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Vergane glorie?
Voor wie Staveren alleen kent van een mid-
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dagje leedvermaak bij de kleine drukke sluis,

grootse viering van 950 jaar stadsrechten toch
op z’n minst een wenkbrauw optrekken.
Frieslands oudste stad? Dat suggereert glans
en glorie, oude bolwerken, imposante pakhuizen uit de Hanze-tijd en grachtenwanden gevuld met herenhuizen van allure.
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Deze Fryslân pakt flink uit met liefst zes artikelen die verhalen van de Staverse
geschiedenis. Gerben Abma vraagt zich in een originele aanpak af waar die tegenstelling tussen faam en werkelijkheid door komt; Jan de Vries is op speurtocht naar
Staverse vrachtschippers die de wereld bevoeren; Sicco van Albada werpt licht op de
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Siebrand Krul

REDACTIE
Marijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde
Zweeds en Fries in Groningen. Werkzaam bij Omrop
Fryslân en Letterhoeke (Tresoar).

Kerst Huisman (Terwispel, 1940) begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens
redacteur bij de Leeuwarder Courant. Studeerde
geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese geschiedenis met
nadruk op sociale onderwerpen.
Hans Koppen (Batavia, 1949) is historisch-geograaf.
Na een loopbaan in bestuur en management houdt hij
zich bezig met het Friese cultuurlandschap en de
geschiedenis van Sneek. Hij publiceerde over historische en geografische onderwerpen.
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Siebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkte tot medio 2011 als coördinator/redacteur (historische) boeken en tijdschriften bij
Waanders, is sindsdien zelfstandig.

Meindert Seffinga (Easterlittens, 1961) studeerde
geschiedenis in Groningen. Werkt sinds 1988 bij het
Fries Scheepvaart Museum (tot 2005 als registrator en
tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).

Doeke Sijens (Hantum, 1955) is algemeen manager
van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was
redacteur van het literaire tijdschrift Trotwaer en
naderhand van De Moanne. Publiceert over leden van
de kunstenaarsvereniging De Ploeg en is redacteur
van het Ploegjaarboek.

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) studeerde na voltooien 1e-graads tekenopleiding kunstgeschiedenis in
Amsterdam. In 1988-2008 werkzaam bij het Rijksarchief
in Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, het
Gemeentemuseum Arnhem, Gemeentearchief Zwolle en
het Historisch Centrum Overijssel. Sinds 2008 collectieregistrator Gemeentemuseum het Hannemahuis / beheerder oude
stadsarchief Harlingen. Publiceert over lokale geschiedenis.
Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde
maritieme geschiedenis in Leiden. Werkte bij het
Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam en sinds 2004 als hoofd Educatie
& Informatie bij het Fries Museum. Publiceerde tal van
artikelen, vooral op maritiem gebied.
Op het omslag: De familie Bleeker terug van de haringvangst met
hun Staverse jol ST 38. Prentbriefkaart uit 1930. (Tresoar)
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THEMA: STAVEREN 950 JAAR STAD
4 Friese Bewegers
Rinse Posthumus

10

Starum, Staveren, Stavoren – 950 jaar bloei en verval
Wie het stadje aan het IJsselmeer nu binnenkomt, heeft veel fantasie nodig om de geschiedenis ervan terug te zien. Eens waren de stoepen hier van goud en de Staverse munten gingen

6 Hond in de pot
Zakkoek op de laatste
Groenlandvaarder

de hele wereld over.

14

Het ruitje van Saeckele Jelles
Op een ruitje, dat in een museum in Philadelphia wordt bewaard, staat een driemaster met
aan de mast de vlag van Staveren, vreemd genoeg op de kop. ‘Schipper Zachala Jelis van

8 Plekken met verhalen
BB-bunker te Grou
25 Uitgelicht
Emo’s wereld
26 Column Eelke Lok
Gemengde berichten

Stauerden 1595’ staat erbij. Wie was deze Staverse schipper?

16

Staverse visserij stelde tot 1884 bitter weinig voor en bracht de gemeenschap zeker geen welvaart. Des te opmerkelijker is de sterke groei van de visserij in Staveren in de twee decennia
die volgden.

19

Staveren en zijn vroegste scheepsbouw in de archieven
Er is niet veel terug te vinden in de archieven over scheepsbouwers in Staveren. In 1640 is de

27 Kort nieuws
28 Verbroken verbindingen
Drachtster vaart,
spijt over demping

Visserij in Staveren rond 1900

eerste melding dat Eijpe Tijebbes een helling koopt. Uit andere archiefstukken komen we te
weten wat de afmetingen van een nieuw te bouwen schip werden.

22

De burgervader van Staveren
Bernhard van Haersma Buma werd in 1932 geboren in Staveren. Zijn vader was daar acht jaar
burgemeester. De invloed van de eerste burger was groot, hij veranderde de officiële naam

30 Boeken
31 Kalender

naar Staveren en speelde een belangrijke rol in tal van commissies.

24

Treinboot over Zuiderzee
In 1886 werd de veerdienst Enkhuizen-Staveren feestelijk geopend. De eerste jaren waren niet

32 Verdwenen beroepen
Melkrijders Auke Slagter
en Yke Koudenburg

gemakkelijk en ook het goederenvervoer kwam niet echt op gang. In 1916 werden 43.000
wagons getransporteerd met de speciaal gebouwde treinpont die de wagons met lading en al
naar de overkant bracht.
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FRIESE BEWEGERS

DOEKE SIJENS

‘Eén der oude instandhou

Rinse Posthumus
In 1828 bracht de Engelse

tael, aerd, menearen en lok – hwent dit alles

Shakespeare

letterkundige John Bowring een

is mar ien ding – to skoarjen, stiivjen en

In zijn studeerkamer in de pastorie van

oerein to hâlden.’ Hoewel latere generaties

Waaxens heeft Posthumus erg veel werk voor

zijn literaire arbeid niet erg waarderen, wordt

de Friese zaak verzet. Hier vertaalde hij – als

brieven waarin hij verslag deed

Posthumus binnen de Friese Beweging gezien

eerste in Nederland – meerdere toneelstukken

van zijn reis, schreef hij vanuit

als een pionier, een echte vrije Fries.

van William Shakespeare. In 1829 verschenen

Stuurs en koppig

het Fries, in 1842 gevolgd door As jimme it lije

bezoek aan Nederland. Eén van de

Waaxens. In dit nietige dorp in

De keapman fen Venetien en Julius Cesar in

West-Dongeradeel, niet groter dan

Rinse Posthumus (1790-1859) werd geboren in

meie. Zijn vertaling van De Storm is pas in de

elf huizen volgens Bowring,

Ternaard, vlak bij de Waddenkust. Zijn vader

20ste eeuw in boekvorm verschenen. John

was een rijke boer, die zijn zoon in Groningen

Bowring bewonderde deze vertalingen, vol-

kon laten studeren. In 1813 keerde de jonge

gens hem leek het Fries van Posthumus op het

Posthumus, die hij omschreef als

Rinse terug naar Friesland en ging als theo-

Engels van Shakespeare. Posthumus schreef

‘één der oude instandhouders der

loog in de leer bij de bejaarde dominee van

ook eigen literair werk, zowel poëzie als proza,

de dorpen Waaxens en Brantgum. Twee jaar

verzameld in boeken als Prieuwcke fen Friesche

logeerde hij bij dominee Rinse

Friesche taal’.

R

later nam Posthumus het ambt van hem over.

Rijmmelerije (1824) en In Jouwerkoerke fol

Vierenveertig jaar lang, tot aan zijn dood,

Frysk griemank (1836). In deze werken komt

bleef hij op deze post. Rinse Posthumus was

Posthumus naar voren als een romantische

Rinse Posthumus gebruikte het Fries niet

een hoekige persoonlijkheid, stuurs en kop-

geest, met grote waardering voor de schepping

alleen voor zijn preken, hij vertaalde ook

pig. Een vriend schreef over hem: ‘Leiden liet

en de harmonie van de natuur. Zowel zijn lite-

Shakespeare en andere Engelse auteurs en

hij zich wel, maar dwingen liet hij zich niet.’

raire stijl als zijn taalgebruik worden door cri-

schreef gedichten. Daarmee probeerde hij de

Volgens een andere vriend leed hij aan een

tici als geforceerd afgedaan. ‘Hy liket op de

Friezen enthousiast te maken voor hun eigen

‘geprikkeld zenuwstelsel’. Voor zijn gemeente-

man dy’t komposysjes meitsje woe, mar dy’t it

taal en land. Zijn doel was ‘om ús Friezene

leden was hij echter genereus en hij hielp hen

muzikael gehoar ûntbriek’ was het harde oor-

in de bittere jaren veertig en vijftig, toen meer

deel van Tsjibbe Gearts van der Meulen.

dan een derde van de Friezen armlastig was.

Posthumus had grote belangstelling voor de

Rinse Posthumus had een hekel aan rangen

Friese literatuur (vooral Gysbert Japicx) en de

en standen. Zelf weigerde hij zich als een

Friese geschiedenis. Met zijn vertalingen en zijn

‘heer’ te kleden. Algemeen wordt dit als de

eigen werk wil hij laten zien hoe rijk de Friese

reden gezien dat hij nooit een andere stand-

taal was. Posthumus ergerde zich meer en

plaats als dominee heeft gekregen. Hij trouw-

meer aan de Friezen. Hij vond ze veel te passief

de in 1816 en kreeg drie dochters. Zijn vrouw,

en te weinig bereid om de slechte omstandig-

Sytske Tammes van Slooten, wist hem vaak

heden waaronder ze moesten leven te veran-

voor ‘te groote overdrijving en overijling,

deren. ‘Draaiorgeltjes van Oranje’ noemde hij

waartoe anders zijn karakter wel eens neigde,

de leden van zijn eigen kerk. In 1840 verscheen

te bewaren.‘ Hoewel hij in Waaxens ver van

zijn pamflet Een woord ter opwekking van den

de grote wereld leefde, hield hij door middel

volksgeest in het zwijgend Friesland, waarmee

van brieven contact met een uitgebreide

hij hen wakker probeerde te schudden. Hij

vriendenkring, waaronder Joast Hiddes

nam geen blad voor de mond en stelde de cor-

Halbertsma, Wopke Eefhoff en Roelof

ruptie onder ambtenaren en de hoge belastin-

Hommema. Halbertsma zou twee jaar na de

gen aan de kaak. Ook in latere publicaties,

dood van Posthumus in De Vrije Fries een uit-

zoals het driedelige Paadwizer (1841) sneed hij

voerig biografisch artikel aan hem wijden.

politieke, staatkundige en economische kwes-

Portret van Rinse Posthumus. (Tresoar)
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ouders der Friesche taal’

Titelblad van het boek Onze reis naar Sagelterland.
Posthumus bezocht deze enclave in Duitsland waar men nog
Oost-Fries sprak. (Tresoar)

Zondagse kleding en dagelijkse kleding van de vrouwen in Sagelterland zoals afgebeeld in het boek van Posthumus. (Tresoar)

ties aan. Naarmate hij ouder werd, geloofde

hem, home, eene afgesloten plaats’. Samen

lang gezigt bij ons binnen, zeggende, dat ons

Posthumus minder in de toekomst van het

met Joast Halbertsma bezocht hij Ameland en

leven aan eenen zijden draad hing, en

Fries. Desondanks deed hij zijn best om de taal

Schiermonnikoog. Op Ameland viel de beide

Dominus Posthumus verzoekende om een

vast te leggen en de betekenis van de woorden

geleerden op dat er uitsluitend Stads-Fries

noodgebed te doen. Posthumus begon uit te

te beschrijven.

werd gesproken, ‘zoodat ik tusschen hunnen

schateren van lagchen; “Een gebed doen?”
zeide hij, “ik wil liever voor u op de viool spe-

