisje uit De Valom. Daar
woonde een gezin dat leefde van visvangst, jacht en
stropen. In 8-2 komt het woudhuisje uit
Zwaagwesteinde aan de beurt. We bekijken daar het
leven in Zwaagwesteinde als ventersdorp. Tot slot lees
je in hoofdstuk 8-3 wat er zoal gebeurde op een
keuterboerderijtje.

Te koop: Woudhuis, type boerderij. Traditioneel gebouwd en volledig geïsoleerd. Afmetingen 6.00/7.30 x 12 m.
Perceelsoppervlak ca 400 m2. Vrijstaande stenen garage met kap (grote bergzolder). Afmetingen 5.00 x 8.00 m.
Kleine schuur.
Begane grond; hal, kamer met open keuken (met inbouwapparatuur), slaapkamer, badkamer, toilet, bijkeuken en
werkkast. Woonkamer met fraaie open haard. Benedenverdieping voorzien van plavuizen.
Bovenverdieping; overloop, 4 slaapkamers en separaat toilet. Bovenverdieping voorzien van laminaat. Royale
bergzolder via vlizotrap
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Hoe vaak gaat bij jullie thuis de bel van de voordeur? Vast niet zo vaak. Misschien komt er slechts een paar keer per
week iemand aan de deur. Vroeger was dat anders. Elke dag was er volk aan de deur. De bakker, de slager, de
kruidenier en de melkboer; iedereen belde aan. De leedaanzegger kwam vertellen dat er iemand overleden was, er
kwam iemand langs om scharen te slijpen en er waren venters met allerlei spulletjes, zoals knijpers, garen en borstels.
Zwaagwesteinde stond bekend om deze handel, en was daarom het ventersdorp van Friesland. De venters waren
vaak een hele week onderweg. Ze verkochten hun spullen niet alleen maar in hun eigen omgeving.

Wâldhúske De Westerein

Tekening van Joh. Mulders uit het boek van de Sikkema's

Zwaagwesteinder koopman op het eiland Wieringen
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Van de "heidtsjers" werd gezegd dat je voor hen op
moest passen. Niet alleen was het ventersvolk, maar
ook een volk van vechtersbazen, bedelaars en
sjacheraars. Kortom, een bevolking met andere
omgangsnormen dan de kleifriezen.
De "heidtsjers" zwierven door heel het noorden van het
land met wat zwavelstokken en almanakken op zak of
een partijtje schrobbers op de rug, doch die dienden
voornamelijk als mantel om minder fraaie praktijken te
dekken. (blz. 24 Zwaagwesteinde, het ventersdorp op
de Friese heide, K. Sikkema sr en K. Sikkema jr)
J.J. Spahr van der Hoek heeft uitgezocht of dit beeld
klopt met de cijfers. In zijn boek “De heidedorpen in de
Noordelijke Wouden” geeft hij het aantal
veroordelingen weer tussen 1700 en 1810 per 100
personen per dorp. Laten we eens kijken in welke
twintig dorpen de meeste misdaden werden gepleegd:
aantal
per
100
Kollumerzwaag 42,8
Veenwouden
23,7
Zwaagwesteinde 20
De Valom
15,5
Surhuisterveen 12,9
Driezum
10
Murmerwoude 8,2
Buitenpost
7,9
Twijzel
7,4
Kollum
6.8
plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aantal
per
100
11 Dantumawoude 6,3
12 Drogeham
6.2
13 Westergeest
6.0
14 Augustinusga 5.9
15 Surhuizum
5.4
16 Wouterswoude 4.6
17 Akkerwoude
4.4
18 Oudwoude
2.6
19 Harkema
2.5
20 De Kooten
2.0
plaats
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levensstandaard kan men enigszins oordelen, als men
weet, dat onlangs een hut met „inboedel" voor 80 cent
is verkocht! De bezigheden der bevolking bestaan
slechts voor een zeer klein deel uit productieve arbeid.
Zij, die zich voor boerenwerk laten gebruiken,
verdienen zeer minieme lonen: van ƒ 2.50 per week
bijvoorbeeld. De grote meerderheid bestaat uit kleine
kooplieden en kramers, die óf in de buurt venten en
dan zaterdags en zondags thuis zijn, óf weken van
huis blijven, wanneer zij hun bedrijf uitoefenen tot in
Holland, b.v. in Alkmaar, Almelo enz. Zij verkopen niet
alleen kaas, maar ook houtwaren, muizenvallen (vaak
in Dokkum gemaakt) en galanteriewaren, die zij bij een
grossier in het dorp inkopen. Natuurlijk trachten ze
verbazende woekerwinsten te behalen, wat hun
evenwel, vooral in de winter, zeer slecht gelukt. Hun
verdiensten worden gaandeweg minder door het
toenemend gemis aan koopkracht bij hun klanten. Wat
er te kort komt moet door bedelen worden aangevuld
en de boze wereld in Friesland weet te vertellen, dat
de „Westereinders", zoals men dit zwervend
kramersvolk noemt, de heiligheid van de eigendom in
de praktijk slecht erkennen. Zij slapen in slaapsteden
of bij de boer in de schuur of soms onder de kar."
Hieronder lees je een stukje van R.H. Herwig uit het
blad “Eigen Haard 1907”. Hij beschrijft hoe de
kooplieden van Zwaagwesteinde met een hondenkar
door heel Nederland trokken:

Zwaagwesteinde staat niet bovenaan in deze top
twintig. Wel kun je zien dat er in de armste
heidedorpen meer misdaden werden gepleegd.
In 1896 bezocht Piter Jelles Troelstra de heide rond
Zwaagwesteinde. Hij schrijft daarover in zijn boek “Van
leed en strijd”:
„Voor ruim dertig jaren,- zo vertelde mij iemand, die 55
jaar op deze plaats heeft gewoond, stond er slechts
een enkel huisje op de heide. Daar de grond in deze
streek slecht is en er slechts enkele boeren wonen,
levert hij zeer weinig arbeid op. Zodoende heeft de
vermeerderende bevolking zich naar de heide
teruggetrokken, waar men voor ƒ 2.- à ƒ 2.50 in het
jaar een stukje grond huurt en met behulp van
vrienden en buren zich zijn woning bouwt. Zo zagen
wij, een nieuwe hut staan, die de bewoner ƒ 4,25 aan
hout en ƒ 2.- aan dekking heeft gekost. Van de een
had hij een paar palen, van de ander spijkers en
andere materialen cadeau gekregen en zo had hij zijn
nieuwe woning kunnen bouwen, waar hij nu met zijn niet „wettige" - huisvrouw is binnengetrokken. De
noodzakelijkheid van een burgerlijk huwelijk wordt door
de meerderheid van deze bevolking niet ingezien; in
„vrije liefde" leven de meesten, zonder dat daaronder
de huwelijkstrouw schijnt te lijden. Over hun

