1. TIEN TERPEN

1. Op dit kaartje zie je een aantal van de tien terpen
die in Dantumadeel lagen. Kleur al de terpen die je op
het kaartje ziet rood.
2. Je ziet ook een stuk van de oude zeedijk van
Friesland die langs Dokkum liep. Dokkum lag toen aan
zee en was een zeehaven. Kleur het water bij Dokkum
(het Dokkumer Diep) blauw.
3. De eerste bewoners van Dantumadeel woonden op
de hoger gelegen zandgronden. In het boek op
bladzijde 4 zie je op het kaartje dat de strook grond
van Driesum naar Rinsumageest een gele kleur heeft.
Probeer op het kaartje hierboven het gebied waar de
terpen lagen groen te kleuren en de strook van
Driesum naar Rinsumageest geel.
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www.edugis.nl kun je uitzoeken hoe hoog je woont.
Het gemeentehuis van Dantumadeel is 1 m 80 boven
zeeniveau. Klik je op het dak dan zit je op 10 m boven
zeeniveau. De hoogste zandgronden in Dantumadeel
zijn hier en daar 2 m 80 hoog.
Zoek eens uit hoe hoog jouw huis boven zeeniveau
ligt. Het uitzoeken is niet gemakkelijk. Je moet even
doorzetten. Ga op de website www.edugis.nl naar
kaarten. Rechts boven de kaart staan kleine tekentjes.
Klik op (?) het vraagteken boven de kaart en toets jouw
adres in; klik dan op (+) lagen en kies: hoogte ten
opzichte van N.A.P. en klik dan op (i) boven de kaart
en vervolgens op jouw huis. Rechts zie dan de hoogte.
Lukt het niet vraag dan een andere leerling die het wel
heeft gevonden.
a. Hoe hoog ligt jouw huis boven zeeniveau?
……………………………………………………………….
b. Hoe hoog jouw school?
……………………………………………………………….
c. Het dak van jouw school?
…………………………………………………………….

4. Stel dat er nu geen zeedijken zouden zijn, staat
jouw huis dan droog of onder water? Op de website

1. TIEN TERPEN
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5. Misschien zagen de drie terpen ten noorden van
Damwoude er wel zo uit. Wat betekenen de kleuren:
a. blauw =
b. groen =
c. de geelgroene kleur rechts =

6. Hier zie je een tijdbalk van de terpentijd.
a. Van wanneer tot wanneer was de terpentijd?
……………………………………………………… …….
b. Hoelang duurde de terpentijd.

9. Kijk nog eens naar de foto. Kun je ook zien waar de
Friezen hun boerderijen van hebben gebouwd en waar
haalden ze het materiaal voor de bouw vandaan?
……………….…………………………………………….

……………………………………………………………….
7. De Romeinen zijn in het terpengebied van ons land
geweest. Plinius (een Romeinse geschiedenisschrijver) schrijft het volgende over onze streek:
'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 laten
drogen. Zij drinken niets dan regenwater, dat zij in een
kuil voor hun woning bewaren.'
a. Plinius zegt dat de terpbewoners modder in de zon
laten drogen en dan verbranden. Modder kan niet
branden. Wat zal Plinius waarschijnlijk wel bedoeld
hebben?
……………………………………………………………..
b. Wat was volgens Plinius het belangrijkste middel
van bestaan voor de terpbewoners?
…………………………………………………………..
c. Zeewater kun je niet drinken, dat is te zout. Hoe
kwamen ze aan drinkwater?
……………………………………………………….. ……
8. Bij het afgraven van de terpen stuitten de gravers op
de restanten van boerderijen. Veel terpvondsten zijn
gewoon weggegooid, omdat men er geen waarde aan
hechtte. Bij de afgraving van Hogebeintum en de terp
waar het klooster Klaarkamp op stond is men
zorgvuldiger te werk gegaan en zijn vondsten
gefotografeerd
Hieronder zie je een foto van een terpboerderij.
Hoeveel koeien kon deze boer plaatsen en waar leid je
dat uit af?

