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A G E n D A
Bijeenkomsten wijkpanel: 
Zie website:
www.vliet-zone.nl

sERViCEnummERs
meldpunt overlast: 14058

Politie: 0900 8844
Wijkagent: Gerard Willemse

sociaal Wijkteam oud-oost:
Open inloop 
ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.30 uur
Zuidvliet 620-622
Tel: 058 2100234

Zorg, Wonen en Welzijn in friesland:
 www.fryzo.nl

Buurthuis Welgelegen / indische buurt: 
058 213 3470

Buurthuis molenpad / Zeeheldenbuurt: 
058 215 1164 

Grof vuil: 0900 210 02 015

Kringloopwinkel:  058 234 7600
Haalt goederen thuis op

Sneeuwvlokjes dwarrelen op het moment van schrijven naar beneden. 
Voor de kinderen betekent dit veel plezier. Voor mensen die slecht ter 
been zijn of de weg op moeten is het lastig, die witte troep. Maar het blijft 
toch een wonderlijk gezicht, zo’n wit dekentje dat tijdelijk alles even be-
dekt. De wijk omtovert tot een grote winterefteling.. Het maakt de wereld 
lichter, vooral als het zonlicht erop weerkaatst. Een zonnetje kan iedereen 
zijn, bijvoorbeeld door de afvalbak van de buurvrouw even aan de weg te 
zetten. Even te zwaaien als je langsfietst of voor elkaar te koken. Je kunt 
als buren iets voor elkaar betekenen en gelukkig zijn daar hele mooie 
voorbeelden van te vinden in de wijk. 
 Op 7 februari werd de wedstrijd van Cambuur afgelast. Op het laatste 
moment zorgde een hevige sneeuwbui voor een onbespeelbaar veld. 
De toegangswegen richting het stadion zaten vast met auto’s vol teleur-
gestelde voetbalfans. Kinderen begonnen spontaan met sneeuwballen 
te gooien. Zij weten zich altijd snel aan te passen aan nieuwe omstan-
digheden. En ik zat te denken, zou het niet mooi zijn geweest alle toe-
schouwers en spelers het veld op te laten lopen. Voor een gigantische 
sneeuwbalpartij met spectaculaire inzepingen, sneeuwpoppen..
In deze editie blikken we nog even terug op het winterweer met foto’s. 
 
De redactie wenst jullie weer veel leesplezier!

Renate Huisman    kopij@vlietzone.nl

Wijkpanel Vlietzône: 
Elke tweede donderdag van de maand om 
19.30 uur in MFC, Zuidvliet 620. 
Zie website: www.vliet-zone.nl 
Buurtservicepunt:: 
elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur in MFC, Zuidvliet 620 en
elke dinsdag van 13.30 tot 15.30 uur in MFC, Zuidvliet 620.
Spreekuur Politie, Elkien en Sociaal Wijkteam Oud-Oost:
elke tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur in MFC, 
Zuidvliet 620.
Vrijwilligersservicepunt:
open inloop op dinsdag van 8.45 uur tot 11.30 uur. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk.
Taalpunt:
Wil je de Nederlandse taal oefenen en ook gezellig mensen ontmoeten? 
Kom dan naar het MFC, Zuidvliet 620:
Taalpunt voor vrouwen: dinsdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten 0,50
Taalpunt voor mannen: donderdag 9.00 uur tot 11.00 uur. Kosten  0,50

VAn de redActie

AgendA
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winterpret in onze wijk

Rowan en Robin van der Meulen en Sanne Boonstra wonen in 
‘t Molenpad en genieten volop van de sneeuw. Ze hadden zelfs 
sneeuwvrij en glijden met hun sleetjes van de glijbaan en door 
de straten. 