Met zijn vertalingen en
zijn eigen werk wil hij
laten zien hoe rijk de
Friese taal was

len. Wat doe jij hier? Dit is uwe plaats niet.

ken. Onze reis naar Sagelterland (1836) is een

tongval en dien van Dokkum weinig of geen

goede man ging onthutst uit zijn roefje en

levendig verslag van dit bezoek, waarin zoveel

onderscheid kon bemerken.’ Posthumus was

dacht zeker, dat zijn gevaar was verdubbeld,

mogelijk naar overeenkomsten wordt gezocht

een non-conformist, moedig en ondogmatisch.

nu hij met twee heidens gescheept was.’ <

tussen taal en gewoonten van dit gebied en

Al deze eigenschappen komen naar voren in

Friesland. ‘Onder het gesprek begonnen wij in

de volgende beschrijving, die Joast Hiddes

het Friesch met ons beiden te spreken, waar-

Halbertsma van hun gezamenlijke reis naar de

door de matroos ons hield voor Sagelter-

Waddeneilanden geeft. Toen hij met

landers,’ schrijven Posthumus en Hettema

Posthumus van Ameland naar Schiermonnik-

opgetogen. En passant worden ook andere

oog overstak, kwam hun boot in een hevig

zaken aangeroerd. ‘Bij dit dorpje behoort eene

onweer terecht. ‘Terwijl ik en mijn vriend in

hamrik, algemeente weide (..) Hamrik is

dat naauwe roefje zaten te zweeten van de

samengesteld uit ham, hetzelfde als hiem,

stikkende warmte, kwam de schipper met een

Onderzoeksreizen
Meerdere malen verliet hij zijn pastorie om
een reis te maken en zelf onderzoek te doen.
Samen met jonkheer Hettema bezocht hij in
1832 Sagelterland, een kleine enclave in
Duitsland waar nog Oost-Fries werd gespro-

Daar bij ’t roer is uwe plaats. Denk jij dat onze
Lieve-Heer op mijn gebed een mirakel zal
doen, als jij niet op je roer past? Mijn lieve
man, als ik half zoo vroom was als jij, mij dacht
ik zou een hart hebben als een leeuw.” De

> Meer weten:

• Op www.wumkes.nl:
M. Hettema en R.R. Posthumus, Onze reis naar
Sagelterland, 1836
J.H. Halbertsma, ‘Rinse Posthumus, in leven kerkleeraar onder de hervormde gemeenten van
Waaxens en Brantgum’, De Vrije Fries, 9 (1862),
blz. 209-262
J. van der Zwaag, ‘Hulde aan de nagedachtenis
van Rinse Posthumus’, De Vrije Fries 9 (1862),
blz. 272-294
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Zakkoek op de laatste
uitgegeven door H.A. de Chalmot in
Leeuwarden, geeft een recept voor ‘Gemeene
(gewone) Friesche Podding, doorgaans
Ketelkoek genoemt’: ‘Neemt twee pond
boekweiten-meel, twee eijers, wat zout, een
half pond ter deegen gewasschene korenten,
twee lepels vol goede gest (gist); beslaat het
tot een ordentelijke dikte met lauw water en
melk, en laat het rijzen; gereezen zijnde, zo
doet het in een Podding-trom of een sterke
doek, te vooren dunnetjes met boter bestreeken en met gestooten tweebak bestrooit; laat
het dan anderhalf uur in de vleesch-ketel bij
het Pekel vleesch kooken. Men eet dezelve
met boter of wel met vet van de ketel en sijroop. In deeze Podding kan men ook een
goed bord vol fijn gesneedene beste zuure
appelen doen.’ In een beschrijving van de
aard der Friezen rond 1800 komt de koek als
boffert ter sprake: ‘Op hunne feesten geven
de boeren, die in goeden doen zijn, wijn,
pruimen, zoete appelen, gebraden kalfvleesch
en schapenvleesch, en meestal een dikken
koek van tarwemeel met krenten, bekend
onder den naam van boffert.’ Boerinnen
maakten ’s morgens vroeg zakkoek of ketelkoek voordat ze op het land moesten werken,

Wat hebben hardwerkende
boeren, stoere walvisvaarders en
zielige weeskinderen met elkaar
gemeen? In de 19de eeuw kregen
ze regelmatig zakkoek op het
menu. Dit bijna vergeten gerecht
uit de traditionele, vooroorlogse
keuken past helemaal in de trend

I

van slow cooking. Tijd om eens in

als ze thuis kwamen was het gerecht klaar. In
de 19de eeuw werd zakkoek in het

In Friesland, Groningen, Drenthe en Holland is

Stadsweeshuis te Harlingen op woensdagmid-

zakkoek onder verschillende benamingen

dag geserveerd en gegeten met boter en

bekend: ketelkoek, Jan in de Zak, Witte

stroop. Het was de enige keer in de week dat

Zuster, Broeder, Blinde Dirk, poffert, boffert

de wezen iets zoets te eten kregen.

of trom(mel)koek. De koek wordt gemaakt
van een gistdeeg met rozijnen en krenten dat

Zakkoek op de Dirkje Adema

in een linnen zak twee uur zachtjes moet

Friese walvisvaarders aten ook zakkoek. Uit

koken of in een gesloten vorm twee uur au-

een klein schriftje met aantekeningen van

bain-marie moet garen. Het nog warme

Douwe de Boer, het koksmaatje op de laatste

gerecht werd als hoofdmaaltijd gegeten met

Groenlandvaarder de Dirkje Adema, weten

gesmolten boter en suiker.

we dat de bemanning in 1862 twee keer per
week, op zondag en woensdag, zakkoek at.

de geschiedenis van deze

Historische achtergrond

De kok maakte het beslag met zelfgemaakt

voedzame koek te duiken.

Zakkoek of ketelkoek werd al in de 18de

biergist en de avond tevoren hingen de lin-

eeuw in Friesland gegeten en is misschien nog

nen zakken voor de zakkoek al klaar aan het

wel ouder. Een Fries kookboek uit 1772,

plafond van de kombuis. De walvisvaarders

Volkoomen Neerlandsch kookkundig woor-

die, bij gebrek aan walvissen, in de koude

denboek, voorgesteld in de Friesche

zeeën bij Groenland op robben jaagden, ont-

Keukenmeid en Verstandige Huishoudster,

beten elke ochtend met warme grutten met

>

De Dirkje Adema, waterverftekening door Richter-Johnsen.
(Carl-Häberlin-Friesenmuseum, Wyk op Föhr, Duitsland)
6
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Groenlandvaarder

Anonieme pentekening van een walvisvangst. (Gemeentemuseum het Hannemahuis)

boter en een mok warm of koud licht bier.

koffie zetten en de afwas doen. Op zondag

’s Middags at men in ploegen zuurkool of

was de jongste jongen verantwoordelijk voor

aardappels met spek of vis. De overige dagen

het schenken van een borrel na de dienst. De

at de bemanning erwtensoep, groene of

bemanning stond dan in de rij voor een glaasje

grauwe erwten, of bonen. De zakkoek zal

jenever en twee sigaren. Het kwam vaak voor

een welkome zoete afwisseling zijn geweest

dat iemand zich verkleedde of op andere

op het overigens hartige menu. Koksmaatje

wijze zijn uiterlijk veranderde en voor een

Douwe de Boer gaf nog meer details over het

tweede keer een borrel bij het koksmaatje

harde, maar gezonde leven aan boord van de

probeerde te bemachtigen. Na de borrel werd

Dirkje Adema. Hij was, samen met Sietse de

dan het zondagsmaal geserveerd, bestaande

Vries en twee andere jongens, aangewezen

uit vlees en aardappels met als toe grutjes

Warme herinneringen

als ‘koffiejongen’. De koffiejongens moesten

met stroop.

Zakkoek of ketelkoek kan erg lekker zijn en

Harlinger kampioenschap zakkoekbakken 2010.
Meesterbakker Jan Bijlsma en Hugo ter Avest, directeur van
het Hannemahuis, beoordelen de koeken op uiterlijk, structuur, vulling, geur en smaak. Naast hen staat een vrouw met
een ouderwetse Friese morgenmuts op het hoofd. (Foto
Joachim de Ruijter)

past helemaal in de trend van slow food, norPrijswinnend recept voor boffert

dic cuisine en voedsel met een laag glycemi-

Ingrediënten: 100 gram rozijnen, 100 gram krenten,

sche index (omdat er geen suiker is toege-

wat gepelde hazelnoten of amandelen, 2-3 eetlepels

voegd, stijgt de bloedsuikerspiegel minder

natte gember, 250 gram zelfrijzend bakmeel, wat

snel). Bijgaand recept won vorig jaar de eer-

lauwe melk, 3 eieren, wat zout, 2 eetlepels gesmol-

ste prijs tijdens het Harlinger kampioenschap

ten boter, 1 eetlepel brandewijn, paneermeel.

zakkoekbakken dat werd gehouden in het

Bereiding: de rozijnen, krenten en amandelen goed

kader van het Open Monumentendagthema

wassen in lauw water en drogen met keukenpapier.

‘De smaak van de negentiende eeuw’.

Het meel met de melk en de eierdooiers door elkaar

Bezoekers aan het Hannemahuis konden van

roeren. De rozijnen, krenten en noten (ook de gem-

de ingebrachte koeken proeven. De zakkoe-

ber) erbij doen en het geheel nog eens goed doorroe-

ken en ketelkoeken maakten herinneringen

ren. Het zout, de gesmolten boter en de brandewijn

aan vroeger los: de beslagen ramen in de keu-

erbij doen. Het stijfgeklopte eiwit van de eieren toe-

ken, de zakkoek als zaterdagse hoofdmaal-

voegen. Doe het deeg in de reeds beboterde en met

tijd, grootouders op Terschelling die zakkoek

paneermeel bestrooide vorm (bijvoorbeeld een tul-

maakten. Vooral 60-plussers hadden warme

bandvorm) en plaats de vorm voorzichtig in een

herinneringen aan de koek. <

ruime pan met kokend water. Sluit de vorm met een
passend deksel of bord. Laat het ruim twee uur
koken en vul de pan tot onder de rand van de vorm
Grafmonument van een stuk kaak van een Groenlandse walvis. Het is in 1957 gemaakt en geplaatst op de Algemene
Begraafplaats aan de Spanjaardslaan te Leeuwarden op het
graf van kapitein Hendrik Wildts. Hij was van 1859 tot 1864
commandeur op de laatste Nederlandse Groenlandvaarder de
Dirkje Adema. (Gemeentemuseum het Hannemahuis)

steeds bij met kokend water. Doe de vorm maar voor
driekwart vol, want de boffert rijst. Als de boffert
gaar is, op een bord storten en bestrooien met poedersuiker.