Zwaagwesteinder met hondenkar

“In Zwaagwesteinde zijn erg veel kooplieden. Deze
mensen doen niet anders dan reizen en trekken en niet
in de buurt, o neen, deze zomer waren we er getuige
van, dat iemand voorzien van een paar korven, in de
trein plaats nam en in Utrecht uitstapte; daar in de
omstreken zou hij trachten zijn waren aan de man te
brengen. Een vertelde ons, dat hij in de omstreken van
Antwerpen reeds met zijn waar gevent had. Meestal
gaan ze zo ver niet. De meesten rijden ’s maandagsmorgens met een hondenkar, waarop de korven
geplaatst zijn, naar het één of andere dorp in de
provincie Groningen of Drenthe. De kar wordt hier en
daar onder dak gezet en met de beide korven aan een
juk gaan ze bij de huizen langs. Sommigen venten met
kaas; de meesten echter met artikelen van
huishoudelijke aard: houten nappen en potlepels,
muizenvallen of brillen, scheermessen, zeep, inkt
haarkammen en meer van dergelijke artikelen.
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't Schijnt haast ongelooflijk, hoe die mensen met zo'n
paar korven vol een weekgeld kunnen verdienen en
toch is het zo, want in de regel keren ze
vrijdagsavonds weer naar hun woonplaatsen terug,
zodat ze de laatste en eerste werkdag der week haast
altijd thuis zijn en die dagen dus niets verdienen.”
In 1866 werd de spoorlijn naar Groningen aangelegd
en werden steeds meer wegen met puin verhard
(bestraten en asfalteren gebeurde pas in de 20e eeuw).
Het reizen met de hondenkar, met de trein of met de
fiets werd steeds gemakkelijker en daardoor breidden
de kooplieden hun handelsgebied steeds verder uit.
In 1909 was Klaas Baarsma uit Zwaagwesteinde de
eerste Zwaagwesteinder die zijn handel met een auto
vervoerde. Dat was weer veel gemakkelijker dan de
hondenkar!

Het wâldhúske uit Zwaagwesteinde; foto Tresoar

Uit het Friesch Dagblad van 1 augustus 2003:
Het Wâldhúske met de kastanjeboom
Een krot, meer was het niet: het wâldhúske aan de
Koopmansweg in Zwaagwesteinde, nummer 31. Op
dinsdag 20 januari 1976 haalde een foto van het huisje
de krant: het was aangekocht door de Oudheidkamer
Dantumadeel, in de persoon van voorzitter G. van der
Bij. Het huisje is voor Zwaagwesteinde van grote
waarde: het is het oudste huisje van het dorp. Het
stamt in ieder geval van voor 1810. Tot vlak voor het
nemen van de foto was het huisje nog bewoond. De
86-jarige R. Boorsma had het net verlaten.

Herbouw wâldhúske De Westerein okt. 2007

De aankoop door de Oudheidkamer is een teken dat er
in de jaren ’70 steeds meer waarde werd gehecht aan
historische woningen. In de tijd van de wederopbouw
tot in de jaren ’60 werden dergelijke woningen op grote
schaal gesloopt, om de zogenoemde verkrotting tegen
te gaan. Op die manier zijn honderden van dergelijke
wâldhúskes - het is niet meer dan een kamer met
bedstee - tegen de vlakte gegaan. In Houtigehage
staat aan de Skoallewyk een soortgelijke woning, die
helemaal is opgeknapt.
Het huisje in Zwaagwesteinde staat er niet meer. Het
stortte in; de opknapplannen sneuvelden door
geldgebrek. De restanten zijn in opslag bij
Dorpsherstel Dantumadeel, en het is de bedoeling dat
het huis opnieuw wordt opgebouwd.
Het meest bijzondere aan het huisje was nog de
kastanje die er naast stond, vertelt buurman Westra. In
de stam van de boom zat een wel, waar het water in
bleef staan. ,,De kippen konden op die manier zo uit de
boom drinken’’, aldus Westra.

Wâldhúske De Westerein okt. 2007

Het oudste wâldhúske van Zwaagwesteinde werd
bewoond tot 1976.

Momenteel wordt dit oude huisje in het sûkereimuseum
weer opgebouwd. Je kunt er straks weer knijpers,
garen en borstels kopen. Producten die op de heide
gemaakt werden, worden er uitgestald. En als je goed
ruikt, snuif je weer even de geur van toen op.

Achterkant wâldhúske De Westerein okt. 2007
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Tekening Buitenveld van Ids Wiersma
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Het natuurgebied in het Buitenveld in 2007
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Bouw wâldhúske De Valom, okt. 2007

De Valomstervaart getekend door Ids Wiersma
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Bij de Valomstervaart ligt een prachtig natuurgebied.
Vroeger was dit natuurgebied nog veel groter. Op de
kaart van 1718 zie je een gebied van 350 ha zonder
wegen. Tot aan 1930 kon je daar alleen met de boot
komen. Verder zie je meren zoals de Houtwielen.

Tekening Ids Wiersma

Kaart 1718 met het Buitenveld

In de dertiger jaren van de vorige eeuw, toen de
werkloosheid erg groot was, heeft de gemeente dit
gebied bewerkt om te wonen. Zo werden de werklozen
aan het werk gezet. Er kwamen wegen, sloten,
weilanden en het gebied werd beter bemaald.
J. Botke, de schrijver van het boek “De grijtenij
Dantumadiel” schrijft hierover:
“Wat hat men makke fan dit fûgel- en planteparadys!
Sjucht men net, hoe’t de stêden al mar greater wurde
en hjert men net, hoe’t dy roppe om natuermoaiens om
harren hinne? En sil men earst it moaie ferniele, om it
letter wer op to bouwen, as dit mooglik wier? Litte wy
dôchs net te gau de skeinende hân slaan oan it moaie
om ús hinne. - Litte al te gystene, wurkforskaffers en
autoriteiten, dy't hjir mei te meitsjen hawwe, dit dôchs
ris betinke.
In Amerikaan, dy't ris spriek oer sok natuerfandalisme
yn syn lân, utere him yn dizze wurden: 0, wy wurde
read om 'e holle fen skamte, as wy dêr oan tinke. En
moatte de meidoggers en de útfiners fen sok wurk as
hjir yn it Bûtenfjild dien is, ek net read fen skamte
wurde, as ien kear it besef by harren opkomt, hoefolle
ynmoaie natuer dêr foargoed, tink er om, foargoed!
útroege is? Det dit alles bart, komt omdet it herte fen in
protte minsken noch sletten is foar de wûnders om
harren hinne. Wurkferskaffing ! En dêrmei is alles ferdige. Soe men
ek foar wurkferskaffing de Rembrandts yn stikjes
knippe litte ef âlde keunstwurken ôfbrekke? En is it wol
wurkferskaffing? Freegje dat ris oan 'e fiskerslju, dy't
hjir in bistean founen.”