Het gezin Oost woont in de Willem Loréstraat en trekt er met de 
slee op uit. (onder)
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recept
shuku shuku

Ingrediënten: 

Porties: 14
75g gemalen kokos
50g poedersuiker
3 eierdooiers
50g zelfrijzend bakmeel

Recept
Bereiding:

Voorbereiding: 10 minuten | Bereiding: 20 minuten

1. Verwarm de oven voor op 175 C / gasovenstand 2. 
2. Meng de kokos, suiker en eierdooiers tot een stevig deegachtig geheel. Neem steeds kleine stukjes van het deeg en 
vorm balletjes van 2,5 cm in diameter, bedek met bloem en leg ze op een bakplaat. 
3. Plaats de bakplaat in het midden van de voorverwarmde oven en bak ze in 20 minuten goudkleurig. 

Een Nigeriaanse kokostruffel die favoriet is bij kinderen 
van alle leeftijden.

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!
Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk 
Noordvliet 323 • 8921 HG  Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl

wAAr o wAAr? 

staat deze stronk? Mail het goede antwoord naar 
kopij@vliet-zone.nl
En maak kans op 10,00

De winnaar van de vorige zoekplaat is: 
Brenda de Zwaan.
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Lekker puh! bewust eten 

Recept
Kinderdiëtist Danielle Feenema van Dieetstyle Junior 
begeleidt kinderen in hun strijd tegen overgewicht. Dit 
doet ze met de unieke methode van Lekker Puh!!! waar-
bij kinderen op een fantasievolle manier een betere le-
vensstijl wordt aangeleerd. Het gaat hier níet over af-
slanken of lijnen maar over eindeloos lekker en gezond 
eten, plezier in bewegen, een flinke dosis zelfvertrouwen 
en levenslust.

Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met 
overgewicht verdubbeld: maar liefst één op de acht Neder-
landse schoolkinderen is te zwaar. Overgewicht wordt niet 
alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten maar vooral 
door te weinig beweging. ‘Het is tegenwoordig heel normaal 
dat kinderen iedere dag een koek of chips eten en frisdrank 
of sap drinken. Wat veel ouders zich niet beseffen is, dat er in 
koeken en ook in vruchtensappen heel veel suikers zitten. Als 
je kind dan ook nog liever tv kijkt dan sport, dan is de kans 
dat je kind te zwaar wordt  erg groot’. 

Jongeren tussen de 5 t/m 18 jaar die kampen met overge-
wicht kunnen terecht bij Lekker Puh!!! De jongeren worden 
gestimuleerd om zelf te kiezen voor goed, veel en gezond 
eten. Ouder(s) en verzorger(s) worden uiteenlopend gead-
viseerd; van de juiste boodschappen doen tot het bewaren 
van voeding, de keuze voor verantwoorde tussendoortjes en 
het betrekken van het kind bij het koken en bereiden van het 
eten. 

‘Het moet geen straf zij voor kinderen om hier te komen, het 
is de bedoeling dat ze zelf leren wat gezond eten is, dat een 
koek best mag, maar niet iedere dag. Dat als ze veel bewegen 
ze zich veel beter voelen dan wanneer ze op de bank blijven 
zitten’. Het is overigens niet zo de ouders de kinderen hier 
afleveren en na een uur weer ophalen. De ouders moeten 
net zo hard meewerken, zij moeten hun kind ook stimuleren 
en in de meeste gevallen hun eigen eet- en beweegpatronen 
aanpassen. Dit kan in sommige gevallen best lastig zijn, als je 
gewend bent om heel veel jaren iets op een bepaalde manier 
te doen. 

Naast de professionele begeleiding is de methode van Lek-
ker  Puh!!! sterk in het ontwikkelen en hervinden van het zelf-
vertrouwen van het kind.  ‘Het is geweldig om te zien hoe 
kinderen meer zelfvertrouwen krijgen als ze merken dat er 
resultaat geboekt wordt, dat  ze merken dat het hen lukt. 

Want je gezonde gewicht bereiken is natuurlijk super knap!’ 
De methode veroorzaakt bij het kind veelal verbazing over 
zijn eigen kunnen. Het kind ontdekt zijn eigen sterke kanten 
en bijzondere persoonlijkheid. Dit in combinatie met de ei-
gen wil om gezond te eten, te durven spelen, regelmatig te 
bewegen en te sporten, vormen de zelfverzekerde diepge-
wortelde pijlers voor een optimaal leven, het juiste gewicht 
en… levenslust.