> Meer weten:

• www.friesevolk.nl/aard-friezen.htm (over Aard
der Friesland rond 1800, door J.G. baron Verstolk,
1813
• J. van der Weide Bzn, ‘Uit het leven van een
Groenlandvaarder’, Tijdschrift van de Vereeniging
Het Nederlandsche Zeewezen, vol. 21, pagina 3233, Den Haag, 1921
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

BB-bunker te Grou
Snelweg en spoorlijn lopen er vlak langs en dagelijks passeren duizenden mensen. Toch zullen maar weinigen
deze plek vlakbij Grou bewust waarnemen. Een bosje met een zendmast, zal men in het voorbijgaan wel
denken, niets bijzonders. Dat is een misvatting, want onder de bomen ligt één van de grootste civiele
verdedigingsbunkers van Nederland. In diepe, ongestoorde rust.

op Berlijn (1948-1949), de oorlog in Korea

1961, bezorgde de PTT bij ieder huis in

(1952-1953), de opstand in Hongarije (1956)

Nederland een gele overheidsenvelop. Daarin

en, in augustus 1961, de bouw van de Berlijnse

zaten twee kaarten. Eén getiteld ‘Wenken

Muur. Ook de Cuba-crisis in 1962 was span-

land waren dat er drie. Een hele grote bij Grou

voor de bescherming van uw gezin en uzelf’

nend en erg riskant. In 1963 veronderstelden

en twee kleinere in Sneek en Oranjewoud.

en één met EHBO-instructies. Enkele weken

militaire scenario’s in geval van een aanval

later werd een Toelichting verspreid met aan-

tachtig potentiële kerndoelen in Nederland en

Tragiek

vullende informatie hoe de bevolking zich

de dood van eenderde tot de helft van de

De verwachte oorlog is gelukkig nooit uitge-

kon beschermen tegen ‘de Bom’. Schuilen

Nederlandse bevolking. Om het aantal slacht-

broken. Maar mede daardoor is de BB een

onder trap of schrijfbureau werd daartoe aan-

offers van de dreigende oorlog en de bijna

organisatie waar altijd een wat tragische sfeer

geraden. Ook het in huis halen van een ‘ijze-

onvermijdelijke atoombom zoveel mogelijk te

omheen heeft gehangen. Opgezet met een

ren noodvoorraad’ levensmiddelen waaron-

beperken richtte de rijksoverheid in 1951 de

nuttig doel voor ogen, leed de BB vanaf het

der ‘een sloopje met rijst’ zou nuttig zijn. De

Bescherming Bevolking op. Op basis van de

reacties op de brochures varieerden van regel-

ervaring met bombardementen uit de Tweede

rechte paniek tot homerisch hoongelach. Niet

Wereldoorlog riep men een op militaire leest

eerder leidde een Rijksvoorlichtingsactie tot

geschoeide civiele verdedigingsorganisatie in

zó veel ophef. De Bescherming Bevolking ver-

het leven. De BB had een kern van (ex-militai-

overde zich er een vaste plek mee in het

re) beroepskrachten, aangevuld met vrijwilli-

Nederlands geheugen.

gers en, later, ‘noodwachtplichtigen’. De BB-

Bescherming Bevolking

bepalers, motorbrandspuiten, veldkeukens,

In de jaren vijftig en zestig was men er vast

dekens, pleisters en puinhappers. In het hele

van overtuigd dat de Derde Wereldoorlog aan-

land werden atoomvrije commandobunkers

staande was. De voorboden hiervan rommel-

gebouwd om na het grote offensief redding

den immers dreigend in de verte: de luchtbrug

en herstel in goede banen te leiden. In Fries-

8
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De bunker vanuit het noorden gezien. Rechts de A32 en het
aquaduct onder het Prinses Margrietkanaal. (Foto Hoge
Noorden)
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ciale en regionale centrum voor civiele verdediging, ieder met staf- en ondersteuningspersoneel. Vanwege deze concentratie van functies is het ondergrondse bouwwerk bijna 1100
vierkante meter groot. De bunker kan (nog
steeds) hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten en beschikt over een eigen
energiecentrale, watervoorziening en luchtfilterinstallatie. In het gebouw zijn commandoruimten en kaartenkamers aanwezig, alsmede
ruimtes voor het bedienen van telefoon, radio
en sirenes. Vergaderzalen, slaapzalen en een
kantine konden voor twee weken verblijf bieden aan 150 personen.

De bunker nu
In de jaren tachtig verliep de Koude Oorlog.
Men verwachtte hier geen strijd meer. In 1984
Communicatieruimte in de bunker. (Foto Stichting NCBB, fotograaf R. Smid)

is de BB daarom opgeheven. De operationele
taken gingen over naar de brandweer en het
Rode Kruis. Het reddingsmaterieel werd afgestoten en de commandobunkers gingen op
slot, ook die te Grou. Alleen in bijzondere
omstandigheden werd nog van de daarin
ondergebrachte noodtelefooncentrale
gebruik gemaakt, zoals bij de zware sneeuwval in 1979 en de Elfstedentocht van 1985.
Eind jaren negentig is de BB-bunker verkocht
aan KPN. Die maakt voor het GSM-netwerk
gebruik van de op de bunker geplaatste
zendmast. De commandopost verkeert in
goede staat en de inboedel is zelfs nog grotendeels aanwezig. Stoelen, tafels en bedden
zijn voorhanden, kaarten van Friesland hangen aan de wand en de (ouderwetse) telefoons staan op de bureaus. Omdat de voormalige commandopost Grou een zeker historisch belang vertegenwoordigt, is het gebruik

Stafkamer met kaarten en links een ‘situatiebord’ met het beschikbare potentieel. (Foto Stichting NCBB, fotograaf R. Smid)

van de bunker neergelegd bij de stichting
Nationale Collectie Bescherming Bevolking.

begin onder het feit dat de overheid er zo

men getekend. Ècht oefenvuur was te duur.

Deze stichting richt zich op het in stand hou-

weinig mogelijk geld aan wilde spenderen.

Eigenlijk geloofde niemand dat er na een

den van goederen en archieven die verband

De politiek verantwoordelijken wisten name-

atoomaanval nog iets te beschermen of te

houden met de Nederlandse civiele verdedi-

lijk zeer goed dat serieuze civiele verdediging

redden zou zijn, dus scepsis over de BB leefde

ging. De NCBB hoopt dat de commandopost

in geval van een atoomoorlog niet mogelijk

alom.

in de toekomst regelmatig voor het publiek
kan worden opengesteld. Zo’n bezoek zal als

zou zijn, maar durfden of wensten dat niet in
het openbaar toe te geven. Opgeroepen

Commandopost Grou

noodwachtplichtigen lieten doorgaans in alles

De BB-bunker naast de snelweg Leeuwarden -

blijken liever overal elders te zijn dan deel te

Heerenveen bij Grou is gebouwd in 1965. De

nemen aan de verplichte oefeningen.

bunker is bedoeld als veilig onderkomen voor

Begrijpelijk, want stimulerend is het natuur-

de Commissaris van de Koningin van Friesland

lijk niet om met brandslangen te spuiten op

en de burgemeester van Leeuwarden, alsme-

een bordje met daarop een stel rode vlam-

de voor de commandanten van het provin-

een tochtje met een tijdmachine zijn. <

> Meer weten:

• B. van der Boom, Atoomgevaar? Dan zeker B.B,
Den Haag, 2000
• www.ncbb.nl/index.html
• www.bunkerpictures.nl/pictures/nederland/grou/
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THEMA

DR. GERBEN ABMA

Starum, Staveren, Stavoren950 jaar bloei en verval
Wie Starum/Staveren/Stavoren in 2011 binnenkomt, behoeft wel zeer veel
fantasie. Eens waren de stoepen hier van goud en de Staverse munten
gingen de hele wereld over. Laat het eerste niet helemaal waar zijn, het
laatste is dat toch wel degelijk. Hoe is het ontzaglijke verschil met nu toch
mogelijk? Hindeloopen heeft in het lokale taalgebruik en sommige huizen,
in de stadsopbouw en de overheersende kerk en toren duidelijk een
stempel van de vroegere bloei bewaard; Workum net zo. Maar Staveren...
Kenmerkend is het dat men in Staveren zich meet en vergelijkt met het
dorp Koudum, niet met genoemde havenstadjes.
nen en goederen. Daarom ook over het beëindigen van het gerechtelijk tweegevecht. Geen
vetes en eerwraak, eigenrichting dus, zoals we
die tot op heden tussen burgers uit Oosterse
landen tegenkomen. Ook het hals- en muntrecht en tolvrijheid behoren tot de primaire
stadsrechten. Heerst er rond ongeveer 1060
dus wel enige onzekerheid, al veel eerder viel
er zeker iets te vieren en te herdenken. Zo de
stichting van het befaamde S.-Odulphusklooster in 838; tot op heden bevinden de
gekruiste kromstaven van de abt zich in het
stadswapen. Steenbulten in het IJsselmeer,
noordwestelijk van Staveren, herinneren
eraan. Want de veengronden die het klooster
rondom bezat, werden door stormwinden en
watervloeden genadeloos weggeslagen en het
klooster verdronk. De verwoestingen waren
het ergst rond 1100 en 1200, toen het oude
binnenmeer Almere verbreedde tot de
Zuiderzee. In de oudste vertellingen van
Staveren spelen ook altijd de Noormannen
hun rol, meer specifiek de plundering in 991.
Dat kwam natuurlijk door de rijkdom van de

Kaart van Staveren uit de atlas van Schotanus uit 1664. (Tresoar)

D

Staveren immers zoveel gefantaseerd. Het ver-

stad, zo is dan de conclusie. Maar misschien

Dit jaar is gevierd dat de stad 950 jaar geleden

lenen van stadrechten hield in dat het grond-

betrof het hier meer een groepje gestrande en

stadsrechten kreeg, rond 1060. Van deze

gebied van de inwoners enige rechten alsme-

aangespoelde Noormannen – er spoelt wat

gebeurtenis is niets bewaard. De oorkonde

de een zekere immuniteit verkreeg, dat wil

aan in een havenstad – dan een plundering

werd in 1118 bevestigd, zelfs Klaas Heeringa

zeggen het werd afgezonderd van het omrin-

van een dan al bloeiende havenstad waarop

vermeldt in zijn proefschrift Het oude

gende gebied en mocht zelfstandig, los van

men trots mag zijn. Dit past beter in de fanta-

Staveren (1893), de vindplaats ervan niet. Hij

een andere autoriteit (graaf, schout of go-

sie waar veel historieschrijvers zich destijds

schrijft wel dat die van 1118 een ‘zeer bedor-

heren) recht spreken en recht scheppen. Bij de

graag aan overgaven. Alsof men niets beters

ven tekst’ geeft. De vraag rijst dan gemakke-

eerste stadrechtverlening zou het gaan om

te doen had dan onzinverhalen te bedenken

lijk of het allemaal wel waar is? Er is rondom

zekerheids- en veiligheidsgaranties van perso-

en/of erin te geloven.
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Onder het grasveld (voormalig QVC voetbalterrein) liggen de restanten van het vroegere blokhuis uit de 16de eeuw. Uiterst links
de oude visrokerij (1941/42) voor een deel staande in de blokhuisgracht. (Foto Hoge Noorden)

Staveren op een kaart uit de zogeheten De Robles-Atlas uit
1572. (Tresoar).