Tjasker bij De Valom

Natuurgebied bij de Valomstervaart

Wie nu rondloopt in het natuurgebied, begrijpt wel een
beetje waarom Botke zo boos was. Het is een prachtig
vogel-, vis- en plantenparadijs.
Momenteel herstellen de provincie en de gemeente de
fouten die in het verleden gemaakt zijn. Weilanden
worden opgekocht en het Buitenveld wordt weer net
zoals vroeger een prachtig natuurgebied.

Natuurgebied bij de Valomstervaart
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Natuurgebied ten westen van Veenwouden.

Kamer wâldhúske in het Open Luchtmuseum in Arnhem

In het wâldhúske uit De Valom wordt het leven van de
vissers die hier woonden en werkten uitgebeeld. De
kennis over de natuur en de kunst om op het juiste
moment paling en snoekbaars te vangen werd hier van
vader op zoon doorgegeven. Bij het knapperend vuur
van de kachel herstelden ze de netten en vertelden ze
over mooie nachten op het water.
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Hoe ze op een nacht dat de “iel rint” (de tijd dat de
paling naar zee trekt) met ‘peuren’ honderden palingen
in een paar uur vangen. Daarvoor maken de vissers
van een wollen draad van ongeveer twee meter een
peur, een instrument om vissen mee te vangen. Aan
die draad rijgen ze lange dikke wormen. De wormen
rapen ze ’s nachts als het gras nat van de dauw is en
de wormen boven de grond komen. Ze kunnen alleen
dikke lange wormen gebruiken, want de wormen
moeten in de lengte met een lange naald aan het
garen geregen worden. Wanneer ze zo een lange
draad hebben gekregen, dan winden ze die om de
hand. Je hebt dan een trosje wormen. Aan dit trosje
bevestigen ze een draad. Een stukje lood verzwaart
het trosje. Met een stok van een paar meter lang laten
ze de draad op de bodem zakken. Hier bewegen ze de
klos zachtjes op en neer en dan maar wachten tot ze
iets voelen. Wanneer de paling de wormen ziet, hapt
hij toe en trekt de wormen naar achteren. Dat is het
moment waarop de visser wacht, hij heeft beet!
De visser trekt de hengel steeds sneller naar zich toe.
De paling wordt meegetrokken en laat zich boven het
water vallen. Soms valt hij in, maar vaak ook voor de
boot. Daarom heeft de visser daar een drijfnetje liggen,
bijvoorbeeld een fietsband met een net erin. ‘Peuren’
levert niet altijd een grote vangst op. Alleen bekwame
vissers kunnen zo een grote hoeveelheid paling
vangen.
Ook met netten worden palingen, snoekbaars bleien
en andere vissen gevangen. De gevangen vis wordt in
een bak met allemaal gaatjes, die in het water ligt,
bewaard. Is er genoeg gevangen, dan wordt de paling
door de visser gerookt. Dit roken is ook weer een vak
op zich dat van vader op zoon wordt doorgegeven.
In het Buitenveld zie je nu geen vissers en stropers
meer. Peuren is verboden. De kennis die van vader op
zoon werd doorgegeven dreigt te verdwijnen. In
wâldhúske De Valom in het cichoreimuseum wordt
daarom geprobeerd om zoveel mogelijk van die tijd en
van dat leven te bewaren. Hier waan je je weer even
terug in de tijd dat het gebied bij De Valom één groot
natuurgebied was en de mensen dicht bij de natuur
leefden.

Tekening van een vissershut bij de Valomstervaart door Ids Wiersma

8-3. WÂLDHÚSKE DE GEAST

50

Schilderij van Ids Wiersma uit 1924

8-3. WÂLDHÚSKE DE GEAST
Wat wil jij later worden? Heel veel leerlingen
beantwoordden die vraag vroeger met ‘boer’, ‘boerin’
of ‘boerenknecht’. Voor de tweede wereldoorlog werkte
meer dan de helft van de Nederlandse bevolking nog
in de landbouw of de visserij.
Momenteel werkt in Nederland nog maar 2% van de
beroepsbevolking in de landbouw. Voor jongens of
meisjes die niet zelf uit een boerengezin komen, is het
bijna onmogelijk boer te worden. Deze paragraaf gaat
over de grote veranderingen op de boerderij en het
wonen en werken in wâldhúske De Geast.
Mijn beppe leefde van 1878 tot 1980. Ze is bijna 102
jaar oud geworden. Mijn pake en mijn beppe hadden
een boerderij. Eeuwenlang veranderde het leven op de
boerderij nauwelijks. Tijdens het leven van mijn pake
en beppe kwam daar plotseling verandering in. De
industrialisatie begon. Er kwamen machines en daar-

Wâldhúske De Geast

door veranderde het leven totaal. Die veranderingen
zijn nog steeds bezig en lijken steeds sneller te gaan.
Tijdens het leven van mijn beppe reden de eerste
treinen en trams in Friesland. De paardentram van
Veenwouden naar Dokkum werd aangelegd. In 1925
kwam de stoomtram. De eerste auto reed. In 1903
maakten de gebroeders Wright de eerste vlucht met
een motorvliegtuig. Er kwamen raketten en in 1969
ging de mens zelfs naar de maan. Dat kon mijn beppe
op de televisie zien, want tijdens haar leven waren de
radio, de televisie en de telefoon uitgevonden. Op de
boerderij van mijn pake werkten elf arbeiders en in het
voorjaar seizoenarbeiders om het hooi binnen te halen.
Later kwam er een maaimachine om dat werk te doen.
Eerst trok een paard de maaimachine, later werd dat
een tractor.
Momenteel woont mijn neef op de boerderij van mijn
pake en beppe. Hij heeft wel drie keer zoveel koeien
en doet het werk met machines en zonder personeel.

Melkbussen van de melkfabriek van Rinsumageest
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Vroeger was een boer een baas die veel arbeiders in
dienst had. Al het werk werd met de hand gedaan. Het
hele gezin moest meehelpen om elke dag twee keer
de koeien te melken. Het maaien werd in het voorjaar
door de ‘poepen’ of ‘hannekemaaiers’ met de zeis
gedaan. Deze grasmaaiers kwamen uit Duitsland. Een
boer had in die periode veel extra arbeiders die hem
hielpen om het hooi binnen te krijgen.
De moderne boer, met zijn melkkelder of melkrobot,
zijn indrukwekkende grote tractor met daarachter
zware machines, heeft een heel ander leven dan de
kleine boeren van vroeger.
Zulke dure machines zijn namelijk alleen maar mogelijk
als de boer veel land en veel vee heeft. Daardoor
verdwijnen de kleine boeren. Meer dan tweederde van
alle boerenbedrijven van zestig jaar geleden in
Dantumadeel, zijn nu verdwenen. Kleine boeren
verdwijnen, de grote bedrijven nemen hun grond over.
Die ontwikkeling gaat nog steeds door.
In Dantumadeel woonden vroeger veel keuterboeren,
boeren met een klein aantal koeien. Daarnaast
verbouwden ze wat aardappels, tarwe en cichorei.
Door de ruilverkaveling, de uitvinding van kunstmest
en het gebruik van machines ziet Dantumadeel er nu
heel anders uit. Een enorme verandering in vrij korte
tijd noemen we een revolutie. Op het boerenbedrijf
heeft zich na de tweede wereldoorlog een
landbouwrevolutie voorgedaan. Ruwweg kun je die
verandering in Friesland als volgt samenvatten: het
aantal boeren is gehalveerd, de boeren melken twee
keer zoveel koeien als vroeger en die koeien geven
twee keer zoveel melk.
In wâldhúske De Geast in het Sûkereimuseum kun je
de verdwenen wereld zien van een keuterboer met zijn
vee, gereedschap en akkerbouwproducten. Dit
wâldhúske wordt ingericht als een keuterboerderij waar
het gezin leefde van een ‘gemengd bedrijf’, oftewel van
een paar koeien en wat akkerbouw.