Tegenwoordig zit Dieetadvies weer in de Basisverzekering, de 
kosten hoeven dus   voor niemand een belemmering te zijn 
om te starten met Lekker puh! Volwassenen en kinderen met 
voedingsgerelateerde ziektebeelden zoals diabetes, hart- en 
vaatziekten of voedselallergieën kunnen ook bij Danielle te-
recht. Neem gerust eens contact op voor meer informatie.

Danielle Feenema van Dieetstyle, tel 06-19230668 
danielle@lekkerpuh.net Of vul het informatieformulier in op 
www.dieetstyle.nl of www.lekkerpuh.net 
Emmakade 59NZ (3e etage)

Van ontwerp tot kant en klaar produkt!
Reclamedrukwerk • Familiedrukwerk • Digitaal drukwerk 
Noordvliet 323 • 8921 HG  Leeuwarden • T 058 212 67 25 • E info@fedruk.nl • I www.fedruk.nl
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Er zit schot in de opzet van een nieuw 
buurtpreventieteam in Welgelegen en 
de Indische buurt. In de vorige wijkkrant 
meldden we dat het preventieteam in 
het Molenpad en de Zeeheldenbuurt 
een positieve uitwerking heeft. Proble-
men worden opgelost en overlast wordt 
tegengegaan. Ook zijn de deelnemers 
een aanspreekpunt voor buurtbewo-
ners. Voor een nieuw op te zetten team 
hebben zich inmiddels zes gegadigden 
aangemeld. Zij zullen eerst een paar keer 
meelopen met het collega-team, met de 

wijkagent en krijgen speciale kleding zo-
dat ze goed herkenbaar zijn op straat. Bij 
toerbeurt maken ze binnenkort hun ron-
des door de buurten Welgelegen en de 
Indische buurt. Voor dit team is men nog 
op zoek naar meer vrijwilligers. 

Wie op deze manier ook een bijdrage 
wil leveren aan de veiligheid in de eigen 
buurt, kan een mail sturen naar: 

info@vliet-zone.nl of even bellen naar 
Christel van Hoorn, tel. 06-21163085.

het buurtpreVentieteAm 
weLgeLegen en indische buurt

Het buurtpreventieteam is 
dag en nacht bereikbaar 
via: 06-38240055.

Emmakade 148 - 8933 AX Leeuwarden - Tel. 058 212 82 13 - Fax 058 216 44 50
www.garage-emmakade.nl

Garage Emmakade
E.Hoeksma

Tegen inlevering van deze folder krijgt u 10 % KORTINGop uw reparatie.*

A.P.K. benzine € 40,00
A.P.K. Diesel € 55,00
Wintercheck € 19,95
*Deze korting is niet geldig op aanbiedingen.

Deze aktie is geldig t/m de nieuwe uitgave!

Al meer dan 35 jaar een vertrouwd adres voor onderhoud en APK.

KORTINGSACTIE

10%
korting 10%

korting
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buurtbewoner

“Dit was ’n vrijgevochten stukje Leeuwadden” 
 
“Ik bin nooit van ’t Vliet afweest.” Minke Herrema van der Meulen (85) woont op 
Noordvliet 499. Ze heeft een langgerekte tuin die een prettige afstand geeft tot de 
drukke weg. “Der zit ik in de zomer. Maar als ’t druk is met auto’s is gaan ik wel ’s 
even naar achteren.” Met haar rollator doet ze boodschappen op het Cambuurplein. 
Voor grote boodschappen komt één van haar drie dochters langs met de auto. “En 
as d’r sneeuw leit, dan kom ik d’r uut”.

