
Het eilandje. 

Ten westen van Broeksterwâld ligt het open gebied van ‘t Bûtenfjild.  Een 

gebied wat ooit bestond uit bos, water en veen. In het natuurreservaat ten 

noorden van de Tienewei is een piepklein eilandje te vinden waarop tot maart 

2018 een klein woninkje stond.  Het had ooit de fraaie naam : Hûs sûnder 

paed” (Huis zonder pad/toegangsweg).  En dat was de werkelijkheid: er liep 

geen officieel pad naar het eilandje. Niet vanaf de zuidkant  (Tienewei) en ook 

niet vanuit het noorden, de Heechfenne.  Alleen te bereiken via het water.  

Hoorde het bij Broeksterwâld of Rinsumageast?  De eigenaren van de laatste 50 

jaar hebben grote moeite gehad om het eilandje te bereiken omdat de 

betreffende boeren geen toestemming gaven om via hun weiland de woning te 

bereiken. En in die laatste 50 jaar was er geen vaste bewoning meer: het had 

min of meer een recreatieve functie en was uiteindelijk een vluchtplaats voor 

mensen die even uit beeld wilden blijven. De meest markante eigenaar was jan 

van Dam die er zijn eigen staat stichtte, compleet met vlag en een eigen 

postzegel. Het was een kleinkunstenaar die hier mensen ontving als vorm van 

dagbesteding. Ook dit werd geen succes. Maar hij haalde wél de media door 

zijn levensstijl, en op Omrop Fryslân verscheen een mooie documentaire.  Van 

dit eilandje met het woninkje zijn maar weinig oude foto’s bekend, wel uit 

latere periodes.  

 



 

De noordzijde van de woning ten tijde van Jan van Dam, vlak voor de brand. 

 



 



 

 



Ook de dorpskrant van Broeksterwoude- De Valom deed ooit bericht over dit 

eilandje, en bracht een bezoekje aan de toenmalige eigenaar en bewoner, Einte 

Dijkstra. 

 

Op de foto Einte Dijkstra voor een bevroren water, net als ten tijde van de 

verwoestende brand. De brandweerlieden konden via het ijs de brand 

bereiken. Na de brand is er een noodweg aangelegd, en is alles via een tijdelijke  

pontonbrug afgevoerd.  Van de woning en de oude bijgebouwtjes is niets meer 

terug te vinden. 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

Nogmaals Jan van Dam. 

 

Het pand in betere tijden: de noordzijde met het naambord. 



Na het overlijden van Einte Dijkstra was onderstaand schrijven op Facebook te 

lezen: 

Sietse-Jelle Dijkstra 
Nadat Einte Dijkstra ( mijn vader ) is overleden heb ik het eilandje geerft. Ik ben al 22 jaar 

woonachtig in Groningen en ik heb geprobeerd het te renoveren, maar elke keer als ik weer terug 

kwam, was er weer meer vernield dan dat ik had gerepareerd. Ik ben hierdoor in de schulden 

gekomen en in bewindvoering terecht gekomen. Deze bewindvoerder had mij een belofte gedaan. 

Hij mocht alles van me af pakken, behalve het enige wat ik nog aan herinneringen met mijn heit 

overhad. 1 jaar later moest ik verplicht het verkoopcontract tekenen. Ik heb alles eraan gedaan om 

dat te voorkomen, maar omdat ik onder bewind stond had ik geen poot om op te staan. Ik vergeet 

het nooit weer de dag dat ik naar de notaris reed, die in dezelfde straat zat gevestigd als waar ik 

mijn vader naar 10 jaar lang niet heb mogen zien, eindelijk weer heb ontmoet, waarna hij 2 jaar 

daarna overleden is aan een vreselijke ziekte, het staat me nog bij hoe ik met tranen in mijn ogen 

dat contract heb getekent tegen een flutprijs. 1 dag nadat contract hebben ze het in de fik gezet. Ik 

kan je niet onder woorden brengen hoeveel pijn mij dit heeft gedaan. En dit litteken zal ik de rest 

van mn leven bij me moeten dragen. Ik mis mn heit, ik mis de mooie tijden hier. Maar sindsdien 

heb ik nooit meer terug gedruft naar het eilandje omdat ik de pijn van de schade niet onder ogen 

kan zien. Dit is een zwarte bladzijde uit mijn leven. En nog steeds rollen de tranen over mijn 

wangen als ik de foto's zie van het verbrande huisje. Het werk wat mijn vader aan dit huisje én het 

eilandje heeft gedaan is ongekend. Dit was zijn nalatenschap. Gelukkig zijn de herinneringen nog 

vers, hoe ik heb leren vissen, schaatsen, keivits eieren zoeken, enzovoort. Ik heb hier 1 met de 

natuur leren worden en die les zal ik altijd mee dragen. 

 

https://www.facebook.com/GeoFraX?comment_id=Y29tbWVudDoxNTYzMzM1MDQzODU4NTYyXzE1NjM5ODI0NjA0NjA0ODc%3D&__cft__%5b0%5d=AZX23_cZpPBvlV9ADaf34pnbzR3gHL9ItFFeg-898EFIZzKZHf9vw_gzxuL05l8EaAOh0XItBEUWfDSpIRyMC435iIkaeGYmqpDIO1wlkHaXQxEXAizf8TIKbrUQkn-VkkrBurRa5RqufBENPR9BacJ7&__tn__=R%5d-R