Iets groots verricht
Natuurlijk is er in Staveren iets groots verricht. Omtrent de stadsrechten krijgen we in
1292 vaste grond onder de voeten. Het document bevindt zich in het rijke oude archief
van de stad en is uitgegeven in A.Telting,
Oud-Friese stadrechten (1883), en handelt
eerst over eisen aan en de benoeming van de
schepenen, de bestuurders en rechters van de
stad. Verder komen veel strafzaken voor na

Zilveren deniermunten geslagen in Staveren onder het bewind van Egbert II. (Fries Scheepvaart Museum)

roof, verwonding, diefstal en zo meer, alsmede familierechtelijke kwesties. Staveren is dan

gang – aan te danken. Het kon niet meeko-

de Oostzeevaart was echter in feite de

in volle fleur. Twee jaar eerder had het een

men in het geweld van vooral Kampen en

belangrijke handelsactiviteit van de Noord-

verbond met het Friese achterland gesloten,

Amsterdam. Misschien omdat het niet of te

Nederlanders, de ‘moeder aller commerciën’.

in 1292 deed het dat met de Hollandse graaf

weinig met het nieuwe grotere scheepstype

De haring paaide tot aan de Late

Floris V. Aan twee kanten dekking dus. Bleef

de kogge voer, wat weer kwam door het ver-

Middeleeuwen in de Oostzee maar de schip-

het maar zo. Daarvoor al was de handel flink

zanden van haven en de zee in de buurt. Men

pers durfden om het gevaar niet door de Sont

op gang: omstreeks het jaar 1050 in de stad

bracht meestal bakstenen (als ballast), ook

te varen. Wie per se naar de Oostzee wilde,

geslagen muntjes zijn tot in Engeland, de

wel boter, kaas, huiden, en haalde haring,

moest zijn schip het laatste stuk in Sleeswijk-

Scandinavische-Baltische landen en Rusland

graan en hout uit Noorwegen; van meer oos-

Holstein over land trekken. Het was een

teruggevonden. Later voer men ook naar het

telijker streken kwam teer, hennep voor de

Staverse schipper die als derde de doorvaart

zuiden (Frankrijk, Portugal) om vooral wijn en

scheepstouwfabricage en barnsteen. Zoals

van de Noordzee door de Sont naar de

zout, maar eerst ging de zeevaart naar het

wijlen Gooitzen Eenling in één van zijn leer-

Oostzee waagde. De Deense koning verleen-

noorden, naar Noorwegen en niet te verge-

zame bijdragen aan Staveren, o Staveren (uit

de hem en zijn stadgenoten uit dankbaarheid

ten het Oostzeegebied. Juist hier had

2002, welk werk de 15de eeuw vergat)

rond 1250 voor altijd de tolvrijheid en het

Staveren zijn grootheid – en (relatieve) onder-

beschrijft. De Oost-Indiëvaart heeft de naam,

recht van eerste in- en uitklaring, wat zelfs
nog in 1642 werd bevestigd. In de 16de eeuw
verkreeg de stad nog van de Franse koning
rechten voor de handel met zijn rijk; ook met
Schotland sloot de stad een handelsverdrag
(1525). Koning Filips II schonk in de tweede
helft van dezelfde eeuw rechten van handel
op Spanje.
Het voormalige Blokhuisterrein tijdens de opgraving in 1996.
(Tresoar)
11
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Tekening van de Koepoort uit 1635. De Koepoor was één van de drie toegangspoorten die omstreeks 1825 werden afgebroken,
onder andere omdat er geen geld meer was voor onderhoud. (Tresoar)

De oude Koebrug over de stadsgracht. De draaibrug werd in
1987 vervangen door een klapbrug. Een eerste draaibrug
kwam er al rond 1830. (Foto Hoge Noorden)

Hanze

twintig geleden opgebouwde leugenbank

De 16de eeuw laat een zekere bloei zien: in

hangt een fraai houten bordje waarop de

punt werd niet genoemd, een moment waar-

1604 stuurde de stad na een afwezigheid van

naam Gale Hamkes. Onder zijn herinnering

op Staveren was afgeschreven. Soms spreken

vijftig jaar een delegatie naar de Hanzedag in

kunnen de niet-werkenden van de stad zich

de auteurs elkaar tegen. Na de overval en de

Keulen. De heren waren welkom maar moes-

’s ochtends van elf tot twaalf en ’s middags

slag bij Warns (1345) lijkt het in de rest van

ten wegens achterstallige contributie een flin-

van vijf tot zes aan hem spiegelen: hij ontdek-

die eeuw vrij rustig te zijn geweest. Een bloei-

ke boete betalen. De relatie Staveren – De

te aan de oostkust van Groenland de later

tijd (Heeringa) zelfs. De Tegenwoordige Staat

Keulse Hanze lijkt er toch één van vallen en

naar hem genoemde Gale Hamkesbaai en

(deel XV, 1785), schrijft echter onder Staveren

opstaan: veel ruzie met bijvoorbeeld Lübeck,

redde in mei 1639 twintig schipbreukelingen

zelfs oorlog in 1331. Staveren behield haar

van de gekapseisde collega-walvisvaarder De

voorrechten bij de Sontpassages, maar viel ver-

Spitsbergen. Aldus de heldendaden. Worde

der sterk in belang terug. Het Hanzeverbond

tot slot genoemd de Staverse jol, wonder van

zelf trouwens ook. De smakken en koffen, de

evenwichtigheid, en het beroemde ‘Stavers-

kleinere scheepstypes, voldeden voor de vaart

Dammerse zeerecht’ van omstreeks 1200 en

naar Frankrijk, Spanje en Portugal, minder

ontdekt door dichter-geschiedvorser Binne

voor de Ommelandsvaart. Toch lieten de

L. Boarnstra. Sommige autoriteiten twijfelen

Starumers ook gedurende de 17de en 18de

aan de echtheid en het belang ervan, maar

eeuw van zich horen. Bijvoorbeeld de zeeheld

ook als het niet waar is, is het toch mooi

Jacob Binckes die in dienst van de Republiek

gevonden. Enige verhaalkunst past in de

vele zeeslagen voerde en in het verre West-

geschiedschrijving rond Staveren. Het stuk ver-

Indië bij Tobago sneuvelde (1676). Maar

dient verder onderzoek. Beide, zowel de jol

Staveren moet de eer met het in dorpisme en

als het zeerecht, boeiend beschreven in het

eigenzinnigheid verfoeide Koudum delen –

rond het feest 950 jaar stadsrecht uitgebrach-

daar kwam de familie oorspronkelijk vandaan.

te Staveren Hoofdstad van de Friese kusten.

Zuiver in afkomst was Wybe Jans die 1634
octrooi voor de Groenlandse Straat

‘Op en del’

Davisvisserij kreeg. Samen met een Harlinger

Staverens bloei viel rond 1200. En nu, in 2011,

dreef hij een traankokerij op Spitsbergen. Het

liggen de gouden stoepen en zilveren straten

gaat hier dus om de walvisvangst. Tot op

voor eeuwig in het water en onder het zand

heden wordt de naam van een andere

bedolven. Staveren, o Staveren. Boven wer-

Staverse in ere gehouden: op de een jaar of

den hoogtepunten beschreven. Een diepte-

12

De ST 16, een Staverse jol, gebouwd in 1901 voor visser
Douwe Mulder. Sinds een paar maanden ligt de gerestaureerde jol als visitekaartje voor de stad weer op haar oude ligplaats aan de Schans. (Foto Hoge Noorden)
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Het vrouwtje van Staveren kijkt uit over de oude haven met op de achtergrond de vissershaven. Vroeger was dit een vluchthaven voor de scheepvaart maar tegenwoordig liggen er voornamelijk jachten en schepen van de bruine vloot.

(Foto Hoge Noorden)

11-08-2011

(Foto Hoge Noorden)
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De Delft gezien vanaf de Postbrug. In deze oude stadsgracht
lagen hier in de 12de en 13de eeuw schepen afgemeerd.

onder andere: na rond 1350 werd de stad

in bloei’. De gebouwen werden van tijd tot

De smalle puinwegen, die derwaarts loopen,

allengskens zeer vernederd door, en nu komt

tijd aanmerkelijk verbeterd. Ook de bewoners

zijn met afbraak van Staverens voormalige

het: ‘watersnood, brand, overrompeling, pest

worden geprezen, ‘over ’t algemeen van een

huizen overdekt’. Enzovoort. ‘(...) het is overal

en duurte.’ Soms bovendien een nest van zee-

bescheiden en ingetogen aard’.

stil, somber en levenloos, en de verarmde
bewoners, schijnen in de verwlooze wonin-

roverij. Het kan niet op. Werd hier nog niet
eens het verzanden van de haven genoemd.

Oplossing van het raadsel?

gen, zonder nering of handteering moede-

In 1422 kwam er een eind aan de geweldda-

Het is interessant dat ruim een halve eeuw

loos neder te zitten.’ De Engelse Oorlog

dige aanvallen van Holland op Friesland – de

later, in 1847, wordt verhaald hoe en wan-

(1780-1784) die de handel stillegde, de blok-

vreedzame gaan sindsdien, naar bekend,

neer Staveren de genadeklap kreeg. Met een

kade van de Franse tijd (1795-1813) en de

onverminderd door. Korte tijd later gingen

vrij precieze datering alsmede een verklaring

algemeene armoede in ons land erna waren

echter over de 500 huizen, vooral in het zui-

voor het tamelijk schamele huizenbeeld van

debet aan het verval. Ook de smalle verbin-

delijke deel van de stad met hun rieten daken

de stad nu. Beschreven met de neus erboven-

ding met het Friese achterland. Dit alles bete-

in vlammen op. Verder werd de stad in de

op, emotioneel, alsof de auteur betrokkene is.

kende niet, net als in 1422, het definitieve

15de eeuw door partijtwisten vanuit het

De burgerhuizen waren ‘vroeger net en welbe-

einde van de stad. Helemaal goed is het (tot
nu) nooit meer gekomen. Zolang er onderne-

Friese achterland – gauw zo erg als de aanvallen vanuit Holland – als een ‘lyts Afganistan’
geteisterd. Staveren was een ruïne. Zonder
hoop, zonder toekomst. In de 16de eeuw lijkt
de stad toch weer, getuige de genoemde

Staveren was een ruïne.
Zonder hoop, zonder
toekomst

privileges van handel op Frankrijk, Schotland
en Spanje, op te klimmen. Mogelijk aanvan-

bouwd’, de scheepvaart bloeide evenals de lijn-

kelijk dankzij het in 1522 op het vroegere

banen, smederijen en zeilmakerijen. Zo in Van

QVC-terrein door de Saksische nieuwe heer-

der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek (1847)

sers gebouwde blokhuis. Zij maakten een eind

onder Staveren. Er volgt: ‘(...) Thans is dit alles

aan de burgeroorlogen in het Friese land.

veranderd. Staveren heeft heden een treurig

Ook in de 17de en 18de eeuw kon de stad

aanzien. Men ziet er geheel geene boomen

redelijk meekomen. De Tegenwoordige Staat,

(kwam dat door de zilte zeelucht? G.A.), maar

over de tijd na 1350 zo zwartgallig, schrijft in

tusschen golvende erven van met ruigte en

1785: Staveren is thans in een ’redelijk bloei-

gras bedekte puinhoopen, nog eenige bouw-

ende staat.’ Aan de Zuidkant worden soms

vallige huizen, half gesloopt, muren met

huizen afgebroken, aan de Noordkant is ‘alles

bonte tegelen en digt gespijkerde vensters.

mingszin, inzet en enige verbondenheid met
de stad bestaat, blijft er hoop. <
Dr. Gerben Abma (Folsgare, 1932) studeerde aan de
UvA theologie en geschiedenis. Hij promoveerde aan de
VU in 1980 over het ontstaan en eerste jaren van de
confessionele partijvorming in Friesland. Leraar geschiedenis en Fries aan RSG Sneek en SSG Leeuwarden. Hij
publiceerde Friestalige romans en geschiedwerken in
het Fries en Nederlands en werkte als historicus mee
aan het BLGNP voor Friese predikanten.

> Meer weten:

• Binne L. Boarnstra, Dat olde waterrecht vann
Stauerden: geschiedenis en zeerecht van
Staveren, 2007
• Petra de Haan (red.), Staveren, o Staveren, 2002
• Klaas Heeringa, Het oude Staveren (proefschrift),
1893
• A.Telting, Oud-Friese stadrechten, 1883
• G. Abma, Himmelumer, Aldefurd en Noardwâlde,
1982, hoofdstuk 2 (kloosters) en 6 (scheepvaart)
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JAN DE VRIES

Het ruitje van Saeckele Jelles

(Philadelphia Museum of Art )

Op speurtocht naar een Staverse schipper

Het gebrandschilderde ruitje met het Staverse schip.

naam die daar sterk op lijkt. Schipper Gert
Zacharis von Stavern loste er 81 last zout (een
last is circa 2.000 kilo) op 26 september 1597.
Er zou op grond van deze gegevens sprake
kunnen zijn van een Staverse schippersfamilie,
waarin de naam Zachala of Zacharis werd

Een driemaster, waarschijnlijk een spiegelschip. Aan de mast de vlag van
Staveren, vreemd genoeg op de kop. Geschutspoorten zijn zichtbaar aan
stuurboordzijde en zelfs in de spiegel. Schipper Zachala Jelis van
Stauerden 1595, staat erbij, op een ruitje dat wordt bewaard in
Philadelphia. Raadsels te over.