Mevrouw Herrema heeft drie dochters 
die allemaal in Leeuwarden wonen, acht 
kleinkinderen en tien achterkleinkinde-
ren. Ze oogt jonger dan 85 jaar. “Ja, as 
een vreemde mie vraagt hoe oud dat ik 
bin, zeg ik tachtig. Die zien ‘t verskil toch 
niet”, lacht de Vlietbewoonster. In 1996 
is haar man overleden en sindsdien 
woont ze alleen.  
Vroeger woonde het gezin op Noordvliet 
473, dat is 39 jaar geleden. “En we had-
den water voor de deur, dat gaf vrijheid. 
Wij hadden oek een roeibootsje. En d’r 
kwamen plezierboten, dat gaf een fees-
telijke sfeer. ’t Was altied drukte op de 
wal. Dit was een vrijgevochten stukje 
Leeuwadden.” 
 Haar man had een patatwagen, met 
een vaste plek op de Groningerstraat-
weg. Ook mevrouw Herrema hielp mee. 
De dochters gingen toen ze jong waren 
naar de Rehobothschool. “Je hadden 
hier allemaal grote gebouwen op ’t Vliet, 
veel opslagruimtes”, wijst ze richting de 
appartementengebouwen. “En Hoeben 
met oudijzer, Langenberg.” Ze laat een 
oude foto zien. Een kasteelachtige wo-
ning prijkt erop met grote bomen er-
voor, pramen die in ’t Vliet liggen. En een 
vrachtschip waar een gezin op woonde. 
“In dat mooie huus woonden vier gezin-
nen, kleine gezinnen. Dat huus is later 
afbroken. Dat suuden ze nou niet meer 
doen, maar vroeger was iets oud en dan 
moest ’t weg.” 
 Het gezin Van der Meulen waar Minke 
in opgroeide telde zeven kinderen. “’t 
Waren allemaal groate gezinnen, d’r wa-

ren toen nog gien pillen”, lacht ze. “We 
hewwe heel wat op ’t Vliet metmaakt.” 
Vroeger hadden veel gezinnen een 
grastuin, een zogeheten bleek, vertelt 
ze. Mevrouw Herrema: “Ik had er wat 
bloempjes eromheen. Daar konden de 
kienders in speule en de was legde je er 
te drogen. De vrouwen waren thús. En je 
hadden bijna gien auto’s. Voor de oorlog 
was het armoe hier, na de oorlog werd 
het beter.” Drie broers van haar moesten 
onderduiken. Minke was de jongste telg 
van het gezin. “Een nakommelingetje.” 
Haar vader was timmerman maar was 
van alle markten thuis. “Om elk putsje 
kwamen ze naar mien vader.” In de oor-
log werd Van der Meulen klompmaker. 
Hij had een eigen werkplaats. Het gezin 
had het relatief goed. “Andere kienders 
hadden iet te eten maar wij konden ons 
goed redden.”  
 Dat het Vliet in 1969 werd gedempt 
vindt ze jammer. “Maar dat moest dicht. 

De wc’s kwamen uit op ’t Vliet en het 
water stroomde niet meer. Ze hadden 
onder de brug buizen aangelegd maar 
die slibden dicht. Vroeger was het een 
riviertje. Ik weet nog dat er heren uut 
Den Haag kwamen om te kieken. Nou, 
de stank was niet te harden. Toen hew 
ze besloten het Vliet dicht te gooien.” 
  De Vlietbewoonster weet nog goed ze 
een jongetje heeft gered uit het water. 
“Janneman viel in het water. Ik stapte in 
’n bootsje en kon ‘m nog net op tied met 
z’n hoofd boven water houden. Ik was 
acht jaar. Anderen hielpen om het uut ’t 
water te krijen.” Kinderen van ’t Vliet wer-
den altijd gewaarschuwd voor het water, 
hekjes bleven dicht. “Pas op ’t water”, zei 
ik altied tegen mien dochters.”
 Mevrouw Herrema hoopt nog lange tijd 
op het Noordvliet te kunnen blijven wo-
nen. “Ik bin hier thuus. Je hewwe altied 
levendigheid en ik kan mij goed rêdde.” 
 