It bûthús

In wâldhúskes was lang niet altijd een stal. Toch werd
de ruimte aan de kant van de deur naar het voorhuis
wel altijd het bûthúske genoemd.
Kijk ook eens naar de vloer. Onder elk huisje in het
museum ligt een betonnen vloer met vloerverwarming.
Dat is een slimme oplossing van de architect, want de
huizen die hier staan hebben éénsteensmuren, zijn
niet geïsoleerd en worden daardoor erg vochtig. De
vloerverwarming houdt de huisjes droog. Zonder de
vloerverwarming verrot de boel. Vroeger hadden
huizen natuurlijk geen vloerverwarming. Zelfs geen
beton en meestal zelfs geen stenen op de grond. De
grond bestond gewoon uit een laag klei.
In het bûthús stond ook het ark (gereedschap) en de
potten, pannen en teilen om de was te doen. Verder
zie je hier de ruimte voor de geiten, de schapen en de
kippen. In de hoek staat it tontsje, dat is het toilet. Er
zijn ook wâldspultsjes die buiten een apart húske als
toilet hebben. De inhoud van de ton verdween niet in
het riool, maar ging als mest over de groentetuin. Van
mestoverschotten, ammoniakvervuiling en het
injecteren van mest hadden ze nog nooit gehoord.

Rondleiding
Stel dat jij in het museum straks een rondleiding mag
geven. Wat vertel je dan aan de bezoekers? Hieronder
volgt wat informatie die je bij een rondleiding zou
kunnen gebruiken.
Welkom in wâldspultsje 'De Geast'! Dit woudhuisje is
gebouwd in 1850 en bestaat uit twee gedeelten: een
voorhuis en een achterhuis. We gaan door de
achterdeur naar het achterhuis. Pas op jullie hoofd,
want de deur is veel lager dan onze tegenwoordige
deuren. De deur bestaat uit twee delen, een boven- en
een onderdeur.
Zo, we staan nu binnen. We laten het bovendeurtje
open, dan valt er wat meer licht in de ruimte en komt er
wat frisse lucht binnen.
Links in de hoek zie je de deur naar het voorhuis. De
ruimte hier links wordt het bûthúske genoemd. Bij
grotere boerderijen zie je in het bûthús de koeien in
een lange rij op stal staan.
It tontsje

8-3. WÂLDHÚSKE DE GEAST
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Het klopt dat je geen rol wc-papier ziet. Daarvoor
gebruikten de mensen stroken krantenpapier.
Mijn dochter was een paar jaar geleden met een groep
jongeren uit Damwoude naar Maerîste in Roemenië.
Daar sliep ze bij mensen die ook nog zo'n húske op het
erf hadden staan. Er zat geen deur voor. Als je nodig
naar het toilet moest en je zag al iemand zitten, dan
wachtte je gewoon even tot het toilet vrij was. 'Dat
moest wel wennen', zei ze.
Alles wat je hier in het museum ziet, lijkt verleden tijd,
Toch leven veel mensen op de wereld nog zoals de
mensen hier honderd jaar geleden in Dantumadeel. Of
zelfs nog veel armoediger. Zoals er hier in een eeuw
enorm veel verbeterd is, zo kan dat overal gebeuren.
We gaan nu naar het foarhûs, het woongedeelte. Pas
op voor de klompen die hier staan! Jij mag je schoenen
aanhouden, maar de bewoners gingen hier op sokken
of op klompsokken het voorhuis binnen. Klompsokken
waren leren sokken waardoor de sokken minder snel
versleten.
We komen eerst in het kleine gangetje. Aan het eind
daarvan zie je de voordeur. Die deur werd nauwelijks
gebruikt. Buren en bekenden kwamen via de
achterdeur binnen. Daar deden ze de klompen uit. Op
sokken liepen ze dan door naar de kamer.
De kamer is ongeveer drieënhalve meter lang en
breed. De vloer is van hout. Aan de raamkant zie je
twee ramen, daar tussenin staat de kachel. Aan de
wand er tegenover zie je de deurtjes naar de twee
bedsteden. Er tussenin hangt een diggelkastje, een
ondiepe kast met het servies. Onder de bedsteden is
de ruimte waar de aardappelen opgeslagen konden
worden. Bij grote gezinnen sliepen daar ook kinderen
in een houten bak of gewoon in wat stro. Kijk ook even
in de bedsteden. Die zijn erg klein, want de mensen
waren vroeger kleiner. Nederlanders van nu zijn
gemiddeld het langst van de hele wereld.

Interieur van het wâldhúske in het Open Luchtmuseum

It diggelkastje

Dat komt omdat we nu veel gezonder wonen, werken,
eten en slapen. Op het voeteneind van de bedstee zit
een houten bak: de krêbe. Dat was de wieg voor de
baby. Die sliep daar tot hij er niet meer in paste of tot
er een nieuw broertje of zusje kwam.
Tot slot nog even een blik in het keldertje. Daar werd
het voedsel bewaard. Voedsel bewaren is
tegenwoordig een makkie, je stopt het in de koelkast of
vriezer. Maar vroeger waren er geen koelkasten,
vriezers en conservenblikken. Vrouwen kookten de
groentes in de zomer, stopten ze dan in wekflessen en
bewaarden die in de kelder. Bonen en kool werden in
het zout gelegd. In de schoorsteen werd spek gerookt.
Vlees werd in potten gestopt met een laag vet erop. Zo
kenden ze allemaal trucjes om het voedsel zo lang
mogelijk goed te houden.
Een boerenfamilie probeerde op alle mogelijke
manieren aan de kost te komen. Ze hielden niet alleen
een kleine veestapel, maar verbouwden ook groente,
fruit en aardappels. De boeren verdienden verder wat
bij met het snijden van riet, mollenvangen, vissen en
dat soort werk. Kleding maakten ze vaak zelf.
Daarnaast verbouwden ze cichorei. Dantumadeel was
vroeger beroemd om de bouw van cichorei. Hoe dat
verbouwen in zijn werk ging, lees je in de volgende
paragraaf.

