
EEN DORPJE ZOALS DE ZEE HET ER HEEFT NEERGELEGD

Ver voor de in de terpgrond van Lytse Lea gevonden Romeinse munt halverwege de 2e eeuw geslagen werd woonden hier al
mensen. De dorpsnaam stamt dan ook uit een vroegere tijd dan de Romeinse en heeft een geografische betekenis.
De onderste naamsvariant op het plaatsnaambord is in de hedendaagse Friese spreektaal en schrijfwijze. De bovenste
variant wordt vooral in de 18e eeuwse spelling aangetroffen als ‘De Hiaure’. Oudere Friese spellingvarianten zijn:
H i o u r e n ( 1 4 5 9 ) , u p p e r H y o w r ( 1 4 8 8 ) o f H y o u w e r , H y j a u r e , J a u r e o f J o u r e .
Alle plaatsnamen die met ‘De’ beginnen betekenen dat men ergens op woont en niet er in, zo hier op een of de oeverwal.

De Hiaure ±2300 jaar geleden op een zomerdag terwijl er rechtdag gehouden zal worden Hiaure / De Lytse Jouwer op zomaar een zomerdag in het jaar 2005

GESCHIEDENIS

Hiaure is ruim voor de jaartelling ontstaan als een nederzetting op de oeverwal
van een grote zeeslenk, oostelijk van het dorpje. Dat was tevens een oever van de
Waddenzee omdat ca. 300 jaar voor het begin van onze jaartelling de zee ong-
eveer kwam tot aan waar nu Hantum ligt.
De eerste mensen vestigden zich hier op aangeslibde verhogingen in het land, die
later zgn. huisterpen werden, Op 'De Hiaure' lagen die huisterpen te ver uit

elkaar om tot een gesloten dorpsterp
te worden. Het dorp bleef daarom een
voorbeeld van de vroegste fase van het
ontstaan van dorpen in Noordoost
Fryslân. Het grondgebied van het
dorp, dat uit de voorchristelijke tijd
stamt, is op de kaart donkergroen. Van
drie boerderijen op natuurlijke verho-
gingen aan de westkant van de vaart is
de huisstee van één nog te zien. Op de
tekening is de afgraving van een grote

huisterp van 4 ha bij Lutke Laerd weergegeven. De drie states (hier adelijke boer-
derijen) die hier gestaan hebben, waren in 1845 helemaal verdwenen.

KERK

Vóór de huidige kerk stond hier
een uit de 12e eeuw; in
Romaanse stijl van tufsteen met
gemetselde koepelgewelven (zie
tekening). Qua bouw was deze
vergelijkbaar met de kerk van
Hantumhuizen. Wegens bouw-
valligheid is de middeleeuwse
kerk in 1869 afgebroken en ver-
vangen door een karakteristieke
19e eeuwse Hervormde kerk.
Het gebouw is nu in eigendom
van een stichting uit de dorpsge-
meenschap en is daarbij beschik-
baar voor nog steeds religieuze, maar daarnaast eveneens voor maatschappelijke
functies. Het kerkinterieur is, op de kleuren van de banken na, nog authentiek.

De klok is van een anomieme gieter uit de 14e
of 15e eeuw en hoort daarmee tot de oudste
klokken. De diameter is 66 cm en luidt
volgens kenners in Es. Het Latijnse rand-
schrift in gotische letters luidt:

).
(o mater dei memento mei = oh, moeder gods
herinner mij

Tot dienst van hem die de weg ons leert
Naar't eeuwig Hemels huis verheven
Waar God door zijn dieners wordt geëerd
Staat hier dit aardse huis beneden
Maar zo wij doen wel en ons aan Gods wil verbinden
Dan zullen wij hierna een beetre woning vinden

De Lytse Jouwer / Hiaure

PASTORIE

In Rooms-Katholieke tijden waren de
parochies Bornwird, Raard, Foudgum
met die van De Hiaure gecombineerd.
De standplaats van de pastoor was
Bornwird. Na de Reformatie in het
noorden waren alleen de gemeenten
van Hiaure en Bornwird gecombi-
neerd en woonde de dominee op De
Hiaure. De woning naast de kerk is de
voormalige pastorie. Het is de derde
pastorie op deze plek, gebouwd in
1901. Het achterhuis dateert nog van
de pastorie die in 1751 gebouwd is.

De hiernaast afgebeelde 'Vlaamse top'
is bij de nieuwbouw van de pastorie in
1751 boven de voordeur aangebracht.
De 'top' verhuisde bij de bouw of
verbouw van de huidige pastorie naar
de kerk in Bornwird en is daar in 1906
boven de ingang van de kerk geplaatst.
Het gedicht op de top is van Jan
(Johannes) Althuysen die vanaf 1750
tot aan zijn dood in 1763 predikant op
De Hiaure was. Althuysen was een
bekende Friese dichter. Zijn hele
dichtwerk verscheen in 1755 onder de
titel ‘Friesche Rymlery'.
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CHOOL

Van 1608 tot 1899 stond
er een school in Hiaure.
Tot 1883 stond deze op de
plek van de huidige
woning achter de kerk.
Een nieuwe school van
één lokaal met woning,
werd op de plek van de
boerderij op de foto
hiernaast gebouwd. Door
een tekort aan leerlingen
is de school in 1899
gesloten en met de woning
verkocht. De schuur is in
1926 op de plaats van het vroegere schoollokaal gebouwd.

EVEN EN ERKENW
Zover de (schriftelijke) herinnering reikt is Hiaure vooral een agrarisch dorp.
De gemengde boerenbedrijven van vroeger zijn nu voornamelijk

melkveebedrijven. De landerijen aan de
oostkant van de doorgaande weg waren
vroeger hoofdzakelijk als bouwland in ge-
bruik en aan de westkant als grasland. Tot
en met de jaren zestig van de vorige eeuw
ging het om zowel grote en kleine boer-
derijen. Van de vroegere veertien agrarische
b e d r i j v e n
zijn er zes
van over ge-

bleven: vier melkveebedrijven, een
biologische boerderij met gemengde be-
drijfsvoering en een kippenboerderij, met een
biologische tak. Deze bedrijven bevinden zich
aan de oostzijde van het dorp.
Recreatiebedrijven in Hiaure zijn een kleine

camping bij
de dorpskern en een tot recreatiewoning
omgebouwd koetshuis bij de biologische
boerderij. Twee toeristisch-recreatieve
routes kruisen het dorp: een historisch
voetpad van west naar oost, dat een vroeger
zgn. kerkenpad volgt, en vanuit het noorden
een fiets- en wandelroute langs de
watermolen en de Tibetaans-Boeddhistische
stupa tussen Hantum en Hiaure. (zie kaart).meer informatie: www.kerkhiaure.nl, www.4h-side.nl, www.monumentenbehouddongeradeel.nl

Vroegere schoolmeestershuis in 1935 als boerderij met

bakkerskar van A. Bottema uit Hantum op de voorgrond.

Noord


