10. De havenkade van Gaastmeer
Inleiding
Op het moment dat we dit verhaal schrijven (oktober 2021) worden er bij de gemeente SWF plannen
gemaakt om de kademuur van de haven te vernieuwen. Wanneer men met deze klus gaat beginnen, is nog
wat onzeker vanwege de kosten, maar het staat als een paal boven water dat het hard nodig is. De
kademuur is op meerdere plaatsen gescheurd, zodat bij een regenbui het zand onder de straatstenen
wegspoelt in de haven en er grote gaten in het wegdek vallen. Om de haverklap zijn stratenmakers bezig
om het wegdek te repareren, maar soms, als het ’s nachts flink geregend heeft, is de volgende dag hun
werk alweer ongedaan gemaakt en blijkt dit dweilen met de kraan open te zijn. Er moet echt een nieuwe
kademuur komen, dat is duidelijk, maar dan graag een die precies lijkt op de huidige, want dat is een heel
bijzondere.
Een mooie gelegenheid voor Wurkgroep Oer De Gaastmar om op zoek te gaan naar het ontstaan van deze
kademuur. Eerst hebben we gezocht in de notulen van Dorpsbelangen en in oude kranten, maar op 12
oktober brachten we een bezoek aan het nieuwe archief van onze gemeente in Bolsward, waar de onlangs
benoemde archivaris Jack de Vries ons hartelijke ontving en met trots de archiefruimten in het voormalige
stadhuis van Bolsward liet zien. Hij had ook de stukken uit dit archief opgezocht die betrekking hebben op
de bouw van de kademuur en met die aanvullende informatie hebben we dit verhaal kunnen schrijven.

De haven in 1917 met de begroeide wallekant.

Hoe het vroeger was
De kademuur is gebouwd in 1928, maar hoe zag het er voor die tijd uit? Laten we daar eens een kijkje naar
nemen. Voor die tijd was er geen kade, maar een lage, houten beschoeiing aan het water, met meerpalen
waar de boten aan konden afmeren. De ruimte tussen de tuinen van de huizen en de beschoeiing was veel
kleiner dan nu en liep een beetje af. Om aan en van boord van de afgemeerde schepen te komen, had je
dus een loopplank nodig. De wallekant was met gras begroeid en er lag een pad van een meter breed op
om van de Munkedyk naar de kerk en de school te komen. Het was bestraat met klinkers, maar die lagen
nogal ongelijk en bij regen stonden er veel plassen op. Dit pad werd natuurlijk ook gebruikt voor
begrafenissen en heette daarom het lijkpad, ook in officiële stukken van de gemeente.
Dit pad liep door aan de andere kant van de Munkedyk, tot aan de toenmalige scheepshelling, en heette
ook daar lijkpad. (Voor de duidelijkheid gebruiken we in dit verhaal de huidige straatnamen, die pas in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn ingevoerd; voor die tijd had elk huis en gebouw in Gaastmeer
alleen maar een nummer.) Van de plek waar nu de boothelling ligt tot aan het kerkhof liep langs het lijkpad
een opvaart, die we in Friesland een wyk noemen. Die wyk was bestemd voor de bevoorrading van de
bakkerij naast de pastorie en misschien ook wel voor begrafenissen waarbij de kist per boot werd
aangevoerd, bijvoorbeeld uit de Lytse Gaastmar of It Heidenskip. In die wyk lag heel vaak een suttelskipke,
een winkelboot die van tijd tot tijd vertrok om winkelwaren bij de boeren aan de man te brengen of zichzelf
te bevoorraden. Aan de wal van deze wyk kwam in het najaar een lading turf te liggen onder een zeiltje, de
brandstofvoorraad van turfschipper Hof voor de verkoop in de komende winter. Ter hoogte van het huidige
huis op de J.J. Hofstrjitte 4 was de wyk verbreed tot een kleine poel waarin riet groeide, zodat men die de
Rietpoel noemde. Wyk en Rietpoel waren eigendom van de palinghandelaren Visser te Heeg.
Ter hoogte van wat nu de Pieldyk is, lag een draaibrugje over de wyk voor de bewoners van de huizen aan
de Pieldyk. Het eerste huis, nu J.J. Hofstrjitte 2, was het oude kantoor van de palinghandel van de firma

Visser, maar inmiddels omgebouwd tot woonhuizen voor drie huishoudens. In het laatste huis, nu Pieldyk
3, woonde Pieter Ritskes, die in dienst was van de palinghandel Visser uit Heeg. Daar stonden ook nog
houten drooghokken, eigenlijk een bouwval en een overblijfsel uit de tijd dat de palinghandel van de firma
Visser in Gaastmeer nog actief was. In de Grote Sloot voor de wal van de Pieldyk lagen nog enkele l