10. Hier zie je een gouden mantelspeld, gevonden in
de terp van Hogebeintum. Verder zijn er hier in de
buurt allerlei potten, spelden, munten, speelgoed,
fluitjes van bot enz, enz, gevonden.
Lees nog eens het verhaal van Plinius over een
armzalig volk. Ben je het met Plinius eens of vind je dat
hij een onjuiste beschrijving van het gebied van de
Friezen geeft?
……………………….……………………………………

……………………………….…………………………….

2. KLAARKAMP 1163 - 1580
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Kaart van 1718

1. Zet een cirkeltje om jouw woonplaats en
om het klooster Klaarkamp. Staat jouw woonplaats er
niet op zet dan een pijl in de richting van jouw
woonplaats.
2. Kleur de weg van jouw huis naar het klooster (als
jouw huis er niet op staat dan vanaf Damwoude).
3. Kleur Dokkum rood en het Klaarkampstermeer
blauw.
4. Kleur met blauw hoe de monniken met een boot
turf van de Schierstins in Veenwouden bij
het klooster kwamen (Veenwouden staat er
net niet op maar de vaart er heen wel en ze gingen via
de Schiersloot en de Galgesloot).
5. Hiernaast zie je een foto van het afgraven van de
terp van Klaarkamp. Het stukje dat je hier ziet was de
latrine. Zoek in het woordenboek eens op wat latrine
betekent. ………………………………………………
6. Op het kaartje van de plattegrond van Klaarkamp zie
je dat de latrine naast het klooster zat. Waarom zat de
latrine er niet in? ……………………………..

7. Het klooster Klaarkamp was het belangrijkste
klooster van Friesland. Het had meer dan 2500 ha land
met veel bezittingen. Officieel heetten de monniken
Cisterciënzers, maar de Friezen noemden hen 'Skiere'
monniken. In welke Friese namen kom je dat woord
skier (grijs) nog meer tegen?....................
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
8. Hieronder zie je hoe de fundamenten in 1942 bij
Het afgraven van de terp te voorschijn kwamen. Hoe
noemen we die grote bakstenen? ……………………..

2. KLAARKAMP 1163 - 1580

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
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Na enig zoeken moet je op de kaart hierboven het
terrein van het klooster wel kunnen vinden. Het
klooster lag op een 4 meter hoge terp en om het
klooster moeten grachten ter beveiliging geweest zijn.
Als je goed kijkt dan kun je aan de vreemde vorm van
sommige weilanden nog wel zien waar de grachten
vermoedelijk geweest zijn. Het klooster had een eigen
verbinding met de Dokkumer Ee.
a. kleur alles wat volgens jou water was blauw
b. kleur het terrein groen
c. kleur de wegen bruin

9. Alles wat zwart is afgebeeld is werkelijk in de
grond aangetroffen. Alles wat met witte lijnen
afgebeeld staat is er vermoedelijk geweest. Schrijf op
de plattegrond bij elk nummer waar die ruimte voor
was. Vervang de Latijnse woorden zoveel mogelijk
door Nederlandse woorden (opzoeken in je
woordenboek).
10. Bereken de lengte en de breedte van de kerk.
Lengte …………………..
Breedte………………….
11. De volgende afbeelding is een kopie van de
kadastrale kaart van omstreeks 1820 van het terrein
van het voormalige klooster Klaarkamp.

Kaart met de werkelijk gevonden fundamenten

12. Hier zie je een stuk van de kadasterkaart
uitvergroot met daarop de plaats waar ze in 1942
resten van de fundamenten teruggevonden hebben.
Wit getekend betekent hier dat het echt gevonden is.
Probeer de tekening af te maken. Kijk goed naar de
tekening linksboven.

3. STINSEN EN STATES IN DANTUMADEEL
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1. Noteer wat deze mensen aan
beveiliging gedaan hebben?
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
………..…………………………..

Houten toren ± 900 na Chr.

2. Wat is er in 1100 verbeterd aan
de beveiliging?
…………………………………
…………………………………
3. Leg uit dat dit wel een gunstige
plek voor een state was.

Stins ± 1100 na Chr.

………………………………
4. Welke veranderingen zie je nu?
………………………………….
………………………………….
5. Wat verandert er aan de
omgeving als je alle vier plaatjes
vergelijkt?
………………………………….
………………………………….

