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Echtpaar Marjew
65 jaar getrouwd 
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Altijd sterk en flink?
Breekt dat je op?

Sinneflecht kijkt
natuurlijk met je mee!
www.sinneflecht.nlINFO@AANNEMERVANRUITEN.NL • 06 - 24 629 763 • WOMMELS

Ook stalling mogelijk

NIGHT OF THE CLASSICS
met allround coverband SPIJCKER
vanaf 21.30 uur

zaterdag

18
JUNI

GRATIS

MATINEE
met trio Weima v.d. Werf
vanaf 12.00 uur

          
          

          
     GRATIS

FEESTTENT 
WOMMELS

VAN GEEFT ‘M
met feestduo Sander & Marijn

vanaf 21.00 uur

donderdag

16
JUNI

          
    GRATIS        

Monument in Baard als herinnering aan roerige periode
Baard – Het was een roerige pe-
riode. De strijd tussen de Schier-
ingers en Vetkopers leidde in de 
vijftiende eeuw tot brandstichtin-
gen, plunderingen en moordpar-
tijen. De hoveling Juw Hettes De-
kema uit Baard probeerde vrede 
te stichten, maar kreeg dat uitein-
delijk niet voor elkaar. Later werd 
zijn stins verwoest.

Door Hinne Bokma

Niet ver van de plaats waar tot 1515 
de stins van de familie Dekema 
stond wil een groepje inwoners 
van Baard nu een monument 

oprichten. Met het monument, 
dat bestaat uit drie panelen, wil 
de Commissie Dekema Stins 
Monument voorkomen dat deze 
belangrijke periode uit de Friese 
geschiedenis niet verder in de ver-
getelheid raakt. 
Het oprichten van een monu-
ment is een idee van Alex Marjew, 
die zich in 1989 samen met zijn 
vrouw aan de Dekemawei vestigde. 
In dat jaar vonden er op het terrein 
van de voormalige stins opgra-
vingen plaats. Marjew verdiepte 
zich in de lokale historie en lan-
ceerde in het dorp het idee van een 
monument. ,,Dat werd eerst niet 

opgepikt, maar uiteindelijk kwam 
er toch een commissie”, aldus 
Marjew (86).
Inmiddels is de Commissie 
Dekema Stins Monument, die 
naast Marjew bestaat uit Herman 
Bergwerff, Pim Astro, Hannah 
van Wijngaarden, Jan Pijlman en 
Jaap Scheffer, een heel eind gevor-
derd met de uitwerking van het 
plan. De hervormde gemeente in 
Baard heeft een stukje grond van 
150 vierkante meter beschikbaar 
gesteld.  Daar is ruimte voor de drie 
panelen, waarop het verhaal van 
de stins en zijn bewoners zowel in 
het Fries als het Nederlands wordt 

verteld. Het is de bedoeling dat 
voor de bestrating ook oude stenen 
van Dekemastins worden gebruikt. 
De kosten van het monument zijn 
begroot op bijna tienduizend euro.
Marjew geeft aan dat het monu-
ment niet alleen herinnert aan de 
stins en haar bewoners, maar dat 
ook de aandacht wordt gevestigd 
op die belangrijke periode voor 
de Friese geschiedenis. Juw Hettes 
Dekema was namelijk de laatste 
potestaat (gouverneur) van Friese 
afkomst. In 1494 was hij door de 
keizer van het Heilige Roomse 
Rijk tot de hoogste gezaghebbende 
ambtenaar van Friesland benoemd. 

Omdat het Dekema niet lukte 
Friesland in een rustiger vaar-
water te brengen en geen einde 
kon maken aan de gewelddadige 
twisten tussen Schieringers en Vet-
kopers, stapte hij in 1498 op als 
potestaat. Marjew noemt dat een 
kantelpunt in de Friese geschiede-
nis. Na Dekema kreeg de niet-Fries 
hertog Albrecht van Saksen het in 
Friesland voor het zeggen en daar-
mee kwam er een einde aan de 
Friese vrijheid, die door het ont-
breken van een centraal bestuur 
eeuwen stand had gehouden. 
Maar het gezag van Albrecht brok-
kelde vrij snel af, zijn soldaten 
gingen aan het muiten en trokken 
moordend en plunderend door 
Friesland. Ook Dekemastins werd 
verwoest en de familie vestigde 
zich in Franeker, waar Juw Hettes 
Dekema in 1523  is overleden. Hij 
ligt begraven in de Martinikerk in 
deze stad.
In de muur van de kerktoren in 
Baard zijn twee kinderzerken van 
de Dekema’s ingemetseld. Ze wer-
den in 1950 bij toeval ontdekt op 
een put achter de kleuterschool 
in Baard. Hoe ze daar terecht zijn 
gekomen is niet bekend. 

Wetter foar de toarst en foar ferkuolling

In protte wetter wie der op sneon 4 juny nedich om de dielnim-
mers fan de fyfde edysje fan de Slachtemaraton koel te hâlden.  

Doe dúdlik waard dat der mear ferlet wie fan wetterpunten, 
kamen ynwenners fan de doarpen oan de rûte yn aksje. Sa hat 

Johannes Ros út Hidaard mei syn túnslang hiel wat bidons fuld 
mei kâld wetter.     Foto’s: Bouwe Jan Bouma en Hinne Bokma.