Foto uit 1910 met de wyk en het smalle lijkpad.

leggers, bewaarplaatsen voor levende paling, waar Pieter Ritskes over ging. Door aan- en afvoer van
paling met bunschepen en palingaken was er in de haven nog enige bedrijvigheid van de palinghandel.
Ook lagen er wel een of meer palingaken in de haven. Alles wat met de palinghandel te maken had, was
eigendom van de firma Visser uit Heeg, die dit in 1898 gekocht had van de weduwe van de op
oudejaarsdag 1897 overleden neef Wieger Sippes Visser, de laatste palinghandelaar van de Visser-familie
uit Gaastmeer. De palingleggers in onze haven werden door firma Visser uit Heeg gebruikt, omdat hier het
water in de Grote Sloot altijd stroomde en dus vers bleef, een voorwaarde om levende paling enkele
maanden te kunnen bewaren.
De brug lag er toen nog niet, maar in plaats daarvan was er een zogenaamde oerhael, een bootje dat met
een ketting naar de overkant gehaald kon worden. Die ketting lag, als het pontje niet voer, op de bodem
van de haven, zodat schepen zonder problemen konden passeren. Aan de overkant stond een lier,
waarmee de ketting weer opgehaald en gespannen kon worden. Daar lag ook een woonarkje, waarop de
pontjesbaas woonde. Eigenlijk kunnen we beter zegen: pontjesbazin, want het was meestal een vrouw en
vaak een weduwe, die op deze manier nog wat centen kon verdienen. Het woonarkje en de pont waren
eigendom van boer Tysma van Attemasate.
De overkant van de haven verschilde niet zoveel van tegenwoordig: twee grote boerderijen, die toen
natuurlijk wel als veehouderijen volop in gebruik waren.
Enkele malen per week legde een veerschip, stoomboot ‘Gerard’, in de haven aan, op dinsdag op de heenen terugweg naar en van de markt in Sneek en op vrijdag hetzelfde naar de markt in Workum. Daarnaast
zal het vaarwater druk gebruikt zijn, want heel veel vervoer ging in die tijd over water. Naast de
schippersfamilie Hof, hadden ook andere schippers hun domicilie in Gaastmeer en die zochten in de winter
onze haven op.
Het dorp wil een aanlegkade
In de allereerste vergadering van de pas opgerichte Vereniging Dorpsbelangen Gaastmeer in 1920 wordt
de wens al uitgesproken, dat het dorp een havenkade, een laad- en loswal, wil. Eigenlijk wil men twee
dingen: een goede havenkade en verbreding en verbetering van het lijkpad. Ze schrijven hierover een brief
aan de gemeente Wymbritseradeel. Kennelijk is de reactie van de gemeente niet bevredigend, want in april
1922 schrijft de schippersvereniging ‘Eendracht maakt macht’ uit Heeg aan B&W. dat ze het verzoek van
Dorpsbelangen om een havenkade graag willen ondersteunen en doen ze ook de suggestie de wyk te
dempen, zodat de havenkade langer kan worden. Het verzoek van Dorpsbelangen wordt enkele malen
herhaald en net zo vaak door de gemeente opzij gelegd of uitgesteld. Er is niks nieuws onder de zon. Ten
einde raad richt Dorpsbelangen zich in april 1927 tot Gedeputeerde Staten van de provincie met het
verzoek, de gemeente wat op te porren. Dat heeft succes, want begin 1928 gaat de gemeente tot actie
over. Er wordt eerst onderzoek gedaan door de gemeentearchitect naar wat er precies gebeuren moet en
men komt tot de volgende gewenste activiteiten:

-

Demping van de wyk en de rietpoel.
Aanleg van een cementen buis onder de gedempte wyk met een schuif bij de haven om water in te
laten naar de weilanden naast het lijkpad (waar nu de zg. seniorenwoningen en de school staan,
begonnen toen de weilanden).
- Aanleg van een kade met een lengte van 100 meter.
Om de wyk en de rietpoel te kunnen dempen, moet deze eerst gekocht worden van de firma Visser uit
Heeg en dit gebeurt door Dorpsbelangen voor f 106,-- , die dit geld weer bij de gemeente terugvraagt.
De grootste klus is natuurlijk de bouw van de kademuur. De gemeentearchitect adviseert de gemeente, om
hiervoor niet een aanbesteding te organiseren, maar het werk te gunnen aan twee vertrouwde aannemers
uit Lemmer, De Jong en Beljon. Die doen vaker iets voor de gemeente naar volle tevredenheid. Ze hebben
voor de havenkade een ontwerp ingediend, waarbij 30 palen van 3.20 meter lengte tot onder water worden
geheid, daarop beton, ook onder de waterlijn, en op dat beton een ijzeren frame, waarin metselwerk van
bakstenen. Dat metselwerk zal heel speciaal worden, namelijk met een kromming naar de landzijde om de
krachten beter op te vangen en onderhoud in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de
bovenkant een zware ijzeren bint met ringen, waaraan de schepen kunnen worden afgemeerd. Op de
bodem van de gedempte wyk komt voor waterinvoer een cementen buis van 20 cm doorsnee, een lengte
van 48 meter en een eikenhouten schuif bij de haven. Totale kosten voor het geheel: f 8.975,-- . De
gemeentearchitect geeft aan, dat bij aanbesteding niet te verwachten is dat het goedkoper kan en het werk
wordt dan ook aan de beide aannemers gegund voor het genoemde bedrag met als voorwaarde, dat het
werk uiterlijk 10 weken na gunning opgeleverd moet worden. De gemeente zal de bouwsom in drie
termijnen betalen: 50% bij de aanvang van de werkzaamheden, 40% halverwege en 10% bij de oplevering
en na akkoordbevindig.

Een beeld van de werkzaamheden aan de kade.

Begin augustus 1928 wordt met het werk begonnen, zodat het in oktober van dat jaar opgeleverd kan
worden. De juiste datum van oplevering is onduidelijk, maar eind oktober schrijven de aannemers nog een
brief naar de gemeente, waarin ze er op aandringen de tweede termijn te betalen. We nemen aan, dat de
gemeente lakser met betalen geweest is dan de aannemers met het uitvoeren van het werk. De
waterinvoer onder de gedempte wyk is overigens niet gemaakt, want de bewoners van de huizen aan de
haven geven aan, dat ze liever een stap (een laag steigertje aan het water om water te scheppen) willen en
dat die waterinvoer niet nodig is. Met die hogere kademuur zal het scheppen van water en schoonmaken
van de melkbussen namelijk een stuk lastiger worden dan het was en zo’n stap is dan een uitkomst. De
bewoner van de boerderij op de hoek, Douwe Cnossen, is ook eigenaar van de weilanden waarvoor de
waterinvoer bestemd zou zijn, dus zal het daarom niet moeilijk geweest zijn om die ruil te maken. De stap
komt dan ook vlak voor zijn boerderij.
Tijdens en na de bouw doen zich nog enkele kleine probleempjes voor. Het is duidelijk, dat zolang men
bezig is, er geen gebruik gemaakt kan worden van de havenkade. Daarom hadden B&W in juni 1928 per
brief aan weduwe Kuiper van de winkel (nu de herberg) verzocht, of de schepen tijdelijk gebruik mochten
maken van haar wallekant om aan te leggen. Het zou vooral om veerschepen gaan, dus om even in- en uit
te laden en vervolgens weer te vertrekken. Die toestemming had ze gegeven en daar maakte dus schipper
Joh. van der Goot van de ‘Gerard’ gebruik van. Maar wat hij niet wist is, dat hij hiervoor een rekening van f
25,-- van de weduwe kreeg. En hij had al eenzelfde rekening van de gemeente voor haven- en kadegelden,

die met ingang van 1928 voor de havens van de gemeente Wymbrits waren ingevoerd. Dat is dubbelop en
Van der Goot schrijft daarom een brief naar de gemeente, waarin hij dit meedeelt en om kwijtschelding van
de rekening van de gemeente verzoekt. Waarschijnlijk heeft hij dit verzoek ook wel gedaan aan weduwe
Kuiper, maar dan zonder resultaat. In elk geval wordt de rekening niet betaald, zodat weduwe Kuiper een
brief schrijft aan de gemeente, waarin ze zich beklaagt over schipper Joh. van der Goot, die zonder haar
toestemming gebruik maakt van haar kade. De schipper besluit daarom geen gebruik meer te maken van
die aanlegplaats en verlegt die naar de plek daarnaast, de landingsplek van het pontje. Dat levert weer een
nieuwe brief op aan de gemeente, deze keer van boer Tysma van Attemasate, die zich erover beklaagt dat
veerschipper Joh. van de Goot zijn schip afmeert op de aanlegplek van de pont, boven de ketting, zodat de
pont niet meer gebruikt kan worden als die veerboot daar ligt. Let wel, het schip ligt er waarschijnlijk
hoogstens een kwartier, even in- en uitladen en weer weg, en dat pontje zal toch niet grote drommen volk
overgezet hebben, maar het gaat natuurlijk om het principe. Aardig is ook om te zien, dat dit probleempje
door de drie betrokkenen in onderling overleg opgelost kan worden, maar ieder wendt zich tot de
gemeente, die er eigenlijk niets mee te maken heeft. Deze briefwisseling speelt zich af in oktober 1928, dus
als de bouw van de havenkade zijn einde nadert.
In december 1928 volgt nog een schrijven aan de gemeente van weduwe Kuiper, waarin ze meldt dat de
aansluiting van de nieuwe kademuur aan haar bestaande kade niet in orde is. Dat moet verbeterd worden.
Hieruit blijkt in elk geval, dat de bouw van de nieuwe kade beëindigd is.
Hoe beide probleempjes uiteindelijk opgelost zijn, is in het archief niet terug te vinden. Jammer.