Overgang naar state ± 1200 na Chr.

…………………………………..
6. Waarvoor dienden de
gebouwen binnen de muren?
…………………………………
…………………………………
…………………………………
7. Op het onderste plaatje bij de
brug staat iemand met een speer
in de hand. Waarom staat hij daar
denk je?
………………………………….
……………………………………

State ± 1300 na Ch
8. Waarom verdwijnen bijna alle stinsen na ± 1350?

Veenklooster……………………………………………..

………………………………………………………….…

Oudkerk…………………………………………………..

9. Welke states staan in de volgende plaatsen?

Oenkerk:………………………………………………….

3. STINSEN EN STATES IN DANTUMADEEL
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10. Schrijf vijf states op die in Dantumadeel stonden of
staan (zie op de kaart van bladzijde 2):
………………………………………………………………

12. Grijs is skier in het Fries. Hoe komen we aan de
naam Schierstins?.......................................................

…………………………………………………..…………

13. De Schierstins is gebouwd van kloostermoppen.
Waar zijn die stenen waarschijnlijk gebakken?

11. Waarom is de Schierstins zo uniek dat hij nooit
gesloopt mag worden?

………………………………………………………………
14. Maak de puzzel over stinsen en states in
Dantumadeel.

………………………………………………………….

1

2

4

3

6

5

7

10

8

9

11

13

14

12

15

16

Horizontaal:
1. De enige overgebleven stins van Friesland...
3. De eerste torens waren gemaakt van ......
6. Een edele hof ......
8. Naam van een state in Dantumadeel ...
9. Stins komt van het woord .....
11. Een marskramer had zijn mars op zijn .....
13. Naam van een state in Dantumadeel die er nu nog
staat..
14. De Schierstins was van het klooster .......
15. De brug, gracht en dikke muren dienden voor de .... .
Met een stins bedoelen we een stenen ......

Verticaal:
2. Maker van de kaart van 1718 met daarop stinsen en
states...
4. Eiland van dezelfde monniken van de Schierstins....
5. Naam van een state in Rinsumageest...
7. Plaats in Dantumadeel met de meeste states...
10. Hemellichaam, komt voor in het wapen van de
familie Kamstra.
12. Boeren betaalden aan de heer van de state .....

Deze puzzel kun je ook op de website maken. Dan zie je direct jouw score. Wie in de klas haalt met de eerste keer de
hoogste score? Ga naar de website, klik dan op hier en nu en vervolgens op stinsen en states. De puzzel staat
helemaal onderaan dat stuk.

4. MIDDELEEUWSE KERKEN IN DANTUMADEEL
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Kaart Schotanus 1664

1. Op deze kaart van Schotanus uit 1664 zie je de
kerken die in de Middeleeuwen gebouwd zijn. Zet er
ook eens rondjes omheen en tel ze eens. Hoeveel zijn
er? Let op bij Veenwouden staat ook het woord
vervallen kerk. Die moet je er ook bij tellen.
……………………………………………………………….

2. Op deze kaart (linksonder) uit 1562 staat nog een
Middeleeuwse kerk uit Dantumadeel; de Sionsberg.
Die heeft Schotanus wel getekend, maar er staat een
ander tekentje. Het is geen gewone kerk maar een….?
Kijk ook even naar Klaarkamp dan zie je het antwoord
……………………………………………………………..

Kaart uit 1562 met rechts de Sionsberg

De terp Sionsberg in 1920

4. MIDDELEEUWSE KERKEN IN DANTUMADEEL
3. Kijk eens naar de terp Sionsberg in 1920 (kaart
vorige bladzijde rechtsonder). De kerk is weg. Zag
deze terp er vroeger ook zo uit of is de terp
gedeeltelijk afgegraven? Leg je keuze uit.
Ja / nee want ……………………………………………………
4. Het ziekenhuis in Dokkum heet nu De Sionsberg. Dat is
wel een toepasselijke naam want
:……..………………………………………………………………
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6. In de kerk van Rinsumageest zie je deze kleine
ronde ramen (zie bladzijde 20 van het boek).
a. Hoe noemen we die bouwstijl?
……………………………………………………………
b. Hoe noemen we die grijze stenen waar dit stuk van
kerk mee gebouwd is?
..................................................................................
c. Hoe heten die rode stenen die Klaarkamp bakte?
……………………………………………………………