H

doorgegeven. Durk Strikwerda van de werkgroep Oud-Staveren kwam echter met een
andere mogelijkheid. Hij opperde dat Zachala
en Zacharis verbasteringen zijn van de Friese
naam Saeckele en hij wees daarbij op Gerrit
Saeckeles uit Staveren, die als erfgenaam voorkomt in het testament van zijn zuster Holck.

Het Philadelphia Museum of Art bezit

over de naam van Frieslands oudste stad.

Uit nader onderzoek bleek dat de vader van

gebrandschilderde ruitjes van Nederlandse her-

Staveren, zoals men in 1595 schreef, moest

Holck en Gerrit inderdaad Saeckele Jelles heet-

komst. Op drie ervan staan schepen, waarvan

blijkbaar het onderscheid met het Gelderse

te en in 1595 actief was als schipper. Deze

eentje met het Staverse schip. Sytse ten Hoeve,

Staverden duidelijk maken. In de 17de eeuw

schreef zijn naam als Sackle Jellijs. Behalve

oud-directeur van het Fries Scheepvaart

kwam de schrijfwijze Stavoren in zwang. Als

Gerrit had Sackle nog een zoon, Andries

Museum, deed deze ontdekking in de digitale

havenplaats was Staveren door de eeuwen

genaamd, en naast Holck nog vier dochters.

collectie van het museum. De tekst ‘Schipper

heen het domicilie van vele schippers. Maar

Sackle was getrouwd met Ant Galtjens. Zij

Zachala Jelis van Stauerden 1595’ is trouwens

woonde er in 1595 een schipper met de niet

vormden in Staveren een vooraanstaand echt-

een aardige oude illustratie van de verwarring

Fries aandoende naam Zachala Jelis? Het is niet

paar. Hun kinderen trouwden met zonen en

onmogelijk want in de tollijsten van de

dochters uit toonaangevende Staverse schip-

Oostzeehaven Koningsbergen, het huidige

persfamilies, zoals Backer, Galtjes, Oudewagen,

Kaliningrad, komt een schipper voor met een

Jongestal en Van Stavoren.

>

Stadsplattegrond van Staveren uit 1588 door Braun en
Hogenberg. (Fries Scheepvaart Museum)
14
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Zoutvrachten

Staveren. In 1597 is er de genoemde vermel-

kunnen echter ook brokstukken zijn uit de

In het archief van de Amsterdamse notarissen

ding in Koningsbergen van Gert Zacharis, die

Staverse kerk, want in 1744 zijn bij een ont-

bleef van schipper Sackle Jelles uit Staveren

zeer waarschijnlijk zijn zoon Gerrit Saeckeles

ploffing van de plaatselijke kruitmolen alle

een bevrachtingscontract bewaard uit 1595,

is. Deze heeft mogelijk enige tijd als schipper

ruiten van de kerk gesneuveld. Het ruitje zal

het jaartal dat ook op het ruitje staat. In

met De Valck van zijn vader gevaren, of met

in dat geval door een Nederlandse ambachts-

opdracht van een Amsterdamse koopman

een ander schip dat zo heette. In 1598 wordt

man gemaakt zijn. Een andere en meer waar-

moest hij zout halen in St. Uvis (Setubal) in

in een bevrachtingscontract op naam van

schijnlijk lijkende verklaring voor de herkomst

Portugal en dit afleveren in Riga, tegenwoor-

schipper Gerrit Saeckeles, van Staveren,

is, dat het ruitje een soort souvenir was en

dig in Letland. Daar moest hij een retour-

negentig last opgegeven als laadvermogen

werd gemaakt door een vakman in één van

vracht laden. Het contract noemt De Valck als

van zijn schip genaamd De Valck. Uit dit con-

de Oostzeehavens, zoals Riga of

scheepsnaam. Op 28 augustus 1595 passeerde

tract blijkt verder dat De Valck van Gerrit

Koningsbergen. Want Zachala en Zacharis

Sackle Jelles de Sont met zeventig last zout.

Saeckeles was bewapend met zes gotelingen,

klinken beide als Duitstalige verbasteringen

Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat hij

dat zijn kleine kanonnen, en vier steenstuk-

van Sackle en Saeckeles. Ook de verkeerde

daadwerkelijk Riga heeft aangedaan, zoals in

ken, waarmee men stenen en schroot kon

schrijfwijze van de woonplaats en het feit dat

het bevrachtingscontract was overeengeko-

afvuren. Het aantal van zes gotelingen past bij

de Staverse vlag op zijn kop hangt, lijken niet

men. Het schip zelf was waarschijnlijk een

het aantal van tweemaal drie geschutspoorten

te duiden op Fries of Hollands handwerk en

pinas. Dat waren in het begin van de 17de

in de boorden van het schip op de afbeelding.

hadden als versiering in de kerk in Staveren

eeuw betrekkelijk kleine driemasters, met een

‘As it hûs klear is,
jouwe de freonen
de ruten’

laadvermogen van zeventig tot honderd last.
Een afbeelding van een pinasschip uit die periode vertoont duidelijke overeenkomsten met
het scheepje op het ruitje, vooral de kenmer-

een malle indruk gemaakt. Schipper en
bemanning hadden in havens voldoende tijd
om zaken te doen, want bevrachters bedongen vaak twintig tot dertig ligdagen, om voldoende gelegenheid te hebben retourvracht

kende spiegel. Het contract noemt voor De

De reis ging helemaal naar het Finse schier-

te verzamelen en te laden. Soms moest men

Valck een laadvermogen van zeventig last.

eiland Kola aan de Witte Zee. De schipper

zelfs overwinteren in een Oostzeehaven.

Blijkbaar was dit niet het netto laadvermogen,

moest ook Archangel aandoen. Gezien deze

Misschien kreeg Sackle het ruitje ter gelegen-

want schipper en bemanning mochten daar-

gegevens is het denkbaar dat Gerrit al snel na

heid van een bijzondere aanleiding, van bij-

naast vier last voor zichzelf benutten. Deze

1595 zijn vader opvolgde als schipper van De

voorbeeld een relatie, van zijn bemanning,

eigenhandel noemde men destijds voering en

Valck en dat zijn schip mogelijk eerst van zijn

van zijn zoon of van een collega-schipper. Die

was belastingvrij, gezien de tolheffing in de

vader is geweest en dus het schip kan zijn dat

gelegenheid kan zijn geweest zijn pensione-

Sont. Het blijft in Amsterdam vooralsnog bij

op het ruitje staat afgebeeld.

ring en/of het betrekken van een nieuw huis.
Een oude Friese uitdrukking luidt: ‘As it hûs

dit ene contract van schipper Sackle Jelles uit
Staveren. Toch is er veel, zo niet alles voor te

Uit de Staverse kerk?

klear is, jouwe de freonen de ruten.’ <

zeggen dat hij de op het ruitje bedoelde

Ruitjes zoals nu ontdekt in Philadelphia kun-

Met dank aan Sytse ten Hoeve, Durk Strik-

schipper was. Mogelijk was 1595 het laatste

nen afkomstig zijn uit gesloopte huizen of

werda, Siem van der Woude en Hanno Brand.

jaar dat hij voer. Hij leefde nog in 1610.

gebouwen in Nederland en kwamen mogelijk
als verzamelaarobjecten in Amerika terecht.
Gezien de maatschappelijke positie van Sackle

In de tussenliggende jaren geven de archieven

Jelles in Staveren is het mogelijk dat ‘zijn’ en

een aantal vermeldingen van hem in een

andere in Philadelphia aanwezige ruitjes

bestuurlijke rol of als gemachtigde. Hij was

onderdeel waren van één of meer gebrand-

onder meer één van de burgemeesters van

schilderde kerk- of gemeentehuisramen. Het

(Kaart Kerst Huisman)

Geschutspoorten

Kola
Archangel

Riga

Noord-Amerika

Philadelphia

At

lan

c
tis

O
he

ce

n
aa

Staveren
Amsterdam

Europa

St. Uvis (Setubal)

Koningsbergen

Jan de Vries (Staveren, 1958) was tot eind 2003 directeur
en mede-eigenaar van vier supermarkten. Sinds de
zomer van 2005 doet hij onderzoek naar 17de-eeuwse
maritieme geschiedenis van de Friese Zuidwesthoek. Hij
is voorzitter van de Wurkgroep Maritime Skiednis fan de
Fryske Akademy en productieleider bij Teatergroep SULT.
Hij publiceerde een artikel over Jacob Benckes in
Gevierde Friezen in Amerika.

> Meer weten:

• Siem van der Woude, Reinier Olofs uit Staveren,
oplichter of katvanger?, Fries Scheepvaart
Museum jaarboek 2010
• Hanno Brand, ‘Een vete tussen Staveren en
Lübeck’, in Hanno Brand / Catrien Santing (red.),
Stedelijk verleden in veelvoud, Verloren,
Hilversum, 2011
• Binne L. Boarnstra en anderen, Staveren, hoofdstad van de Friese kusten, Penn, Leeuwarden, 2011
• http://www.philamuseum.org/collections/permanent/228740.html?mulR=16972
• http://www.soundtoll.nl/
• zie voor de wetenschappelijke versie van dit artikel: www.historischtijdschriftfryslan.nl doorlinken
naar ‘huidig nummer’.
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DIRK HUIZINGA

Visserij in Staveren rond 1900
In Staveren werd in de 19de eeuw
voor de plaatselijke vissers een
klein vissersschip gebouwd. Een
lomp, zwaar gebouwd zeilsloepje
met een lange kiel en naar binnen
vallende boorden. Met deze vissersjollen kon men zeer profijtelijk
op haring, ansjovis en aal vissen,
omdat de kosten van het scheepje
beperkt bleven, terwijl vooral de
vangst van ansjovis met het nieuwe staande want aanvankelijk zeer
lucratief was.