Het keldertje met de wekflessen
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Cichoreidrogerij Ons Belang Voorweg 75 Wouterswoude
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Cichoreidrogerij gebroeders Raap aan De Zwemmer; afgebroken in 1954
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Bouw cichoreidrogerij okt. 2007

Nederlands-Indië gingen om handel te drijven, komt de
koffieboon naar Europa en wordt koffiedrinken steeds
populairder. Koffie en coca cola zijn behoorlijk duur.
Daarom zijn er altijd mensen op zoek naar vervangers.
Naast coca cola is er pepsi cola en de supermarkt
heeft vaak ook nog een eigen huismerk cola. Wanneer
je op het internet zoekt, dan vind je recepten om zelf
cola te maken. Stel dat jij een colasmaak ontdekt die
lekkerder is dan coca cola, dan word je schatrijk!

Coca cola, koffie en cichorei
Wat wil je drinken? Cola, koffie of peekoffie
(cichoreiwortelkoffie)? Ik denk dat je voor cola kiest.
Veel jongeren drinken cola, veel ouderen koffie en
cichoreikoffie is van vroeger. Coca cola wordt al 100
jaar lang volgens een geheim recept gemaakt. Koffie
en cola worden nu over de hele wereld in grote
hoeveelheden gedronken en er wordt veel aan
verdiend. Geen wonder dat coca cola de precieze
samenstelling van cola zo goed geheim houdt. Toch
weten we wel ongeveer wat er in zit. Je kunt zien en
proeven dat er koolzuur in zit, het is bruin en zoet door
de karamel en er zit, net als in koffie, cafeïne in. Maar
hoe zit dat nu met die peekoffie, die koffie van
cichorei?
Koffie wordt gemaakt van gemalen koffiebonen. Sinds
de Gouden Eeuw, de tijd dat de Nederlanders naar

Zo gaan de mensen in de achttiende eeuw op zoek
naar een vervanger van de dure koffie. Vooral in tijden
van oorlog, wanneer er bijna geen schepen met
koffiebonen naar ons land komen, is de koffie voor
gewone mensen onbetaalbaar. Dus wordt er gezocht
naar een surrogaat, een vervanger. Al ver voordat
koffie in Europa bekend is, kent men drankjes die van
de wortel van de cichoreiplant gemaakt worden.
Cichorei helpt tegen allerlei ziekten, zeggen ze. "Het
reinigt de lichaamssappen en je voelt je er prettiger
door", zegt de sterreclame van de negentiende eeuw.
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In de 18e eeuw wordt de verbouw en het drogen van
cichorei door dominee J.H. Nienwold naar Friesland
gebracht. Door de vierde Engelse oorlog (1781 - 1784)
en daarna tijdens de Franse overheersing (1795 1813) wordt er weinig koffie ingevoerd. Koffie wordt
daardoor duur, en de vraag naar peekoffie stijgt. Er
wordt steeds meer cichorei verbouwd. Cichoreikoffie
drinkt men puur, of men mengt deze met gewone
koffie.
In Dantumadeel voert burgemeester Bergsma de
cichorei in. Daarna groeit Dantumadeel uit tot het
centrum van het verbouwen en drogen van cichorei.
Van de totale Nederlandse productie komt in de
topperiode bijna 40% uit Dantumadeel. Hier staan wel
20 cichoreidrogerijen, die door de bevolking fabrieken
worden genoemd.
In de twintigste eeuw stijgt de welvaart. Steeds meer
mensen kunnen gewone koffie betalen. De verbouw
van cichorei stopt en de cichoreidrogerijen staan leeg.
Eén voor één verdwijnen ze en daarmee verdwijnt ook
de kennis van de teelt en het drogen van de eens zo
beroemde cichorei.
In Damwoude wordt momenteel een sûkereimuseum
gebouwd. Sûkerei is het Friese woord voor cichorei.
Door het drogen en het branden komt er een
karamelachtige smaak aan de cichorei. Vandaar de
naam sûkerei. In het sûkereimuseum kun je zien hoe
cichorei verbouwd wordt en in de cichoreidrogerij wordt
gedroogd . Op de foto hierboven zie je de
‘sûkereifabryk’ uit de Valom, bij de Valomstervaart. Bij
het afbreken is alles zorgvuldig bewaard en daarna
weer netjes opgebouwd.
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Op de vorige bladzijde zie je een dwarsdoorsnede van
de drogerij. In de drogerij zitten ‘eesten’, ovens.
Daarboven een paar vloeren waar de cichorei te
drogen gelegd wordt. Helemaal bovenin een
schoorsteen om de vochtige lucht af te voeren.
Op 12 mei 2007 wordt op een stuk grond van het
sûkereimuseum weer cichorei gezaaid. Dat gebeurt op
dezelfde manier als honderd jaar geleden. Op de
omgespitte of geploegde akker trekken de voorste
mannen voren. Die voren (geulen) komen op een
afstand van dertig centimeter naast elkaar, in de voren
moet het zaad komen. Daarvoor is het 'kroadtsje'
uitgevonden: een houten wiel met een holle as waar
het cichoreizaad in komt. In de as zitten kleine gaatjes.
Wanneer de kroadtsjerinner hiermee over het land
loopt, dan valt er door die gaten cichoreizaad in de
geul.

9. CICHOREI
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Zijn ze klaar met een akker dan trekt de hele boom
naar het volgende veld en daar begint het werk van
voren af aan.

De kroadsjerinner vult het kroadsje met cichoreizaad.

Achter de kroadsjerinner komen de vrouwen die de
geulen met het zaad dichttrappen. Ze doen dat met
speciale plankjes onder de klompen.

Wanneer de cichorei boven de grond komt, moet het
uitgedund worden. Met de schoffel moeten de plantjes
die te dicht op elkaar staan verwijderd worden. Tegelijk
wordt ook het onkruid verwijderd. Dat wieden gebeurt
in grote groepen. Vroeger bewerkten grote groepen
arbeiders uit Dantumadeel de velden waar cichorei
werd verbouwd. Het uitdunnen van de planten en het
schoffelen gebeurde in ploegen van wel dertig man.
Zo'n ploeg van dertig man bestond uit mannen,
vrouwen en kinderen en werd een ‘boom’ genoemd.
De baas van zo'n groep was de ‘hounebaas’. Hij liep
achter de groep aan en controleerde of ze het werk wel
goed deden. Onder het zingen van Oudhollandse of
Friese liedjes deden de arbeiders hun werk, van
zonsopgang tot zonsondergang.