Kerk van Sijbrandahuis

5. In de film ‘Kruistocht in spijkerbroek’ gaat Dolf terug
naar het jaar 1212. Hij heeft o.a. een spijkerbroek,
gymschoenen en een mobieltje bij zich. Stel dat jij in
een tijdmachine naar het jaar 1218 terug zou kunnen.
Dan zou je met de schepen die uit Dokkum vertrekken
mee kunnen met de vijfde kruistocht. Bedenk eens vijf
dingen die je mee zou nemen naar het jaar 1218.
a……………………………………………………………
b……………………………………………………………
c……………………………………………………………
d……………………………………………………………
e……………………………………………………………

Kerk van Sijbrandahuis

7. Je ziet hier een tekening en een foto van de kerk
van Sijbrandahuis. Bijna alle kerken in Dantumadeel
zijn in de loop van de eeuwen verbouwd. Welke
veranderingen kun je noemen?
………………………………………………………………
……………………………………………………………….
8. De kerk was vroeger niet alleen voor de kerkdienst.
Om boeken te lezen gaan we nu naar de bibliotheek,
vroeger moest je daarvoor naar de kerk. Waarvoor
ging je vroeger nog meer naar de kerk?

Kerk van Rinsumageest

a……………………………………….…………
b……………………………………….…………
c……………………………………….…………
d……………………………………….…………
e……………………………………….…………

5. VAN KLOOSTERPAD TOT CENTRALE AS
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.
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5. Op www.edugis.nl kun je op kaarten klikken en dan
de kaart met Dokkum en Drachten opzoeken. Boven
de kaart zie je een liniaaltje (naast het handje).
Daarmee kun je op de kaart afstanden meten.
a. Hoe ver is het hemelsbreed van Dokkum naar
Drachten?
…………………………………………………………..
b. Op 31 mei 2008 wordt de Kloosterpadwandeling
weer gehouden. Hoe lang is die wandeling? (zie
www.kloosterpad.nl )
……………………...……………………………………

1. Zo begint de oorkonde van het Kloosterpad uit 1453.
Je ziet dat onze Nederlandse taal in vijfhonderd jaar
behoorlijk veranderd is. Gebruik je woordenboek. Wat
is een:
a. abt: …………………………………………………
b. prelaat:…………………………………………….
c. grietman……………………………………………
2. Friesland bestond toen uit Oostergo, Westergo en
Zevenwouden. Westergo was ten westen van de
Middelzee, dus ten westen van Leeuwarden. In welk
deel ligt Dantumadeel?
………………………………………………………..…..
3. Hoe noemen ze in 1453 Dantumadeel in deze
oorkonde? ………………………………………………
4. Het kloosterpad liep van het klooster Klaarkamp en
het klooster in Dokkum, naar het klooster in Burgum en
dan naar het klooster in Drachten. Langs welke
plaatsen in Dantumadeel liep dit pad?
a. links langs ……………………………………………..
b. links langs ……………………………………………..
c. rechts langs ……………………………………………

website: www.edugis.nl

Kaartje uit de folder van het Kloosterpad

5. VAN KLOOSTERPAD TOT CENTRALE AS
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10. In 1881 reed er een paardentram van Dokkum naar
Drachten. Pas in 1925 komt de stoomtram. De eerste
stoomtrein reed in Nederland al in 1834 van Haarlem
naar Amsterdam. Waarom kwam er niet veel eerder
een stoomtram van Dokkum naar Drachten?
……………………………………………………………

6. Hoeveel uren doe jij er over om het Kloosterpad te
lopen?..........................................................................
7. De meeste mensen kwamen in de Middeleeuwen
nooit verder dan 10 kilometer van hun dorp. Welke
gevaren en problemen waren er voor een reis naar
Drachten voordat het Kloosterpad er was?
a. …………………………………………………………..
b. ………………………………………………………….
8. De Schwartsenberglaan wordt door de mensen de
Goddeloze Singel genoemd. Bedenk eens een
verklaring voor die naam?

e

Goddeloos tolhuis in 2007

9. In de 19 eeuw moeten de mensen bij het
Goddeloos Tolhuis tol betalen. Een stuiver voor een
paard en wagen. Waar werd dat geld voor gebruikt?
……………………………………………………………..