De kade omstreeks 1910 met veerschip De stad Workum.

Bestrating van de kade
Nadat de kademuur gemaakt is, kan de kade verder afgewerkt worden met een bestrating. Over dit werk is
in het archief heel weinig te vinden, dus nemen we aan dat het in eigen beheer van de gemeente gebeurd
is. Wel wordt vermeld, dat voor de bestrating de klinkers van het lijkpad gebruikt worden, dus zal de kade,
na verhoging met aarde en zand, bestraat zijn, maar niet helemaal tot aan de kerk. Voor de bakkerij en de
pastorie ligt nog altijd dat smalle lijkpad naar het kerkhof. Pas in 1955 koopt de gemeente een strook grond
van boer Douwe Cnossen om het lijkpad te verbreden en wordt een rijweg gemaakt tot aan de school (op
de plek van nu J.J: Hofstrjitte 27) en vandaar naar de boerderij.
Dus pas in 1955 is dat smalle en slecht onderhouden lijkpad helemaal vervangen door een bredere en
bestrate rijweg. Er waren al jarenlang klachten over het feit, dat je met je nette kleren en mooiste schoenen
over dat oneffen pad met al die plassen naar de kerk moest, om nog maar te zwijgen over het lijkwagentje
dat over die hobbelige straatstenen en door de plassen getrokken moest worden.
Met die verbrede straat tot aan de school en verder komt er ook een andere rijweg voor wagens naar
boerderij Bonekamp (later Flapper) en Vissersburen. Die weg liep tot 1955 vanaf de Munkedyk, naast de
toenmalige winkel (nu Munkedyk 17) naar de achterkant van de boerderij van Bonekamp en van daar recht
op de boerderij aan het begin van It Piel af. De naam rijweg voor deze weg is wel wat al te optimistisch; het
was niet meer dan een modderreed. Als in een natte periode boer Bonekamp met zijn familie naar de kerk
ging (hij was katholiek) bracht eerst de knecht de koets naar de Munkedyk en kwam de familie lopend over
het lijkpad om daar in te stappen.

Foto omstreeks 1930: de havenkade is klaar en in gebruik.

De havenkade in gebruik
Gaastmeer is nu in het bezit van een los- en laadwal, waarmee de haven een echte haven geworden is. Er
wordt veelvuldig gebruikt van gemaakt, vooral door de melkboten die tweemaal per dag hun volle
melkbussen op de kade zetten en de lege weer meenemen. Wie herinnert zich niet de lange rij melkbussen
ter hoogte van waar nu de palingklipper ´Voorwaarts´ ligt. En als je te jong bent om het in werkelijkheid
gezien te hebben, ken je misschien de mooie foto’s wel die hiervan gemaakt zijn. Maar naast de melkboten
wordt er natuurlijk ook een dankbaar gebruik van gemaakt door de veer- en veel andere schepen en zo
langzamerhand ook, met een aarzelend begin, door de recreatievaart.
En nu, na bijna 100 jaar, is de kademuur dus aan vernieuwing toe. Het mooie, gebogen metselwerk is op
meerdere plaatsen gescheurd en wellicht zijn er hier en daar onder water stenen uitgevallen. Dat kunnen
we te weten komen als ze aan de vernieuwing gaan beginnen. Het metselwerk zal, zo hebben we
begrepen, weer op dezelfde wijze, dus enigszins naar binnen gewelfd, worden uitgevoerd. Maar niet met
originele, ouderwetse bakstenen, want dat wordt voor de gemeente te begrotelijk. Nieuwe stenen, dus,
maar wel ouderwets gemaakt. Aanvankelijk zou men in oktober 2021 met het werk beginnen, maar doordat
het bedrag voor de uitvoering inmiddels een ton hoger geworden is dan begroot en de gemeente nog niet
weet waar ze dit geld vandaan moeten halen, is het werk uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Laten
we hopen dat dit uitstel geen afstel wordt.
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