Het uitdunnen en wieden van de cichorei

Soms komen ze onderweg een andere groep (boom)
tegen. Dat zijn natuurlijk de concurrenten. De
scheldwoorden vliegen door de lucht en een enkele
keer blijft het niet bij schelden…

Cichoreiplant
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Wanneer je de cichorei niet uitdunt, dan krijgt de wortel
niet voldoende ruimte om zich volledig te ontwikkelen.
De cichoreiplant is familie van de andijvie en van de
witlofplant. Je kunt cichorei ook als groente eten maar
in Dantumadeel ging het om de wortel.
De cichoreiwortel lijkt op die van de suikerbiet. Hij is
alleen veel dunner. De wortels worden laat in de herfst
uit de grond gehaald en naar de cichoreidrogerij
gebracht.

Cichoreidrogerij 'De Samenwerking' omstreeks 1928 in
Wouterswoude

Hier zie je dat de wortels aankomen bij de drogerij. De
arbeiders staan nog even met de armen over elkaar
voor de fotograaf. Van oktober tot en met december
worden de wortels naar 'it fabryk' gebracht.
Wanneer je de wortel
laat zitten, ontstaat er
het tweede jaar een
plant van wel twee
meter hoog. Die
bloeit van juli tot eind
september en
produceert
cichoreizaad.

Cichorei verbouwen is een arbeidsintensief werk.
Honderden inwoners van Dantumadeel verdienden
hiermee een gedeelte van het jaar de kost. In het boek
“Dantumadiel” van J.J.Botke wordt heel precies
beschreven hoe de cichorei verbouwd wordt en wat er
in de cichoreidrogerij allemaal gebeurt. Botke heeft er
met de neus bovenop gestaan. Hij tekent en beschrijft
de cichoreiteelt zo nauwkeurig mogelijk. In zijn tijd
verdween de cichoreiteelt, en Botke wilde niet dat de
kennis over de cichoreibouw verloren zou gaan. Op de
website www.dantumadeel.nl (en dan klikken op: ‘toen
en nu’) vind je het stuk van Botke over de cichorei.

Tekeningen van J.J.Botke

Bij de drogerij worden de wortels eerst gewassen. Een
cichoreidrogerij heeft veel water nodig om de bieten
schoon te maken. Je treft ze daarom allemaal aan in
de buurt van een vaart. Na het schoonmaken worden
de wortels in stukken gesneden of gestampt. Dit
gebeurt met het stampmes in de stampbak. Er is één
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drogerij in Dantumadeel waar dit zware werk met een
stoommachine wordt gedaan.
In de cichoreidrogerij zitten eesten, stenen kachels
waarin turf gestookt wordt. Op roosters boven die
eesten moeten de stukken cichorei drogen.
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Vraag 3139:
Antwoord:
Vraag 3140:
Antwoord:

Vraag 3141:
Antwoord:
Vraag 3142:
Antwoord:

Is het bij de eesten erg warm?
Ja.
Trekt de warmte door luiken weg?
Vroeger waren er luiken, maar toen
wilde de warmte er niet uit, nu hebben
wij schoorstenen.
Nemen die de warmte goed weg?
Ja, de warmte trekt aardig weg.
Kunt u het werk goed volhouden?
Dat gaat nog al aardig, anders had ik
het zo lang niet gedaan; het is zwaar
werk, men werkt in het hemd en de
onderbroek, en dan loopt het zweet
nog tappelings langs de handen; als
de borst niet goed is, moet men er niet
aan beginnen, al is men anders ook
nog zo sterk.

'It âld fabryk', cichoreidrogerij te Dantumawoude 1925.

Hier zie je hoe de cichorei naar boven getakeld wordt.
Het gaat eerst naar het bovenste rooster. De arbeiders
staan daar in een vochtige hete ruimte in hun
onderbroek te werken. Om het kwartier moeten ze de
cichorei harken, zodat het meeste vocht uit de wortels
verdampt. Dit doen ze van maandag tot en met
zaterdag. Elke arbeider werkt 96 uur per week. Er zijn
steeds twee mannen nodig voor dit harken, verdelen
en drogen van de cichorei. Een drogerij heeft drie
mannen voor dit werk. Een werkweek van een droger
ziet er bijvoorbeeld zo uit: de eerste dag werkt hij 12
uur, de tweede dag 24 uur, de derde en vierde dag 12
uur de vijfde 24 uur en de zesde dag 12 uur.
Zaterdagavond laat stopt de drogerij en zondagavond
om 12 uur begint de nieuwe week. Dit werk gaat
ongeveer dertien weken achter elkaar door.
In 1892 wordt door de regering een onderzoek
ingesteld naar de arbeidsomstandigheden in
Nederland. In het hele land worden arbeiders en bazen
gevraagd hoe hun arbeidsomstandigheden zijn. Vier
mensen uit Dantumadeel doen hun verhaal. De
arbeiders vertellen heel uitgebreid over het werk en
wat ze verdienen. Voor vier euro per week werken ze
bijna 100 uur en dat bij zeer hoge temperaturen.
Hiernaast volgt een stukje uit het onderzoek. Het hele
onderzoek vind je op de website www.dantumadeel.nl
en dan klikken op ‘toen en nu’.

De gedroogde stukjes worden cichoreibonen
genoemd. Door het drogen is 80% van het vocht er uit
gehaald. In de cichoreibranderij wordt de cichorei in
gesloten trommels verder verhit.

Daar krijgt de cichoreiboon zijn bruine kleur en
karamelsmaak. Daarna worden de bonen gemalen en
verpakt en kan de koffie maar gezet worden.
Tot slot, wat wil je drinken? Peekoffie.....of toch maar
liever een glas cola?

NAWOORD

Museum Archeon in Alphen aan de Rijn

NAWOORD
Deze lesbrief behandelt maar een deel van de
geschiedenis van Dantumadeel. Heel veel interessante
onderwerpen zijn blijven liggen, omdat anders de
lesbrief veel te dik zou worden. Je kunt altijd zelf nog
verder op zoek gaan. In het archief van de gemeente
ben je bij Pieter van der Bij van harte welkom. De
bibliotheek heeft veel geschiedenisboeken over onze
omgeving.
Wil je weten hoe het leven van de eerste mensen uit
onze streek was, ga dan naar het schitterende
museum Archeon bij Alphen aan de Rijn. Daar zie je
o.a. een nagebouwde nederzetting, die gevonden is bij
het Burgumermeer uit 6000 voor Chr. De jagers en
verzamelaars van dat dorpje willen je graag vertellen
hoe ze hutten bouwen, leerlooien en vissen vangen.
Natuurlijk moet je ook even hun boomkano’s proberen.
Wil je de oude melkfabriek Freia uit Veenwouden weer
in werking zien, dan kun je naar het Openlucht
Museum in Arnhem gaan. De hele fabriek is daar weer
opgebouwd . De stoommachine draait en de oude Ford
rijdt er met melkbussen rond.
Wanneer je met eigen ogen de vondsten uit de terpen
wilt bekijken, bezoek dan de tentoonstelling
‘Superterpen’ in het Fries Museum. Welke spelletjes
speelden ze op het plaatje rechtsboven?