Emmakade 148 - 8933 AX Leeuwarden - Tel. 058 212 82 13 - Fax 058 216 44 50
www.garage-emmakade.nl
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Het kan zomaar zijn dat er twee 
aanstaande beroemdheden in de 
Vlietzône wonen! Bayu Fransz  en 
Anew  Fopma, beide woonachtig 
in deze prachtige wijk, vormen 
sinds een aantal maanden met 
nog drie andere kinderen de 
band KidsForce!
Jong zijn ze alle vijf, de bandle-
den van KidsForce. Niels is 10 en speelt basgitaar, Andreas van 10 speelt drums en 
Melissa, ook 10 is de zangeres . Bayu (11 jaar) speelt al 3 jaar gitaar. ‘We oefenen 
allemaal de nummers gewoon thuis. Twee  keer in de maand komen we bij elkaar 
en dan oefenen we de nummers samen. We spelen niet in een studio, maar altijd 

bij een van ons thuis. Het zou wel geweldig zijn als we echt beroemd worden! Anew is de oudste (12 jaar) en zit op het gymna-
sium. Hij speelt al 6 jaar piano. ‘Het zou leuk zijn als we beroemd worden, maar voorlopig is het een hobby. We zijn allemaal druk 
met andere dingen, sporten en school. Het is afwachten wat er gaat gebeuren’. 
Sinds september 2012 zijn de 5 leden samen. De kinderen kenden elkaar onder andere van school en sportclubs, maar ook via 
de ouders. Van de ouders, die ook veel met muziek bezig zijn,  kwam ook het initiatief om een band te beginnen. Twee maanden 
nadat ze voor het eerst geoefend hadden, traden ze al op bij een kerstfestival. Hierna volgden nog 2 optredens voor het goede 
doel: Serious  Request  en de spierziekte ALS. Voor de School Of Pop mochten ze een nummer opnemen in de studio op de 
Eewal. Bayu: ‘Het was echt heel gaaf om te spelen in een studio. We speelden onze partijen afzonderlijk in, maar dat zijn we wel 
gewend, want zo oefenen we thuis ook’.  Niet lang daarna nam GPtv contact op voor een optreden, het ging ineens best snel. 
Tot nu toe speelt KidsForce  alleen covers van onder andere o.a. Adele, Rihanna, One direction en Maroon, waar ze een goed half 
uur mee kunnen vullen.  Ze zijn druk bezig met instuderen van nieuwe nummers. De band is een project van de kinderen én van 
de ouders. De ene vader is de manager, de andere maakt de website, weer een ander is de roadie en uiteraard gaan alle ouders 
mee als er een optreden is. Op 9 april kun je KidsForce zien optreden in Roden, waar ze spelen op een festival waar verscheidene 
artiesten zullen optreden. Op 11 mei spelen ze iets dichterbij in St. Annaparchie.
Meteen boeken kan natuurlijk ook:  boekingen@kidforce.nl of kijk op de site www.kidsforce.nl

kids force, de jongste band van nderland?
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AgendA buurthuis moLenpAd

Maandag 19.00   Koor
Dinsdag  19.00   Koor
Woensdag 15.00-17.00  Yoga
Donderdag  9.30   Schilderclub
  19.00   Koor
Vrijdag   10.00-12.00  Bloemen 
    maken van crêpe papier 
  19.00   Disco

Voor meer informatie 
Baukje van der Zee – Schuilinga, tel. 06-41631385.

LiwwAdder seeheLden

Wat mien skrieverij foor de wiekkrant angaat, bin ik fast 
nog niet op’e helft fan de straatnamen in de Flietwieken. 
Tot nog toe binne meest skilders en aanfe’wante an bod 
weest, fe’noemd in Molenpad en Welgelegen. De namen 
in de Indiese Buurt binne wat un gefal apa’t: foor aardrijks-
kundeles liekt de wiekkrant niet et meest logiese plak. (Dat 
hoeft niet út te sluten dat der nog es wat over komt, want 
oek ‘skrijver dezes’ is al fan ’e generaasie die op skoal Indië 
niet meer had het, dat geldt fast foor de meeste lezers). 
Dat bij de seehelden minstens su feul ferhalen sitte as bij 
de skilders, leit foor de hand. Ik kiek as sneuper faak op ’e 
website fan Histories Sentrum Leeuwarden. Dêr falt op: ‘le-
den Leeuwarder Grootschippersgilde, ca 1554-1823, 1400 