G

Gedurende de Franse Tijd (1806-1813) kreeg
ons land te maken met een centralistische
wijze van besturen. De machtige bestuurder
wilde weten wie er in die Lage Landen woonden en wat ze voor de kost deden. In 1811

De familie Bleeker terug van de haringvangst met hun jol ST 38. De vis moet nog uit het net geplukt worden. Prentbriefkaart uit
1930. (Tresoar)

werd daarom een bevolkingsadministratie
ingevoerd. Om zicht te krijgen op de werk-

Zeevisserijen in Amsterdam over hun visserij-

vissersvaartuigen aanwezig dan die waarmee

zaamheden van die Nederlanders, werden

activiteiten. Op 23 augustus van 1884 schrijft

de palingvisserij langs de kust wordt uitgeoe-

rapportages gevraagd van de provinciale

de gemeente Staveren: ‘Er zijn geen andere

fend. Het zijn 11 open jollen, 2 platbodem

bestuurders. Zo vroeg het Departement

vaartuigjes en een blazer. (…) Al deze vaartui-

Friesland op 5 september 1812 aan de burge-

gen liggen in de regel van november tot sep-

meesters van kustgemeenten te rapporteren

tember stil en zijn dus slechts in de maanden

hoeveel mensen zich in hun gemeente met

september en oktober in gebruik.’ We mogen

visvangst bezighielden. De ‘maire’ van

op grond van deze rapportages concluderen

Staveren meldde, dat het afgelopen jaar

dat de Staverse visserij in de 19de eeuw tot

twaalf personen met kleine schuitjes aan het

1884 bitter weinig voorstelde en de gemeente

strand of buiten de zeepalen met fuiken op

zeker geen welvaart bracht. Des te opmerke-

aal hadden gevist. Van de toen nog 1200

lijker is de sterke groei van de visserij in

inwoners van Staveren waren er slechts twaalf

Staveren in de twee decennia die volgden. In

die zich met visserij bezig hielden. Die twaalf

1900 waren er in Staveren bijna zeventig vis-

waren waarschijnlijk de leden van het Stavers

sersjollen, die gebruikt werden van het vroe-

Vissersgilde, dat over visrechten beschikte die

ge voorjaar tot het late najaar. Ieder schip

teruggingen tot in de 17de eeuw. Deze vissers

werd door drie vissers bemand, zodat er meer

waren alleen in mei, september en oktober

dan 200 vissers in Staveren actief waren. Op

actief met het vangen van aal.

de haven waren bovendien de vishandelaren
actief en verwerkten vrouwen en kinderen de

Bedrijvigheid

vis voor opslag en transport. De scheepswerf
kreeg het druk met de bouw en het onder-

Ruim zeventig jaren later was in die situatie
nog geen verandering in gekomen. De kustgemeenten waren toen verplicht jaarverslagen te maken voor het College van
16

Vaandel van het Visschersgilde Staveren met een afbeelding
van een Staverse Jol. Op het vaandel ook vijf gildepenningen.
Het vaandel is waarschijnlijk rond het jaar 1900 gemaakt.
(Fries Scheepvaart Museum)

houd van vissersjollen en zoals steeds trekt de
ene economische activiteit andere aan. Er
kwam dankzij de visserij weer bedrijvigheid in
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het verarmde Staveren. Het aantal inwoners

ze snel bedierf. Bij het uit de netten plukken

groeide flink van rond de 600 naar bijna 900

van ansjovis haalde men het net met de vis

zielen. Hoe kwam het, dat de vangst van

erin over een horizontaal bevestigd rondhout.

haring en de nog lucratievere vangst van

De visjes hingen daarbij aan de onderkant

ansjovis tot 1883 van geen belang was, maar

van het net en zaten met de kieuwen vast. Ze

na 1883 een ‘booming business’ werd?

werden met de handen bij de kop afgekne-

Niet omdat de Friezen plotseling ansjovis

pen, waarbij de ingewanden meteen mee-

waren gaan eten. Nee, de ansjovis werd geëx-

kwamen. De kopjes en ingewanden bleven in

porteerd. Vooral naar Duitsland, waar men

het net hangen en werden er later uitgeklopt

gek was op dit zoute visje. Friesland is nooit

en uitgespoeld. De ansjovis werd aan de wal

een aantrekkelijke afzetmarkt geweest voor

geteld met vijf tegelijk. Tweehonderd was

vis, wat mede een reden is dat de

een tal en vijftig tal was een last. In de zoute-

Zuiderzeevisserij langs de Friese kusten zo laat

rij werden de visjes vervolgens gewassen in de

op gang kwam.

pekel en met veel zout in vaatjes verpakt. Een
vaatje van dertig kilo noemde men een anker.

Welvaart

Zo’n anker met ansjovis kon men jarenlang

De visvangst op de Zuiderzee werd voor de

bewaren. De vis werd er alleen maar smakelij-

vissers uit Staveren pas aan het einde van de
19de eeuw aantrekkelijk door een aantal factoren. Er kwamen vanaf 1883 machinaal
gebreide staande netten op de markt van
katoen, die veel lichter en goedkoper waren
dan de oude, handgeknoopte hennepnetten.

Friesland is nooit een
aantrekkelijke afzetmarkt
geweest voor vis

Dit staande want werd aanvankelijk gemaakt

Twee vissers in 1927 in de haven van Laaksum bezig met het
binnenhalen van een visnet in hun Staverse jol, de HL 62 van
Anne Bakker, die achterin staat. De jol is in 1901 bij Douwe
Roosjen gebouwd in Staveren. (Tresoar)

in Apeldoorn, bij Von Zeppelin. De vissers

ker van. Dat bewaren deed men niet in

kochten de netten bij Jan Pen uit De Lemmer,

Staveren. De ankers ansjovis gingen met de

die alleenvertegenwoordiger was. Zo’n net

trein naar Amsterdam en werden daar in

kon vanuit een klein schip uitgezet en

vemen opgeslagen. Het is heel waarschijnlijk

gehaald worden en was opmerkelijk effectief

dat veel Staversen alleen maar ansjovisjes

bij de vangst van ansjovis. Door de landbouw-

hebben gevangen en ingezouten en nooit

crisis (1877-1895) trok een groot aanbod van

hebben geproefd.

arbeidskrachten van het platteland naar de
steden en de kust. Door inpoldering van

Gaande want

veenplassen in het Lage Midden trokken veel

Op de Zuiderzee was het gebruikelijk te vis-

binnenvissers naar de Zuiderzeekust om daar

sen met gaande want: met sleepnetten en

te vissen. Als laatste nam de afzetmarkt voor

met het kuilnet. De botter was een schip dat

Zuiderzeevissers geweldig toe door de Duitse

met een matige wind genoeg gang had om

eenwording in 1871 in combinatie met betere

een kuilnet door de zee te trekken. Met een

transportmogelijkheden door het gereedko-

kleine vissersjol uit Staveren was dat onmoge-

men van het Rijnspoor. De ansjovis werd naar

lijk. Staverse vissers gebruikten de jol voor

Amsterdam gebracht, opgeslagen in vemen

aalvangst langs de kust, met fuiken. Die visse-

en met de trein naar afnemers tot in het zui-

rij bleef beperkt tot de maanden september

den van Duitsland vervoerd. De mogelijkheid

en oktober. Het was seizoensvisserij. De visse-

de ansjovis te verkopen was doorslaggevend

rij werd voor hen pas aantrekkelijk toen zij

voor het succes. De prijs van de ansjovis lag

met het nieuwe staande want haring en

hoger dan die van de Zuiderzeeharing die als

ansjovis konden vangen. Dat want was licht.

bokking werd verkocht.

De vissers haalden het eenvoudig naar binnen
door het met de handen in zee vast te pak-

De vissershaven in 1948 met de laatste nog vissende jol, de
ST 4 van C.J. de Boer. Deze jol zou een jaar later gekocht worden door het Zuiderzeemuseum. (Fries Scheepvaart Museum)

Export

ken en binnenboord te trekken. Overigens

De ansjovis was een exportvis. Na de vangst

ontstond er op zee wel regelmatig onenig-

werd de vis zo snel mogelijk naar de haven

heid tussen beroepsvissers met een botter die

gezeild en uit het net gehaald. Ansjovis kon

ansjovis vingen met een kuilnet en de kleine

in het net niet lang bewaard worden omdat

vissers langs de Friese kust, die de zee bijna
17
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ten. Van werk bij de boer, werk bij het onderhoud aan de dijken, werkzaamheden bij het
winnen van zeegras, werk bij een scheepswerfje, bij een smid of een lijnbaan, eekschillen en vogeltjes vangen in de bossen van
Gaasterland of het stropen van wild langs de
kust. Ook deze vissers zaten niet voor hun
plezier op zee te vissen, maar om te overleven. Vechten op zee leidt natuurlijk niet tot
de oplossing van dit soort conflicten. Daartoe
ging men overleggen tijdens vergaderingen
van de Vereniging tot bevordering der belangen van de Zuiderzeevisserij. De discussie ging
daarbij vooral over het al dan niet verbieden
van de kuilvisserij. Kuilvissers vingen immers
niet alleen haring of ansjovis, maar ook allerlei ander levend goed, dat als ‘puf’ bijeengeveegd werd en verkocht werd aan vismeelfabrieken. Kuilvisserij leidde tot een onnodige
verarming van het viswater. Regelmatig werd
Prentbriefkaart uit 1910 van de Voorstraat in Staveren.
(Tresoar)

Conflict

er daarom van overheidswege een kuilverbod

De beroepsvissers konden natuurlijk met hun

ingesteld.

onbevaarbaar maakten met hun staande net-

gaande want wel gaan vissen in het Friese

jes. De beroepsvissers uit Urk, Huizen,

Bekken, maar dat viswater was door de nieu-

Verleden tijd

Volendam, Marken en Enkhuizen waren voor-

we vissers vol gezet met staande want, waar-

Na de Eerste Wereldoorlog zag het er somber

al actief in De Kom. De seizoensvissers met

door de ruimte voor de botters met hun kuil-

uit voor de Zuiderzeevissers. De zee zou wor-

hun staande netjes visten vooral vlak langs de

netten er niet groter op werd. Dat kon niet

den afgesloten. Er werden geen nieuwe zei-

kusten van het Friese Bekken. Daar waren de

lang goed gaan. De Volendammer en Urker

lende vissersschepen meer gebouwd. Na de

beroepsvissers niet zo blij mee, want de

vissers bleven hun kuilnetten trouw en zeil-

afsluiting van de zee in 1932 stopten veel vis-

haring en de ansjovis trok de Zuiderzee in van

den, als ze een kwade bui hadden, met hun

sers. De tijd van de jollen in Staveren was toen

noord naar zuid. Als de seizoensvissers in het

grote schepen gewoon dwars door de staan-

voorbij. De laatste vissersjol van Staveren, de

noorden goede vangsten maakten, kwam er

de netjes van de seizoensvissers. Die gingen

ST 4, werd in 1949 verkocht aan het

gewoon minder vis in de zuidelijke Kom.

vervolgens hun beug bewaken, met als

Zuiderzeemuseum. De riante vangsten van

gevolg vechtpartijen op de Zuiderzee tussen

ansjovis waren met de afsluiting verleden tijd

beroepsvissers en seizoensvissers. Ieder van

geworden. De vissers die overbleven, moesten

hen had op zijn manier een beetje gelijk. De

zich tevreden stellen met de vangst van
paling, spiering, bot, witvis en snoekbaars. <

Veel gelegenheidsvissers
waren armoedzaaiers die
probeerden te overleven
positie van de gelegenheidsvissers onder de
seizoensvissers was in dit soort conflicten het
zwakste. Immers, wat moesten die lieden op
het water? Zij hadden toch eigenlijk ander
werk? Maar ja, veel gelegenheidsvissers
De voormalige zeesluis van Staveren uit 1576 werd in 1894
van nieuwe ijzeren deuren voorzien en met 2,5 meter verlengd, waar het ingemetselde tableau naar verwijst. In 1967
werd de sluis dichtgegooid, maar in 1980, na een restauratie,
weer geopend. (Foto Hoge Noorden)
18

waren armoedzaaiers die probeerden te overleven. Daarin verschilden ze niet erg van de
seizoensvissers, die buiten de maanden dat ze
visten immers ook allerlei ander werk oppak-

Dirk Huizinga (Hengelo, 1944) werkte als onderwijzer in
Almelo en in Drachten. Hij studeerde theoretische
pedagogiek aan de RUG, deed onderzoek naar de
‘Hegeliaanse’ pedagogiek van Th. Litt en werd in 1982
onderwijskundige bij de Belastingdienst. Na zijn vroegpensioen legde hij zich toe op het schrijven en uitgeven
van maritieme boeken. Zijn publicaties gaan vooral over
de scheepvaart in Friesland tussen 1880 en 1960 en over
het leven langs de oostwal van de Zuiderzee in dezelfde periode. Ook schrijft hij voor Spiegel der Zeilvaart over
oude scheepswerven in Friesland, over de Staverse jol
en de Zuiderzeevisserij en over de restauratie van historische schepen.

