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H A N S  K O P P E NPLEKKEN MET VERHALEN

Contributiehuisje nabij Kollumerpomp

Vanuit het huisje op de dijk is het uitzicht weids en ongerept. Ruime

akkers strekken zich vanaf de voet van de dijk uit naar de einder. Het is

hier boerenland zover het oog reikt. Nog niet zo lang geleden was dat

wel anders. Toen hielden met noordwesterstorm op deze plek bezorgde

dijkwachters de hoogoplopende golven van de Lauwerszee in de gaten.

OOp 4 februari 1944 gierde een ijskoude

noordwesterstorm over het Kollumerland. 

Het water van de Lauwerszee steeg hoger en

hoger. Op een gegeven moment sloeg het

zelfs over de kruin van de Buitendijk. Een

ramp leek in aantocht. Bauke Bremer vertelde

hoe hij die nacht vanuit Kollumerpomp naar

zijn bejaarde vader liep die in een boerderij-

tje aan de dijk woonde. Binnen trof hij hem

aan: ‘…zittend op een stoel met zijn voeten

hoog opgetrokken op de hoogste sport, 

terwijl de kachelhoutjes door de kamer dre-

ven.’ Onder geen beding wilde zijn vader zijn

huis verlaten en tegen bedtijd kroop deze,

zoals gewoonlijk, met een warme kruik in 

de bedstee. De volgende morgen bleken zijn

klompen, die hij vergeten was binnen te 

zetten, te zijn weggedreven en ook de 

regenwaterbak was met zout zeewater volge-

lopen. 

Overstromingsgevaar
De bewoners van de streek rond de voormali-

ge Lauwerszee waren wel wat dreiging

gewend. Met storm uit noordelijke richtingen

werd het water in die trechtervormige zeearm

hoog opgestuwd. Vanouds was het daardoor

een gebied waar veel overstromingen plaats-

vonden. Om het water te keren wierp men

hier vanaf ongeveer het jaar 1100 dijken op.

Het eerst langs het Dokkumer Diep, de Oude

Ried en de Lauwers. Vervolgens ook langs de

benedenloop van de Hunze (nu: het Reitdiep).

Door die indijkingen schoof de kustlijn lang-

zaam zeewaarts. Ook wat men tegenwoordig

de Pompsterried noemt, een (voormalige) priel

in de Lauwerszee, werd afgedamd. Daarna

moest een ‘pomp’, een houten, door een klep

afsluitbare duiker onder de dijk door, zorgen

voor de afwatering van het achterliggende

gebied. Bij die duiker ontstond later het

buurtschap Kollumerpomp. In het begin van

de 16de eeuw werd ten noorden van dit dorp

de Nieuwe Zee- of Buitendijk aangelegd, eeu-

wenlang de eerste beschermingslinie tegen de

Lauwerszee. Tijdens de Watersnood van 1953

ging het bij deze dijk maar kantje boord

goed. Om het overstromingsgevaar definitief

te bezweren werd in mei 1969 de Lauwerszee

afgesloten. De publieke en politieke discussies

over de inrichting van de voormalige zeearm

gingen vervolgens nog enige jaren met grote

felheid door.

Zeewerende waterschappen
In de Late Middeleeuwen was het aanleggen

van dijken een taak van de grietenijbesturen.

Vanaf het begin van de 16e eeuw vaardigde

het Friese provinciale bestuur ordonnanties uit

waarmee zeewerende waterschappen in het

leven werden geroepen. De Buitendijk bij

Kollumerpomp behoorde toe aan het zeewe-

rende waterschap ‘Zeedijken Contributie

Kollumerland en Nieuwkruisland’. In 1828 liet

dat waterschap op de Buitendijk een zoge-

noemd ‘contributiehuis’ bouwen. Dat was op

zich niets bijzonders. De meeste zeewerende

waterschappen bezaten namelijk een contri-

butiehuis. Die naam is afgeleid van het Franse

‘contribution’: de jaarlijkse waterschaps-

bijdrage die men als ingeland (grondeigenaar)

moet afdragen. Vandaar dat zeewerende

waterschappen zelf ook wel ‘contributies’ wer-

den genoemd. Het contributiehuis werd

gebruikt als vergaderplaats voor het water-

schapsbestuur, als opslagplaats voor onder-

houdsgereedschap en als plek waar de inwo-

ners hun waterschapslasten kwamen betalen.

Wel opmerkelijk is de locatie van het contribu-

tiehuis, in het binnentalud van de Buitendijk,

want waterschappen hielden (en houden) er

beslist niet van dat op of aan hun dijken iets

wordt gebouwd. 

Het contributiehuisje
Het huisje staat op de dijk en is grotendeels

gebouwd van rode baksteen. Het meet onge-

veer vijf bij vier-en-een halve meter. Deels

loopt rond het pandje, op kruinhoogte, een

houten galerij. In de noordgevel bevinden

zich drie, in de andere gevels één of twee

vensters. Deze schuifvensters zijn door roeden

in drie maal vijf ruiten verdeeld en kunnen

door blinden worden afgesloten. De binnen-

zijde van het huisje is helemaal betimmerd en

Het contributiehuisje staat op de dijk die de golven van de
Lauwerszee tegen moest houden. (Foto Hoge Noorden)

Op de schoorsteen staat een windvaan in de vorm van een
kameleon wiens staart de windrichting aangeeft.
(Foto Hans Koppen)

> Meer weten:
• R. Nouta, Zeedijken en zeedijksters, Uitgeverij

Banda, Kollum, 2002
• F. Bosker, Zeedijken in het noorden, Uitgeverij

Noordboek, Leeuwarden, 2008

(Kaart Kerst Huisman)

van een lambrisering voorzien. Boven de

schouw prijkt het wapen van het waterschap.

Verder zijn er twee kastjes voor vergaderbe-

nodigdheden, serviesgoed en glaswerk. Ook

de drankflessen zullen daar wel een plaatsje

hebben gehad. Ongewoon is de schoorsteen

van het gebouwtje. Op die schoorsteen staat

een windvaan die via een asje is verbonden

met een draaibare windroos aan de zolde-

ring. Zo konden de dijkbewakers binnen,

beschut tegen kou, wind en regen, de heer-

sende windrichting aflezen. De windvaan stelt

een kameleon voor, waarbij het opmerkelijk is

dat de kop van het dier van de wind is afge-

keerd. Niet de kop wijst dus de windrichting

aan, maar de staart. En waarom een kame-

leon als windvaan? De verklaring is dat zo’n

beest razendsnel van kleur kan verschieten en

daarmee symbool staat voor de veranderlijk-

heid van het weer. Op het buitentalud van de

dijk, recht vóór de vensters en dus ook com-

fortabel van binnenuit te observeren, staan,

op toenemende hoogte, vijf hardstenen peil-

paaltjes. Die gaven aan tot hoe hoog de gol-

ven bij storm of extreme vloeden tegen het

talud opliepen, en daarmee of het water-

schapsbestuur zich zorgen moest gaan

maken. Het contributiehuisje staat op de dijk

bij Rintjehoek, enige honderden meters lopen

over de kruin van de dijk vanaf de weg

Wester Nieuwkruisland. Het is eigendom van

de Stichting Erfgoed Kollumerland en

Nieuwkruisland. Bij het huisje zijn informatie-

borden aangebracht. Het is alleen van buiten

te bekijken. <

Opmerkelijk is de locatie
van het contributiehuis,
in het binnentalud van 

de Buitendijk