records’. Dat roept wel fragen op: groatskippers waren fast 
un soort eredivisie onder de skippers, mar hoe groat?. Uut 
wat mien moeke bij foorbaat ‘de oude oertijd’ noemde, in 
dit gefal echt de 11e eeuw, binne honderden muntsjes fon-
nen bij de Oastsee, in Skandinavië en Rusland, die in Friese 
stadsjes slagen waren, oek feul út Leewadden. Mar goëd, 
su at de meeste meensen in tussentied wel wete salle, et 
ferhaal fan ‘de Oldehove as fuurtoren’ is un fabeltsje; op 
sien laatst in de 13e eeuw kwam der un eind an Leewad-
den as seehaven, omdat de Middelsee dichtslibt en indiekt 
waar. Nog lang dèrna hadden feul Nederlaanse steden hun 
eigen Rijnskippers, om út et suden guud te halen dat hier 
kocht en brúkt wudde. Un Liwwadder groatskipper fan tus-

sen 1554 en 1823 sal dus meest 
gien seeheld weest weze. Nou ja, 
ik weet dat der un ‘ferre ferwant’ 
fan mij, fan suwat 1800, lid fan 
dat gilde waar. Die waar feerskip-
per (wat fedder in Nederland 
meest beurtskipper hiete) ‘van 
Leeuwarden op Amsterdam vice 
versa’; in sien tied ging et fe’foer 
naar Holland meest over de 
Sudersee. 

kids force, de jongste band van nderland?
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Foor Friese seefaarders op andere seeën waar et na de 13e 
eeuw logieser om bij un seehaven te woanen (mar siën fed-
derop bij de Oastseefaart!). In elk gefal hewwe de mannen 
die in oanze Seeheldebuurt fe’noemd binne, gien heel direkte 
band met Leewadden. Et fiel mij wel op dat de oorspronkleke 
namen út de Seeheldebuurt, geven begin 20ste eeuw, meest 
fan Friezen binne, op nasjonaal idoal De Ruyter na. De tweede 
fase Seeheldebuurt kwam suwat 1950, op et plak fan de 
Weerklank. Het et met de aflopen oorlog te maken, dat toen 
helemaal koazen is foor nasjonale helden? 

Mien anleiding om nou over de seehelden te beginnen, waar 
un groat artiekel in Genealogysk Jierboek 2011, dêr in elk gefal 
twee fan oanze buurt-helden in figurere, Jacob Binckes en Gale 
Hamkes (hun ferhalen komme later). Se komme der oek mar 
in foor hast as spelden in un hooiberg; ik fon’ et artiekel fooral 
ferrassend as hooiberg fan praktiekfoorbeelden fan de seefaart 
–meest- eerste helft 17e eeuw. Et waar in elk gefal un die tied 
su –en as ik et goëd begrepen he’ in’e Tweede Wereldoor-
log weer?- dat koopvaardijskepen en skippers in oorlogstied 
inskakeld wudden foor fe’dedigingsdoelen. Feul offisieren bij 
de marine –toen ‘admiraliteit’- hadden derfoor faren op de 
koopfaardijfloat. In et noemde –nederlaanstalege- artikel gaat 
et meest over seelui út Staveren. Oek Hindelopen, Molkwe-
rum en su, hadden in die tied folop skeepfaart; na 1813 waar 
Harlingen meer et sentrum en op’e Waddeneilanden woanden 
nog feul seelui. Opdrachtgevers waren faak Amsterdamse 
kooplui; reders, finansiers fan de hannelsfloat saten dêr, mar 
oek wel an disse kant fan de Sudersee. 