11. Bekijk het tramboekje met de reistijden.
a. Hoe lang duurde een reis met de tram van Dokkum
naar Veenwouden?.....................................
b. In Veenwouden heb je een derde van de reis naar
Drachten gehad. Hoe lang duurt dan de hele reis met
de tram naar Drachten?...............................................
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.
Tekst van de provincie friesland
12. Wanneer de Centrale As klaar is dan kun je via een
vierbaansweg naar Drachten rijden.
a. Welke voordelen worden er genoemd? Zet een
streep onder de voordelen.
b. Deze tekst noemt helemaal geen nadelen. Welke
nadelen kun je noemen?...........................................
……………………………………………………………

Laatste rit paardentram in 1925

…………………………………………………….………

6. VAN KADASTERKAART TOT GOOGLE EARTH
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1. Kijk linksonder op die kaart. Hier zie je het wapen
dan Dantumadeel.
a. Wat is een grietenij?................................................
b. Wie heeft de kaart getekend? ……………………….
c. Wie was toen burgemeester? ………………………..
2. Kijk eens naar de schaal die onder deze kaart staat
en naar de schaalstok op de volgende bladzijde.

Bij treseoar staan allemaal oude kaarten van Friesland
op de computer. Bekijk de kaart die hierboven staat op
de computer. Ga naar de website en ga dan naar toen
en nu en klik dan rechts op kaart 1718.

6. VAN KADASTERKAART TOT GOOGLE EARTH
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2. Dit staat rechtsonder. Tegenwoordig gebruiken we
meters en kilometers. Toen gebruikten ze een
schaalstok ,met daarop: een uur gaans en Duitse
mijlen.
a. Hoe lang zal een uur lopen ongeveer zijn?...........km

5. Rechts op de kaart zie je de legenda. De uitleg van
de kaart. Op de kaart staan ook een aantal
vogelkooien. Daar werden eenden gevangen.

b. Hoe lang is dan een Duitse Mijl ongeveer? …….km

b. In welke achternamen komt het woord kooi voor?

3. De kaartenmakers moesten toen de kaarten maken
met koningsroeden. Een koningsroede is 3,9 meter.
Maak het volgende schema eens af:

………………………………………………………………

koningsroeden
1200
600
2400

meter
……..
……..
……...

kilometer
4,8 km
………
9,6 km

a. Hoeveel van die vogelkooien tel je? ………………..

tijd
1 uur
30 min.
2 uur

6. Ga nu naar www.hisgis.nl. Klik dan op plaatsen.
Kies jouw woonplaats. Klik op een oud huis dicht bij
jouw huis. Je krijgt dan te zien wie daar in 1832
woonde.
a. Noteer die naam………….…………………………..
b. Noteer het nummer van het perceel………………..
4. Op de website www.edugis.nl kun je bij kaarten de
afstand bepalen. Dus ga naar die website en klik op
kaarten. Schuif met het handje de kaart van Friesland
voor. Vergroot die en klik op het liniaaltje. Nu kun je
overal de afstand bepalen door op de kaart te klikken.
Je krijgt dan een stippellijntje. Hoe ver is het van
a. Zwaagwesteinde naar Rinsumageest. …………km.
b. Hoe lang was dat lopen heen en terug …….…..uur.

c. Klik nu op lagen en kies voor Top raster C. Je krijgt
dan een kaart van nu over de oude kaart. Noteer een
paar dingen die er bij gekomen zijn.
……………………………………………………………….
7. Maak een afdruk van jouw plaats van 1832. Ga dan
naar google earth en maak ook daar een afdruk van
jouw plaats (of een gedeelte van jouw plaats met jouw
huis). Zoek op www.tresoar.nl naar oude foto’s. van
jouw plaats. Print die ook. Plak alles op een groot stuk
papier en maak er een mooie collage van.