> Meer weten:

• Voor de maritieme boeken van Dirk Huizinga: zie
zijn website www.dirk-advies.com
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SICCO VAN ALBADA

Staveren en zijn
vroegste scheepsbouw
in de archieven
Ongetwijfeld zijn er schepen
gebouwd in Friesland zolang er
mensen woonden. Dat moet
archivalisch gezien echter bij een
veronderstelling blijven, omdat
documentatie daarover ontbreekt.
Vanaf de 16de eeuw is in diverse
grietenijen iets over werven en
schepen te vinden en in de 17de en
18de eeuw zijn de vermeldingen
zelfs redelijk uitgebreid. Maar zo
niet in Staveren. Daar beginnen de
proclamatie- en hypotheekboeken,
die het mogelijk maken om een
doorlopende historische lijn uit te
zetten, ruw gezegd pas in 1620 en
ze ontbreken tussen 1650 en 1750.

E

Tekening uit de 18de eeuw van gezicht op Staveren met schepen aan de kade en links de molen. (Tresoar)

Er is toch wel iets te vertellen. In een testa-

worden er in de eerste helft van de 17de

gang. Overnaads was tot die tijd de gebruike-

ment uit 1537 is sprake van ‘dye luttike

eeuw ‘braubancken’, breeuwhellingen, ver-

lijke bouwwijze en bleef dat ook voor een

hellen’ wat doet veronderstellen dat er ook

meld. Na circa 1650 komt deze term in

aantal eenvoudige, binnen de dijken blijven-

een ‘grote’ helling was. De eerste echte ver-

Friesland niet meer voor in de boeken en

de scheepstypen, zoals duidelijk te zien is op

melding is van 1640. Eijpe Tijebbes koopt voor

spreekt men van scheeps-, scheeptimmer-,

diverse tekeningen uit die tijd. Op de werven

725 caroligulden van de weduwe van Joannes

smeer-, sleed-, sleep-, dwars-, kant- en vloer-

werd toen onderscheid gemaakt tussen

Heidenberg ‘de hellingh metten huysinghe

hellingen.

‘karwielsplancken’ en ‘schuyteplancken’. Het
suggereert dat de schuite ook nog steeds

ende stede daertoe behorende welcke alsnu
bij hen proclamanten bewoont ende

Zeegang

overnaads gebouwd werd. Halverwege de

gebruyckt werdt, staende ende gelegen op

Tot diezelfde tijd, eerste helft van de 17de

17de eeuw spreekt men nog van karwiel of

’t Noord buyten den poorte ouer de sluys

eeuw, is er sprake van het op meerdere

smalschip, karwiel of wijdschip, karwiel of

ende hebbende Grote velt ten Westen, Lutke

manieren geschreven ‘karwielschip’. Het

smakschip en daarna verdwijnt de term kar-

hellen ten Noorden ende ten Oosten, den

betreft ongetwijfeld karveelgebouwde sche-

wiel om te worden vervangen door smalschip,

Zijlroede ten Suyden’. In 1659 is deze zelfde

pen. Dat wil zeggen dat de planken van de

wijdschip, smakschip. Kennelijk is het dan nor-

helling eigendom van de pas overleden Claes

huid elkaar niet gedeeltelijk overlappen, zoals

maal geworden dat deze zeegaande schepen

Jacobs die tijdens zijn leven ‘brauuer’ ofwel

bij de overnaadse bouw, maar met de zijkan-

karveel gebouwd worden. Onder zeegaand

breeuwer was. Niet te verwarren met de

ten tegen elkaar liggen. Dat levert een hech-

dient overigens ook de Zuiderzee begrepen te

‘brouuer’ van het bier. Overal in Friesland

ter schip op dat beter bestand is tegen zee-

worden. Het lijkt een interessante gedachte
19
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en Lutger Seerps in 1682 gemaakte inventarissen een gespreide klantenkring zien:
Terschelling, Groningerland, Heerenveen,
Wergea, Grou, Wieringen, Aldeboarn en
bovendien een complete lijst gereedschappen.

Scheepsbouwpraktijken
Er werden niet alleen zeeschepen gebouwd.
Ook de plaatselijke boeren moesten worden
bediend. Aan de helling van wijlen Tjeert
Wiebrands liggen in 1701: ‘7 koe praamen,
een boot, een roey schuit, een klyn melk
praemtjen’. Een ‘roeischuit’ is overigens een
zeilend en ook roeibaar veer- of beurtschip, in
gebruik daar waar geen trekschuit voer. Bij de
bouw van een nieuw schip werd een zogenaamde bijlbrief gemaakt, waarin de afmeDe entree van Staveren met de oude zeesluis en rechts het vrouwtje van Staveren. (Foto Hoge Noorden)

tingen van het schip, -lengte, breedte en
holte-, en de betalingsregeling vermeld ston-

om te veronderstellen dat er verband zou

halve gulden die betaald zijn ‘aen Jelmer

den. Eigenlijk alleen als er problemen waren,

kunnen bestaan tussen het gelijktijdig speci-

Ruierts armevoochd tot een vereringh aen de

liet de werfbaas de bijlbrief op de grietenij-

fiek worden van het karwielschip enerzijds en

Armen gedaen voor t’visschen ende soecken

secretarie registreren om bij eventueel faillis-

de braubanck anderzijds.

van voorschreven Claes’. Jammer genoeg ont-

sement toch nog iets van zijn geld terug te

breekt een inventaris van de werf zelf, van het

zien. Dat gebeurde bij wanbetaling of overlij-

Klantenkring

hout en de gereedschappen, want dat is dan

den van de schipper, want registratie kostte

Van genoemde Claes Jacobs wordt de hele

allemaal al overgedragen aan een drieman-

geld. In het begin van de 18de eeuw komt

boedel beschreven in één van de Weesboeken:

schap: ‘de brauhellingh huisinghe ende tim-

daar verandering in. In 1723 wordt registratie

‘huysinghe, brauhelling cum annexis, mobilen

merhuys cum annexis bij decreett vant gerech-

van de dan nog lopende bijlbrieven zelfs ver-

ende husraden, brieuen ende obligaties sampt

te der stede Stauoren aen Jacob Wijbes voor

plicht. En waar de hypotheekboeken van

geld ende goud ende siluerwerck, gemunt

d’eene helfte, Wijbe Grels ende Symen

Staveren ontbreken, dragen nu de hypotheek-

ende ongemunt als oock de boeckschulden’,

Wijbrens timmerluiden voor d’ander helfte ver-

boeken van andere grietenijen informatie aan

alles tot in detail. Zijn debiteuren woonden

cocht tot een duysentt acht hondertt ende dar-

over de in Staveren gebouwde schepen.

niet alleen in de buurt, maar ook in Wieringen,

tich caroliguldens’. Door het ontbreken van de

Lengte, breedte en holte: dat was in verreweg

Woudsend, Workum, Heerenveen, Hommerts,

hypotheekboeken is er geen overzicht van in

de meeste gevallen het gehele bestek van het

Koudum. Claes is kennelijk verdronken, want

Staveren gebouwde schepen, maar wel laten

nieuw te bouwen schip. Zo bouwt in 1718

bij de overlijdenskosten staat zeven en een

de bij het overlijden van Jacob Jacobs in 1670

Pieter Wijbes voor Hobbe Annes uit Terherne

Scheepstypes uit de 17de eeuw: v.l.n.r. overnaads, karwielschepen, smalschip en kofschip.

20

Fryslan_HT_5_juli_2011

11-08-2011

12:25

Pagina 21

een nieuw smakschiphol, 73 x 171/2 x ruim 51/2

Kritiek

voet. In 1719 bouwt Douwe Reijns voor

In 1747 zijn er drie werfbazen in Staveren:

Rijkholt Harmens uit Grou een nieuw schuite-

Abe Greelds, Jan Tuenis en Pieter Wijbes. En

hol, 63 x 14 x 41/2 voet. Aan de hand van deze

dan begint zich de windhandel in scheepsbe-

drie afmetingen berekende de werfbaas zijn

leggingen van de tweede helft van de 18de

prijs, ongeveer zes stuivers per kubieke voet.

eeuw te ontwikkelen. Halverwege de 18de

Natuurlijk zullen er ook kleinere schepen

eeuw zijn, als gevolg van de oorlogen, de

gemaakt zijn, maar die hoefden niet geregi-

vrachttarieven en daarmee de winsten tot

streerd te worden, laat staan de pramen en

grote hoogte gestegen. Links en rechts koopt

praamkes die in overvloed gebouwd zullen

men aandelen in schepen, zogenaamde par-

zijn. Er is steeds sprake van een ‘hol’, wat nu

ten. ‘Vastigheden en landerijen wierden van

casco genoemd zou worden, omdat de werf-

zommigen te gelde gemaakt, en derzelver

baas in de meeste gevallen een kaal schip

waarde aan de Voordeelen der Zeevaart toe-

leverde, dat wil zeggen een romp met roer en

gewijd. Anderen, gelijk naderhand gebleeken

zwaarden. De schipper moest ijzerwerk, mas-

is, hebben daar toe geld op renten genomen,

ten, rondhouten, blokken, touwwerk, betimmering en tuigage apart regelen. Een inkijkje
in scheepsbouwpraktijken levert schipper
Pieter Ages Oudewagen uit Staveren in 1745,
wanneer hij in twaalf punten voor het

Twee afgemeerde Staverse jollen, ST 50 van Jan de Boer en
de ST 69 van Arend de Jong in 1906 in Staveren. De foto
komt uit het boek van H.F. Tomalin (Three vagabonds in
Friesland, New York, 1907), en is gemaakt door één van de
vagebonden, Arthur Marshall, tijdens een tocht met de boeier
Marie over de Friese meren. De boeier huurden ze bij
Heinsius, de eigenaar van de jollenwerf in Staveren. De foto
is gemaakt vanaf het werfterrein met de achterkant van de
huisjes aan 't Noord op de achtergrond. Arend de Jong
woonde daar ook. (Tresoar)

Schulden
Niet veel later wordt het stil op de Friese wer-

‘7 koe praamen, een
boot, een roey schuit, een
klyn melk praemtjen’

gerecht komt uitleggen waarom hij de boot

ven. Het continentale stelsel en de blokkades
door de Engelsen tijdens Napoleon verlammen
de zeevaart en de scheepsbouw. Op een enkele uitzondering na, zoals Haije Jans Visser die
in 1806 op zijn scheepstimmerwerf het coffe-

die Pieter Wijbes voor hem gebouwd heeft,

en zich zelven in nuttelooze schulden gestoo-

schip de Juffrouw Jacoba Catharina, 102 x 25 x

niet in ontvangst wil nemen. Een greep daar-

ken, die zij nimmer weder betaalen kunnen,

131/2 voet, bouwt voor de Harlinger kapitein

uit: ‘ten eersten een kielboot op ’t vaarwater

dewijl het Fortuin, door verlies van schip en

Volkert E. Visser, blijft de nieuwbouw beperkt

van de gedaagde onbruijckbaar en seer

goed, hun den nek toe keerde,’ schrijft een

tot schepen voor de binnenlandse handel. De

ondienstigh’, en verder leggers uit afgedank-

anonieme criticus in 1778. Sommigen verdie-

werfbazen staan niet meer in de boeken van-

te zwaarden in plaats van uit kromhout, berg-

nen grof geld, velen raken hun spaargeld

wege de schepen die ze gebouwd hebben,

houten die niet met bouten door en door met

kwijt. Want lang niet alle schepen komen vei-

maar vanwege de schulden die ze hebben bij

de staanders zijn verbonden, maar alleen

lig terug. Overal in de provincie worden kof-

de houtkopers. Zo moeten Reijtje en Aldert

gespijkerd, de doft achterin van 21/2 duims in

fen, smakken en galjoten gebouwd, in

Eijzes een huis verkopen en stukken grond en

plaats van tenminste 4 duims hout, de mast-

Dokkum, Warten, Grou, IJlst, Harlingen,

uiteindelijk voor 850 gulden ook hun ‘deftige

bank tegen het boord gelegd zonder eiken

Makkum, Woudsend, Lemmer, Workum en

en welgelegene scheepstimmerwerf, bestaan-

knietjes, een potdeksel zonder de vereiste

Joure. En ook in Staveren, waar in 1786 vier

de in sleed en kanthelling, schuur en berging

twaalf ijzeren roeiplaten, de steven niet

scheepstimmerwerven zijn, twee mast- en

van reid, stenen pikkokers huisje, mitsgaders

breed genoeg voor een schijf voor de anker-

blokmakerijen en drie zeilmakerijen. Er wor-

kapitale huisinge en tuin cum annexis even

tros, geen klampen voor het braadspil.

den grote schepen gebouwd door Jan Tuenis,

buiten de stad Staveren aan de Gragt’ aan

Gerrijt IJntema, Haije Jans Visser en Reijtje en

Lodewijk Feijens, hun houtleverancier. <

Aldert Eijzes, tot drie-mastgaljoten van 115
voet toe. Tegelijk maakt zich de zwakte van
de Friese scheepsbouwers voelbaar. Zij bouwen op overlevering en ervaring, beginnend
met de huid, waar naderhand leggers en
staanders in worden gepast. De vaardigheid
om de vereiste houtdiktes voor deze nieuwe
grote schepen te berekenen, beheersen zij
niet. Diezelfde anonieme criticus schrijft: ‘Zij
leeverden koeijen af met schaape ribben’.
Schelte Jacobs Hazelaar in Harlingen en Hylke
Jans Kingma in Workum werken anders. Zij
maken tekeningen van het te bouwen schip,
berekenen de houtdiktes en beginnen de
bouw met het opzetten van de spanten, waar
de huid omheen wordt gelegd.