Melkfabriek Freia in het Openlucht Museum in Arnhem
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Terpvondsten Fries Museum

Fiets naar het Admiraliteitshuis in Dokkum als je met
eigen ogen de zilverschat uit de terp van Klaarkamp
wilt zien. Behalve de zilverschat liggen daar nog veel
meer vondsten uit onze omgeving.

Admiraliteitshuis in Dokkum

Voor de veranderingen in de landbouw kun je naar het
Landbouwmuseum in Veenklooster gaan.
En tot slot, als je wilt weten hoe jouw familie honderd
jaar geleden woonde en werkte, dan ben je vanaf april
2008 welkom in het Sûkereimuseum in Damwoude.

Landbouwmuseum in Veenklooster
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De gritenij Dantumadeel, Dr. J. Botke, 1932
Zwaagwesteinde het ventersdorp, K. Sikkema Sr en K. Sikkema Jr., 1954
Die rooie schoolmeester van Akkerwoude, Geert Klok, 2006
Noordelijk Oostergo, Dantumadeel, Herma M. van den Berg 1984
Jeugdherinneringen van Jelle Dam
Dantumadeel 1940 – 1945, G.J. Minnema 1975
Dantumadeel D.T.E. van der Ploeg 1957
Het voormalige klooster Mariëngaarde bij Hallum, drs Herma m. van den Berg en de
voormalige abdij Klaarkamp bij Rinsumageest door drs. J.W. Boersma
De heidedorpen in de Noordelijke Wouden; J.J. Spahr van der Hoek 1960.
Skiednis fan Feanwâlden en Kûkherne, Klaas Wielinga eindredaksje, 2002
Binnendyken en slieperdyken yn Fryslân. K.A. Rients en D.L. Walter 1953
Van franse komaf, het kadaster ontrafeld. Guus Geebel 1996.
Kijk op de Tijd deel 1 Malmberg,
Memo Geschiedenis, Malmberg
Sporen, deel 1, Wolters Noordhof,
Achteraf Bekeken, Malmberg,
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Afdeling Dokkum Dantumadeel 1852 – 1992 E. Dijkstra, 1992
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Dokkum, Beeld van een stad, Ihno Dragt, 1986
De Schierstins, P.J. Schelwald, Wouterswoude, 1986
Stads- en dorpskroniek van Friesland, deel 1 en deel 2, Dr. G.A. Wumkes, 1930
Archeologische cahiers, terpen
Ids Wiersma, Tekenje foar Fryslân. J.J.Kalma e.a.
Om een beter leven. Land en veenarbeiders in het noorden van Nederland 1850-1914.
Johan Frieswijk, Fryske Akademy 1989.
Opkomst en strijd van de arbeidersbeweging in Friesland, P. Terpstra, 1978.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN 1892

BIJLAGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Op 17 februari 1892 zijn vier
mensen uit Dantumadeel, die toen
in de cichoreidrogerijen werkten,
geïnterviewd door een
parlementaire enquête commissie.
De staatscommissie hield toen
een enquête over de arbeidsomstandigheden, werktijden en
het loon in verschillende
beroepen. Een hele interessante
en betrouwbare bron. Hier staat
de arbeidsenquête van 1892 in de
huidige spelling. Sterk verouderde
woorden of uitdrukkingen zijn
vervangen.
Verhoor van Frederik Riemer,
Postma, oud 51 jaar, arbeider te
Murmerwoude.
3042. V. Voorzitter: Bent u werkzaam
in de cichoreidrogerij van de heer
Fontein De Jong?
A, Ja.
3043. V. Sinds hoe lang?
A. Sinds 1873 en daarvoor bij
Halbertsma.
3044. V. Gedurende welke tijd van het
jaar wordt er in de drogerij gewerkt?
A. Van omstreeks half september tot
in het begin van december ongeveer.
3045. V. Wat doet u de overige tijd
van het jaar?
A. Spitten, hakken, vlas schoonmaken en zo meer. Met zomerdag
moeten wij ons brood in het veld
zoeken. Dan trekken wij naar
Groningerland en leven daar als
honden in het stro. Maar, al noemt
men ons werkman, wij hebben heel
veel tijd in het geheel geen werk.
3046. V. Wat hebt u verleden jaar na
afloop van het werk in de fabriek
gedaan?
A. Vlas gebraakt.
3047. V. Wordt er in uw buurt veel
vlas verbouwd?
A. Dat niet, maar er is toen een boel
vlas uit Groningen ingekomen van
mijnheer Lucardie. Die heeft bij ons
een paar afnemers, waaraan hij veel
vlas van de hand zet. Dat vlas is door
ons geroot en verder behandeld.
Andere jaren is dit niet zo, maar nu
wel.
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3048. V. Waaruit bestaat uw werk,
wanneer de drogerij aan de gang is?

3057. V. Hoe wordt uw eigen loon
berekend?

A. Ik houd mij bezig met het afwassen
van de wortels.

A. Mijn loon bedraagt 80 cent per dag,
maar ik verdien er nog wel een centje
bij, zodat het wel ƒ1,- per dag wordt.

3049. V. In de open lucht?
A. Ja.
3050. V. Tot in december?
A. Ja. In het laatst willen de mensen
de wortels graag kwijt. Zij zetten ze
dan in hopen buiten de deur en wij
brengen ze naar de fabriek.

3058. V. Waarmee verdient u dit
centje er bij?
A. Omdat er niet altijd wortelen
schoon te maken zijn; ik breng dan de
wortelen in de fabriek, daar verdien ik
wat mee.
3059. V. Werken in de fabriek jongens
beneden de 16 jaar?

3051. V. Hoe lang werkt u dagelijks?
A. Daar is geen vaste tijd voor; wij
werken zolang het dag is.
3052. V. Weet u, hoe lang de werktijd
in de fabriek is?
A. De drogers zijn met hun drieën. Zij
werken met hun tweeën dag en nacht
door. Zij komen zondag na
middernacht en werken tot zaterdag
10 à 11 uur. Om 9 uur ‘s morgens
komen ze, 's avonds om 9 uur gaat er
één naar huis en komt er een ander.
Dit wisselt zo af. Ieder werkt van
iedere 3 dagen eenmaal 24 uren en
de twee andere dagen 12 uren, in het
geheel dus 96 uren in de week.

A. Meneer heeft drie fabrieken en van
de andere kan ik niets zeggen, maar
op de onze werkt geen jongen
beneden de 16 jaar.
3060. V. Is het bij de eesten erg
warm?
A. Dat is niets hinderlijk of ongezond.
Er staan er vier op een rij.
3061. V. Zijn zij van ventilatie voorzien?
A. Ja wel; er zijn vier luiken en
afhankelijk van hoe de wind is,
worden de ene of de andere twee
geopend.

3053. V. Wat voor andere werklieden
zijn er?

3062. V. Hebben de drogers zwaar
werk te doen?

A. Twee snijden de wortels met een
handmachine, die komen 's morgens
om 4 à 5 uur en werken door tot 10 à
11 uur ‘s morgens, dan gaan ze naar
huis en komen van 9 tot 10 uur weer
terug om het gedroogde af te halen.
Eén ontvangt de wortels; soms zijn er
twee of drie ladingen, soms één; die
man werkt zo ongeveer 5 uren per
dag.