7. SPITKETEN
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3. Op de foto kun je zien hoe de mensen op de heide
bij Zwaagwesteinde leefden. Zie voor een vergroting
bladzijde 35.
a. Hoeveel mensen woonde in deze spitkeet?.............
b Waarom noemden ze dit een spitkeet? ………………
c. Beschrijf waar de hut van gemaakt is. ……………….

Stukje kaart Schotanus 1718

1. Hier zie je een stukje van de kaart van Schotanus uit
1718.
a. Hoeveel huizen tel je in Zwaagwesteinde?................
b. Hoe heette Zwaagwesteinde toen?............................
Spitkeet uit het spitketen museum in Harkema

Bouwtekening van een spitkeet
Kadasterkaart van www.hisgis.nl uit 1832

2. Op www.hisgis kun je tellen hoeveel huizen
Zwaagwesteinde in 1832 had.
a. Hoeveel zijn dat er ongeveer? ………………………..
b. Waar woonden de eerste mensen in Zwaagwesteinde (zie bovenste kaartje) en waar zijn er
nieuwe huizen bijgekomen?

It fjouwerkant

4. Je ziet hier een foto en twee bouwtekeningen van
een spitkeet. Beschrijf hoe zo’n hut gebouwd werd.
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Spitkeet (plaggenhut) in Zwaagwesteinde

7. SPITKETEN
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7. Hoe vaak kwam bedelen op de heide voor:
A. dat kwam niet voor.
B. Dat kwam soms voor door kleine groepjes.
C. Dat kwam geregeld voor door grote groepen.
8. Hoeveel uur werken ze per dag?
A. ongeveer 8 uur.
B. ongeveer 12 uur per dag.
C. meer dan 12 uur per dag.
9. Wat verdiende Jelle samen met zijn vader en broer
als ze in het vlas werkten?
A. minder dan 2 euro per week.
B. elk drie euro per dag.
C. €3,50 per uur want dat is het minimumloon.

Binnenkant spitkeet

5. Hier zie je de binnenkant van een spitkeet. In zo’n
kamer woonde en sliepen gemiddeld vijf mensen.
Welke verschillen met jouw huiskamer kun je noemen?
……………………………………………………………….
………………………………………………………………

10. De vloer van zo’n spitkeet bestond uit:
A. hout
B. modder
C. stenen
D. riet
11. Wisten de rijke mensen zoals de burgemeester hoe
erg het met de bewoners van de spitketen was?
A. Ja, want die kwamen daar geregeld.
B. Die kwamen daar een enkele keer.
C. Nee, want die durfden daar niet te komen.

Klompen van de bewoners van een spitkeet

6. Hoeveel mensen woonden er in deze spitkeet?.........

Murmerwoude 39 krotwoning afgebroken in 1958

12. In het jaar 1901 werd de woningwet ingevoerd. De
gemeente kreeg het recht om onbewoonbaar
verklaarde woningen af te breken. In 1939 werd in
Zwaagwesteinde de laatste spitkeet opgeruimd.
a. Waarom werden de spitketen niet direct allemaal
onbewoonbaar verklaard en afgebroken?
…………………………………………………………….
b. Waarom werd deze woning onbewoonbaar
verklaard en afgebroken?
Huis van de buurman van Jelle Dam

Lees op bladzijde 37 nog eens de stukjes van Jelle
Dam en beantwoordt dan de volgende vragen:

……………………………………………………………..
c. Nieuwe huizen moeten tegenwoordig aan allemaal
eisen voldoen. Kun je een paar bouweisen noemen?
…………………………………………………………………….

