Wat?
Oudebildtzijl, Village of tradition
Oudebildtzijl = Oude sluis van ’t Bildt
Wapen:
De dissel en de byl

Vlag:

Dorpsstatus:
Aantal inwoners:

1948
950

Waar?

Nederland, Friesland, Harlingen en Oudebildtzijl
1250/2022 na Chr.

Billând en Oudebildtzijl, 1250/2022 na Chr.

Highlights van Oudebildtzijl
1.Ontstaansgeschiedenis Oudebildtzijl.
Oudebildtzijl is een dorp dat ligt in de provincie Friesland. In de 13e eeuw
is er een uithof (kloosterboerderij) gesticht door de monniken van de abdij
Mariëngaarde bij Hallum. De zeegeul de ‘Oude Rijd’ was de levensader
voor Oudebildtzijl die al gauw voor bedrijvigheid zorgde op en om deze
nederzetting. De schepen voerden af en aan met de oogst van de
landbouwgewassen en grondstoffen als klei en schelpen voor de
kalkovens en het tichelwerk waar dakpannen en stenen werden
gebakken. Deze industrie had zich inmiddels gevestigd zuidelijk aan
weerszijden van de Oude Rijd.
De Oude Rijd vormde ook een bedreiging voor het havendorp. De zee
drong hier vaak met geweld door bij grote stormvloeden. Zo zijn er door
de jaren heen 3 grote doorbraken geweest en de zomerdijk werd steeds
om de wielen omgeleid door en om Oudebildtzijl. De monniken hebben
direct na het ontstaan van de laatste wiel in 1287 van een nood een
deugd gemaakt. De wiel werd een haven en vormde met de Oude Rijd,
drie deuren en twee verbindingskanalen een schutsluis.
De situatie tussen ca. 1287-ca. 1380

2.Oudebildtdijk
Samen met de boeren werd op de gevormde kwelderwal een zomerdijk, de Monnikendijk aangelegd, die uiteindelijk
het Billând inpolderde toen de Burdine (de zee) voor het eerst werd afgedamd in 1200. In 1505 kreeg de Monnikendijk
zijn vaste vorm door de laatste verhoging van de zomerdijk en kreeg de naam Oudebildtdijk, het Billând werd ’t Bildt
genoemd.

De drie doorbraken van de Monnikendijk en de
zomerdijken door en om Oudebildtzijl 1200-2022

3.De Pyp.

De Pyp rond 1910

De Pyp heeft vanaf ca 1380 gediend als sluis waarmee schepen naar hoger of lager waterniveau werden verplaatst
Het was een strategische militaire plek ten tijde van de Tachtigjarige oorlog (1568-1648).
In 1655 verloor de sluis zijn betekenis als zeesluis toen de zeegeul dichtslibde. Die werd toen overgenomen door de
zeesluis in de Nieuwebildtdijk. De sluis is vaak opgeknapt en of vernieuwd. In 1699 is hij in steen uitgevoerd.
Tijdens de kerstvloed van 1717 heeft de Sylster timmerbaas Krelis Annes ’t Bildt gered. Hij liet een leegstaand huis
afbreken. Met het puin werd een dam voor de sluis opgeworpen. Later heeft Tjeerd Thijssen Polstra dit kunstje
herhaalt tijdens de februarivloed van 1825.
In 1953 zijn de sluisdeuren eruit gehaald, maar de Pyp is nog steeds een onderdeel van de zeewering langs de
Waddenkust. Bij de renovatie van de doorgaande route in 2006 zijn er weer waterkerende puntdeuren in de sluis
geplaatst.

4 Historie Vermaning, ds. Schuilingstraat 6

Al in 1636 was er in Oudebildtzijl een vermaanhuis (geheime kerk achter
een woonhuis) van de Doopsgezinden of Menisten. Zij werden officieel
niet erkend. Pas in 1672 was er voor hen een vrije uitoefening van hun
geloof mogelijk. In 1806 werd de nieuwe vermaning met pastorie in
gebruik genomen. Ds. Roelof Schuiling is als markant leraar, predikant
van 1812-1857 verbonden geweest aan deze gemeente. In 1906 is de
pastorie uitgebreid en daarop een nieuwe houten toren gezet. Na de
geboorte van de kroonprinses Juliana is de toren voorzien van een klok.
Hij moest de andere klok vervangen, die was stuk geluid door de Sylsters
bij de geboorte van de prinses. De toren kreeg toen de naam
Julianatoren.