Wat mij fan die 17e en 18e eeuwse skeepfaart fooral boeit: 
wat die seelui in die tied, sonder moderne middels al foor 
tochten maakten! Heel feul kwam foor: sout lade an de Atlan-
tiese kust fan Frankriek, oek wel die fan Portugal; soms wudde 
die lost in Amsterdam, mar faak an de Oastsee, geregeld tot 
in de Baltiese lannen. Lading dêr foor de t’rugreis waar  faak 
graan, mar bliekber oek wel teer en su. Oek wel hout, mar 
dêrfoor waar Skandinavië oek al froeg un bestemming. Dan 
speulden Nederlaanse produkten dus helemaal gien rol bij die 
seehandel, et ging puur om et fe’foer. Geregeld waren der ko’t 
na 1600, al deur ‘de Straat’ heen, Italiaanse havens as bestem-
ming en Kreta kwam oek al wel foor. De andere kant út waren 
tot mien fe’bazing toen oek al de Noord’leke Iessee-havens un 
heel geregelde bestemming: soms Cola –flak bij et tegenwoor-
dige Moermansk- mar faak Archangel –bliekber seehaven foor 
‘Moscovië’ foordat Petersburg kwam (un beste ommelaanse 

reis!). Wat se dêr 
froegen waar bliek-
ber faak sout, en der 
wudde graan, gerst en 
rogge útfoerd(?) 
Foor de Oastseefaart 
is eeuwenlang un 
goeie bron bijhouden 
–en bewaard beleven: 
de registers fan de 
Sonttol: suwat dèr in 
tussentied un lange 
brug leit tussen Dene-
marken en Sweden, 
moesten eeuwenlang 
de hannelsskepen tol betale en wudden gegevens opskreven: 
skipper mei thúshaven, lading, plak fan affaart en reisdoël. 
Naast oanze Seeheldebuurt het de Tsjerk Hiddesbuurt namen 
fan de seefaart. En dêr hè’ we un Sontstraat en un Sontdwa’s-
straat; de Friese seefaart dèr waar al langer bekend. Maar –wat 
is logies?- dèr rugele nou út de Sonttolregisters toch oek goëd 
750 deurfaarten fan ‘shipmasters’ afkomsteg út Leewadden! 
Dèr binne sugoëd heen- as t’rugfaarten bij; meestal wudde die 
beide noemd, mar soms is een fan twee niet te fienen. ‘Lee-
wadden’ wudt deur de Skandinaviërs wel op 15 fe’skillende 
manieren skreven, et sal op et gehoor afgaan weze. Ik su 
fe’wacht hewwe dat ‘shipmaster’ sloech op de eigenaar, de 
reder, mar bliekber wudt de skipper der met bedoeld, de baas 
an board. (De skeepseigenaren binne –afgaand op Staveren- 
meest weer anderen as de seehandelaren. Skepen foeren op 
faak losse befrachtingskontrakten.) In et noemde artiekel wud-
de fan Staversen al deurfaarten noemd foor 1600, mar wat ik 
boven krij fan Liwwadder skippers, waar un Hendrik Hendriks 
in 1689 de eerste. Dan tussen 1693 en 1701 fe’skeidene keren 
un Jan Jarichs, die mut dêr in’e Sont wel bij de ‘ouwe beken-
den’ komen weze. Pas fan 1750 af binne de Liwwadders dèr 
echt regelmateg. En su fedder de 18e eeuw deur tot 1794. Et 
begint dan pas weer in 1814. Dat het met Napoleon te maken, 
die het de seehandel jarenlang lam leid. Der hewwe toen 
wel Nederlaanse skepen onder freemde flag faren, mar un 
skip(per) kon toen niet út Leewadden komme. Tussen 1814 
en ’19 nog weer 56 deurfaarten fan un 14 fe’skillende Liwwad-
ders. (Op die Liwwadder Oastseeskippers hoop ik later t’rug te 
kommen.)

(Wu’dt fe’folgd)                         Wytse Tjoelker
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