A. Neen; de snijders aan de handmachine hebben wel zwaar werk.

3054. V. Dus het nachtwerk bepaalt
zich tot de drogers?
A. Ja, anders niet; verder is er een
jonge meid, die de korven vult. Er zijn
10 mannen bij de fabriek.
3055. Wordt er op zondag gewerkt?
A. Nooit.
3056. V. Hoe worden de lonen
berekend?
A. Twee drogers verdienen ƒ7.50 en
één ƒ6,- de twee snijders ieder ƒ7,50.
Een man, die op de machine let,
verdient ƒ4,50. Hij moet de turf
inwerpen, zijn werktijd is niet vast
bepaald.

3063. V. Wordt er niet met stoom
gewerkt in de fabriek, waar u werkt?
A. Neen, wel in de fabriek te
Dantumawoude, maar daar ben ik
nooit geweest.
3064. V. Hoe gaat het, wanneer u
ziek bent?
A. Wij hebben een onderling
ziekenfonds, dat nu drie jaar bestaat.
Daarvoor gelde de volgende
bepalingen: De werklieden in de
cichoreidrogerijen van de heren
Fontein De Jong en Prakken zijn
verplicht deel te nemen in een fonds
tot ondersteuning bij ziekte en
ongevallen. Zij betalen wekelijks een
contributie van 1 of een halve cent per
lading. De werkgevers leggen daar 50
procent van het door de werklieden
gestorte bedrag bij. Wie gemiddeld
ƒ5, - of meer per week verdient,
betaalt per lading 1 cent contributie en
geniet bij ziekte of ongeval een
ondersteuning van ƒ5, - per 12
ladingen. Zij, die minder verdienen,
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contribueren een halve cent en
genieten een tegemoetkoming van
ƒ2,50 per 12 ladingen. Het fonds
wordt beheerd door drie werklieden
en de beide werkgevers. Ondersteuning kan alleen plaats vinden,
zolang de drogerij, waarin die persoon
werkzaam was, in werking is. Na
sluiting van de drogerij en na
goedkeuring van de rekening door het
bestuur, wordt het voordelige saldo
belegd in de spaarbank te Murmerwoude.
3065, V. Wat betekent de berekening
van de betaling per lading?
A. Wij maken twee ladingen per
etmaal, dus 12 ladingen per week.
Van elke lading laten wij 1 cent staan.
Bij ziekte krijgen wij dan ƒ5, - per
week.
3066. V. Dus 12 ladingen staat gelijk
met een week?
A. Ja.

3073. V. Kunnen uw kinderen nog
geen van allen wat verdienen?
A. Er is een flinke jongen bij, die al
wat verdient, en dan mijn dochter van
19 jaar, een flinke meid, werkt ook al
wat, maar kan niet uit werken gaan,
omdat zij aan toevallen (epilepsie)
lijdt.

3068. V. Komt het fonds goed uit?
A. Best. Het fonds loopt over 3
fabrieken; onlangs heeft een jongen,
door onvoorzichtigheid, zijn hand
verwond en die heeft toen ook een
kleine ondersteuning gehad.

A. Ik zorg, dat mijn kinderen goed
ontwikkeld worden, maar ik moet
daarvoor een heel moeilijken weg
passeren. Ik ben 26 jaar getrouwd en
dan is het mijn eer en fatsoen te na
om dan nog, bij de administratie (hulp
van de gemeente) terecht te moeten
komen. Maar wat kan men anders
doen, wanneer door een natte zomer
en een slecht gewas er niets te
verdienen valt. Het meeste werk is
gedaan en het eten is op.
3075. V. Kunnen de arbeiders het
goed vinden met de baas?
A. Wij kunnen het best met meneer
vinden.
3076. De heer Reeling Brouwer: De
drogers moeten, zoals, naar ik meen
u zo even zei, tweemaal in de week
24 uur achterelkaar werken?
A. Juist.
3077. V. Is dat geen zwaar werk?

3069. V. Komen ongelukken anders
zelden voor?
A. Die komen nooit bij ons voor.
3070. V. Worden de lonen wekelijks
uitbetaald?
A. Dat kan men doen, zoals men wil.
Men kan elke week ook wat laten
staan, om aan het einde van het werk
een klein sommetje in handen te
krijgen en als dan het werk afgelopen
is, wordt er uitbetaald.

A. Wanneer er een nieuwe lading
opgedragen is, hoeven zij twee uren
lang niets te doen. Maar dan moeten
zij de gedroogde cichorei, die op de
eesten ligt, omkeren. In het eerst na
twee uren en dan alle uren. In het
begin is het heel warm, want er komt
veel damp van de natte wortels.
Langzamerhand wordt het beter.
3078. V. De snijders hebben heel
zwaar werk, niet waar?
A. Ja, maar zij werken korter.

3071. V. Blijft er dan nog al wat
staan?
A. Ik beurde iedere week ƒ3,60 omdat
er ƒ1,40 staan bleef. Toen het werk
afgelopen was, beurde ik met alles en
alles een dikke ƒ20, -.

3079. V. Worden ze per kilo betaald?
A. Nee, per dag.
3080. V. Hebt u een eigen huisje?
A. Ja, maar er zit hypotheek op.

3072. V. Kunt u de winter goed
doorkomen?
A. Neen, dat is moeilijk. Ik heb vijf
kinderen in huis, omdat de toestand
niet rooskleurig, maar integendeel
donker is. Het is met ons treurig
gesteld.

A. Ja, aardappels en een beetje
bonen. Het is zandgrond.
3083. V. Kunt u een schaap houden?
A. Ja.
3084. V. Wonen uw collega’s in
gehuurde woningen?
A. Ja.

3074. V. Gaan uw kinderen tot hun
12e jaar school?

3067. V. Zijn er nog al eens zieken?
A. Nee, dat gaat best.
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3081. V. Hebt u ook een eigen stukje
grond?
A. Ja, het is een vierde deel van een
pondemaat (± 9 are) groot.
3082. V. Kunt u er aardappels op verbouwen?

3085. V. Hoe hoog is de huur?
A. Ongeveer ƒ25,- à ƒ30,-..
3086. V. Wordt er ook cichorei
verbouwd?
A. Ja, maar de huur van de grond is
naar mijn mening te hoog, waar nog
bij komt, dat door het slechte gewas
de prijzen van vlas en cichorei zeer
laag zijn.
F. R. POSTMA.
J. D. VEEGENS Voorzitter.
N. REELING Brouwer.
0. Q. VAN SWINDEREN.
W. H. J. ROIJAARDS Adj.secretaris.

De rest van de arbeidsenquête uit
1892 staat op de website:
www.dantumadeel.nl en dan klikken op ‘toen en nu’.