8. WÂLDHÚSKES TOEN EN NU
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1. In het gemeentearchief van Dantumadeel liggen de
boeken met de namen van alle mensen van
Dantumadeel vanaf 1811. In dat jaar moest iedereen
een achternaam hebben. De achternamen die de
mensen kozen had meestal iets te maken met hun
beroep of waar ze woonden.
Noteer eens een paar achternamen van leerlingen in
jouw klas waar de naam iets te maken heeft met een
beroep of met een woonplaats.
……………………………...………………………………..
……………………………..………………………………..
……………………………………………………………..
2. In Zwaagwesteinde woonden mensen op de heide,
anderen waren koopman of venter. Veel inwoners van
Dantumadeel werkten in het veen of waren veenbaas.
Anderen hadden een eendenkooi. In de Valom
woonden veel vissers. In veel wâldhúskes woonden
gaardeniers (kleine boeren). Veel voorkomende
namen in Dantumadeel komen van deze beroepen.
Schrijf die achternamen eens op:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
3. Komen er in jouw familie ook namen voor die te
maken hebben met een beroep of een woongebied.?
Hiernaast zie je een kwartierstaat. Dat is een lijst van
namen die begint bij een persoon, dan zijn vader en
moeder, daarboven zijn pake en beppe enzovoort. Hoe
ver kun jij jouw kwartierstaat maken? Je begint dus
onderaan met jouw naam. Dan die van jouw ouders. Je
vader zet je links en je moeder rechts. Je zet jouw
vaders vader links enzovoort.
Een sterretje (*) betekent: geboortedatum
Een kruis (x) betekent: datum huwelijk
Een ┼ betekent datum overlijden.
Je hoeft niet meer in te vullen dan dat wat je zo weet.
Wanneer je dit een leuke opdracht vindt, kijk dan eens
in het trouwboekje van je ouders, of je grootouders en
zoek eens op internet of ga naar het archief. Daar
kunnen ze je helpen om tot 1811 in jouw familie terug
te gaan.

8. WÂLDHÚSKES TOEN EN NU
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4. Hier zie je een bouwtekening van het wâldhúske ‘De
Westerein’. De kamer met de bedsteden is ongeveer
4½ meter bij 3½ meter. De schaal is ongeveer 1 op
50. Twee centimeter.op de kaart is in werkelijkheid één
meter Teken op de bladzijde hiernaast een plattegrond
van jouw huis en dan alleen de benedenverdieping.
Neem voor elke meter ook twee centimeter.
5. Waarvoor diende de stookhut en waarom zat die los
van het huis?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Wâldhúske De Westerein

8. WÂLDHÚSKES TOEN EN NU
Teken hier een plattegrond van jouw huis.
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1. Waar stond deze cichoreidrogerij? (zie bladzijde 53)

5. Cichorei wordt ook wel peekoffie genoemd.

……………………………………………………………….
2. Hoeveel cichoreidrogerijen waren er in
Dantumadeel?................................................................

a. Een peen is een ……………………………………….
b. Peekoffie is dus ………………………………………...

3. Deze cichoreidrogerij staat nu in het sûkerei
museum in Damwoude. Waar stond hij vroeger?
……………………………………………………………..

6. Hier zie je een tekening van J. Botke. Kun je
vertellen waar dit gereedschap voor gebruikt werd?
a. .……………………………………………………………
……………………………………………………………….
b. …………………………………………………………….
4. Hier zie je een doorsnee van de drogerij. Kun je
vertellen hoe de cichorei gedroogd wordt?
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
c. …………………………………………………………….
……………………………………………………………….

9. CICHOREI
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8. Linksonder zie je het personeel van de
cichoreidrogerij in Wouterswoude. Lees de tekst op
bladzijde 61.
a. Hoeveel mannen waren er nodig om de wortels te
snijden?
b. Hoeveel mannen waren er nodig om de wortels te
drogen en hoeveel uur moesten ze werken per week?
c. Hoeveel euro verdienden ze ongeveer per week?

7. Weer een tekening van J.Botke. Hieronder zie je de
letters a t/m e. De zinnen staan niet in de juiste
volgorde. Wat is de juiste volgorde? Welk cijfer hoort
bij welke letter.
a
1. De gesneden wortels worden gezeefd. Te
grote stukken worden opnieuw gesneden.
b
2. De schone wortels komen in de stampbak
c
3. In de oven wordt turf gestookt en boven de
oven op een rooster worden de wortels
gedroogd.
d
4. De cichoreiwortels worden gewassen
e
5. Met het stampmes worden de wortels in kleine
stukjes gesneden

9. Al ver voordat in Europa koffie bekend is, kent
men al 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. Wat wordt nog meer van cichorei gemaakt?
(zie bladzijde 54 of zoek eens op het internet)

……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………

Personeel cichoreidrogerij in Wouterswoude