1908

5. Historie Gebouwen ds. Schuilingstraat 2 en 4/
Van Albadaweg 1
Al vóór 1639 is dit pand in gebruik als herberg. Rond 1750 heeft die de naam De
Witte klok. De doorreed (steeg) gaf toegang voor paard en wagen voor de nodige
voorraad. In 1915 wordt het gebouw verbouwd tot woning met winkel. Deze
winkelfunctie wordt vooral in 1966 nog verder uitgebreid. In 1999 wordt het Bildts
Kultuurtoeristisch Infermasysintrum (BKI) in beide panden gevestigd. De naam
zou veranderen in de Aerden Plaats. Deze herinnert aan de hoge wal van klei,
opgeworpen om de sluis en dijk te beschermen. Met o.a. het archeologisch
steunpunt, kunstkring Uytland, exposities, concerten, hotelkamers en de
vlindertuin is de Aerden Plaats uitgegroeid tot een geliefd ontmoetingspunt.

6. klaine Keizer

6. Klaine Keizer

Gerrit Keizer ontleent deze naam aan zijn
lengte. Hij mocht uiteindelijk maar 96 cm lang
worden. Gerrit is geboren op 4 maart 1874 en
werd 72 jaar oud. Hij trad voor het eerst op
1910
toen hij nog maar 6 jaar oud was. Op de
Groningse kermis werd hij als ‘zeldzaam natuurwonder’ tentoongesteld. Hij was
toen nog wat speels, vond hij zelf. Later reisde hij door Europa (1890-1892) en
Amerika (1893 en 1907) Zijn zus Teatske reisde met hem mee door Europa. De
eerste reis naar Amerika werd hij vergezeld door zijn moeder Joukje en zwager
Hendrikus Bos. De kleine Keizer stond niet alleen te kijk. Hij werkte keihard, kon
heel goed voordragen en werkte om deze reden ook als evangelist. Hij had veel
talent, met zijn talenknobbel en zangvermogen. Verder was hij een goed acrobaat
danste en goochelde. In 1921 wordt er een Gazelle fiets voor hem op maat
gemaakt. In 2012 wordt deze teruggevonden bij familie in Canada. Nu staat de
fiets in een permanente expositie van klaine Keizer in de Aerden Plaats. Na al zijn
reizen is hij gaan werken op kantoor in Loosduinen (nabij Den Haag), waar hij
vanaf 1906 woonde. Eind 1946 keerde hij terug naar zijn broer en schoonzus in
zijn geboortedorp en stierf daar op 22 december 1946.

Steen van 1561 uit het Koningshuis.

7.Keuningshuis, Keuningsstreek 8
Dit huis is in 1527 gebouwd aan de Keuningsstreek. Hier kwam de
accijnsmeester te wonen. Hij zorgde voor het heffen van de accijnzen op o.a.
wijn en bier. Tegenwoordig is dat een ontvanger van invoerrechten. In de
gevel van dit ontvangstkantoor was te lezen: ‘Hier betaelt men Co. Mats.
Tollen en licenten” Co Mats betekent koninklijke majesteit. Dat was keizer
Karel V. De koning van Spanje, keizer van het Roomse Rijk, heer van
Koningshuis aan de keuningsstreek 1890
Nederland en sinds 1515 eigenaar van ’t Bildt. Hij werd in 1558 na zijn dood,
opgevolgd door zijn zoon, koning Philips II. Bij de laatste grote verbouwing van dit huis zijn er bijzondere stenen
gevonden, met de afbeelding van genoemde vader en zoon en het jaartal 1561. Dit is het jaar waarin dit
belastingkantoor werd verbouwd en opnieuw openging. Het gebouw heeft tot 1601 deze functie gehouden. Direct na
de verhoging van de Nieuwebildtdijk is de accijnsmeester verhuisd naar Nieuwebildtzijl.

8.

Korenmolen 'de Leeuw'

Deze molen heeft hier gestaan tussen 1857-1927. Het was de hoogste molen in
zijn soort op ’t Bildt omdat hij ver boven de huizen aan de ds. Schuilingstraat, de
“Hoge streek” moest uitsteken. Hij ving dan veel meer wind.
Op 27 juli werd de molen door de bliksem getroffen en door brand verwoest
Nu is de Brasserij ‘Wad noflik’ daar gevestigd.

Molen ‘de Leeuw’, omstreeks 1910

9.

Graauwe Paard

Dit café is het enige, wat nog is overgebleven van de drie die hier rond de sluis, de Pyp hebben gestaan. De herberg
wordt genoemd in de hypotheekboeken: “Nammen Sijbes en herbergiersche Aaltje Douwes zijn 1200 caroli schuldig
aan Lammert IJsbrands, meesterbrouwer te St.-Jacobiparochie, O.B. wegens onbetaalde koopschat van een huis en
herberg te O.B. Zijl, 13 maij 1792 - 10 april 1801”. Het gebouw herbergt een garage (nu vergaderzaal/eetzaal) en een
eet- toneelzaal. Je kunt hier eten en het eigen Bildtse bier, Syls geluk, drinken.

Graauwe Paard rond 1920
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