Sicco van Albada (Akkrum, 1939) studeerde Frans in
Groningen en was werkzaam aan de Dalton H.B.S. in
Groningen, bij Philips in Eindhoven en Wenen, en de
laatste twintig jaar, tot 1999, aan het Stedelijk
Gymnasium in Leeuwarden. Hij vertaalde geregeld voor
de Chasse-Marée, het Franse tijdschrift over de traditionele zeilvaart en in 1999 voltooide hij een boek over de
scheepswerven in Heeg, De Helling onder Heeg. Hij is
sindsdien bijna fulltime onderzoeker van de geschiedenis van de houten scheepsbouw in Friesland.

> Meer weten:

• Anoniem, De verzwakte en kwijnende zeevaart
ten algemeenen voordeele der Friessche rederijen
hersteld, Groenia, Dokkum, 1778
• F.M. van Loon, Beschouwing tot den
Nederlandschen scheepsbouw, Haarlem, 1820
(Lykele Jansma, Buitenpost, facsimilie 1980)
• F.M. van Loon, Handleiding tot den burgerlijken
scheepsbouw, Workum, 1838 (Lykele Jansma,
Buitenpost, facsimilie 1980)
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MARIJKE DE BOER

De burgervader van Staveren
Bernhard van Haersma Buma over de rol van zijn vader
De hele stad liep uit toen Sybrand Marinus van Haersma Buma in 1931 met
zijn vrouw Marca Eduarda van Heloma op het station in Staveren aankwam
na hun huwelijksreis. Een gehuurde auto stond klaar, de vlaggen hingen uit

stadhuis had twee voordeuren, één voor de
ambtswoning en één voor het stadhuis. In de
hal was een tussendeur om binnendoor naar
de secretarie te gaan.

en het korps speelde voor de stoet uit. Een paar maanden eerder was de
26-jarige Buma als burgemeester benoemd. In 1932 werd zoon Bernhard
geboren. Hij woonde zes jaar in Staveren en bewaart prettige herinneringen aan zijn jeugd.

Bernhard van Haersma Buma als driejarig jongetje met zijn
vader in de deuropening van de burgemeesterswoning.
(Collectie Bernhard van Haersma Buma)
22

H

Invloed
De burgemeester speelde een centrale rol in
de gemeenschap en drukte er zijn stempel op.
Zo veranderde in 1937 door zijn toedoen de
officiële naam van de gemeente van Stavoren

Het leven van de zoon van de burgemeester

naar Staveren. ‘Iedereen zei Staveren, dus dan

lag in zo’n kleine en hechte gemeenschap

moest de historische naam worden hersteld en

met duizend inwoners niet onder een ver-

iedereen was het met hem eens.’ De invloed

grootglas. ‘We speelden gewoon met de

van de burgemeester was eind jaren zeventig

buurkinderen in de zandbak of in de tuin. We

nog net zo groot, want de toenmalige eerste

keken naar de binnenvaartschepen in de

burger veranderde de officiële naam weer

haven en het schutten in de oude sluis,’ ver-

terug naar Stavoren. ‘Het is een oude wens van

telt Bernhard van Haersma Buma. Van een

mij dat dit besluit wordt teruggedraaid.

sociale elite was in Staveren geen sprake. De

Historisch gezien is Staveren de enige juiste

burgemeester van CHU-huize en de hervorm-

naam.’ Buma had interesse in kunst en geschie-

de dominee met hun beide echtgenotes

denis en heeft het interieur van het stadhuis

vormden de bovenlaag van de plaatselijke

laten restaureren. De behangselschilderingen

samenleving. De burgemeester was de enige

met bijbelse voorstellingen uit de 18de eeuw

fulltime bestuurder, hij fungeerde ook als

in de raadszaal en een portret van stadhouder

gemeentesecretaris. De twee wethouders

Willem werden opgeknapt. Hij liet ook door H.

waren parttime, het secretariepersoneel

Amsterdam uit Hindeloopen een schild maken

bestond uit de gemeenteontvanger en twee

met het wapen van de stad dat aan het balkon

ambtenaren en er was een veldwachter. Het

van het stadhuis werd bevestigd.

De burgemeester (links) op het stadhuis in 1938 met rechts gemeente-ontvanger Feenstra en twee secretarieambtenaren en
achter de veldwachter. (Collectie Bernhard van Haersma Buma)
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werd voorzitter van de hervormde jongelings-

‘Een burgemeester wordt voor zes jaar

vereniging na het vertrek van de dominee.

benoemd en in die tijd was het onfatsoenlijk

Toen een nieuwe dominee kwam, bleef hij

om binnen de eerste periode te solliciteren.

voorzitter omdat het alle partijen goed vol-

Toen Wymbritseradeel vrij kwam, was dat een

deed. ‘Mijn vader was bestuurslid van de

mooie kans, zo’n gemeente met 28 dorpen. Bij

christelijk-historische kiesvereniging. Dat is nu

zijn afscheid kreeg mijn vader een steen die in

ondenkbaar, een burgemeester houdt een
zekere afstand tot de plaatselijke partijorganisaties.’ In een sterk verzuilde samenleving
streefde de CHU naar het overbruggen van
tegenstellingen en legde zij de nadruk op
persoonlijke verantwoordelijkheid. Haar leus
was: heel de kerk en heel het volk. Het was
een typische bestuurderspartij. Het percentage burgemeesters dat lid of sympathisant van
de CHU was, was aanzienlijk hoger dan op
grond van het aantal Kamerzetels mocht worden verwacht.
Bernhard van Haersma Buma. (Foto Hoge Noorden)

Sociaal
De vrouw van de burgemeester zat ondertus-

Feestelijk onthaal van de burgemeester met zijn vrouw op het
station van Staveren na hun huwelijksreis in 1931.
(Collectie Bernhard van Haersma Buma)

Nevenfuncties

sen ook niet stil. ‘Mijn moeder was sociaal

‘Mijn vader had allerlei onbezoldigde neven-

ingesteld en erg betrokken. Vóór haar trou-

functies. Nee zeggen was geen optie.’ Buma

wen was ze al leidster in een buurthuis in

de gemeenteloods lag. Dat zou meneer wel

was voorzitter van de afdeling Staveren van

Utrecht. Dat was in die tijd erg ongebruike-

leuk vinden om mee te nemen, dachten ze

de schippersvereniging Schuttevaer. Hij was

lijk, want in die kringen behoorde een vrouw

omdat hij van cultuur en geschiedenis hield. De

tevens secretaris-ontvanger van de zeesluis en

fatsoenlijk thuis te zitten. In Staveren werd ze

grote stoepsteen stond jaren naast ons huis dat

lid van de commissie bestudering kanaalplan-

al gauw voorzitster van de hervormde vrou-

mijn vader in Ysbrechtum had laten bouwen.

nen. Deze commissie hield zich bezig met het

wenvereniging. Ik herinner me, hoe ze soms

Als kind speelden we er mee. In 1952 verscheen

aan te leggen Prinses Margrietkanaal. Dat

in een begrafenisstoet meeliep. Ik zat binnen

een artikel in de Leeuwarder Courant over de

kanaal zou via Lemmer of Staveren lopen.

en keek naar de indrukwekkende rondgang

geschiedenis van deze steen. Hij bleek uit de

‘Mijn vader heeft er zeer voor geijverd dat

langs de gracht. Eerst de mannen, gevolgd

14de eeuw en te komen uit de Oostzee, een

het kanaal via Staveren zou lopen. Uit-

door de vrouwen die een zwarte sluier voor

bewijs voor de handelscontacten tussen dat

eindelijk koos men voor Lemmer.’ Daarnaast

hun gezicht droegen.’ Na Bernhard kwamen

gebied en Hanzestad Staveren. Prompt kreeg

was hij voorzitter van het Groene Kruis,

nog drie zussen waarvan er twee in Staveren

mijn moeder een brief van de burgemeester

waterconsul van de ANWB en voorzitter van

zijn geboren. In de opvoeding werden hun

van Staveren met het verzoek om de steen bij

de VVV. Dat laatste stelde niet veel voor, want

altijd drie dingen voorgehouden: het was

een eventuele verhuizing aan de stad terug te

toerisme was er nauwelijks. ‘Nadat we al ver-

Staveren en niet Stavoren, ze moesten

geven. Een paar jaar later is de steen terugge-

huisd waren, kwamen we een keer op de dijk.

behoorlijk Nederlands spreken en Staveren

gaan. Nu staat hij voor het voormalige stadhuis

Bleek dat de toenmalige burgemeester daar

was een stad. ‘Met Fries kwamen we niet in

dat tegenwoordig een trouwlocatie is.’ <

een paar badhokjes had laten neerzetten.

aanraking, dat spraken ze in Warns. Als mijn

Bespottelijk vond mijn moeder dat, alsof

moeder boodschappen ging doen, zei ze dat

iemand zich ging uitkleden op de dijk. De

ze de stad inging. Haar moeder, die we beppe

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd

meeste aandacht vroegen de problemen van

noemden, kwam uit Amersfoort en moest

Sybrand Marinus Buma ontslagen door de bezetter

de visserij. Het dichten van de Afsluitdijk in

daar hartelijk om lachen. Amersfoort was pas

en gearresteerd vanwege zijn vaderlandslievende

1932 had voor de visvangst desastreuze gevol-

een stad. Zowel mijn vader, die uit Den Haag

houding. In 1942 is hij in het concentratiekamp

gen. Door de afsluiting van de Noordzee

kwam, als mijn moeder voelden zich erg thuis

Neuengamme bij Hamburg omgekomen. Bernhard

werd het zoute water geleidelijk zoet en dat

in Friesland en ze waren beiden verknocht

trad in de voetsporen van zijn vader en werd in 1962

had grote invloed op de visstand. Het waren

geraakt aan met name de Zuidwesthoek.’

burgemeester in Workum en was van 1970 tot zijn
pensionering in 1993 eerste burger van Sneek. Zijn

voor de Staverse vissers moeilijke jaren en
daar overheen kwamen nog de gevolgen van

Steen

zoon Sybrand, geboren in 1965, is voorzitter van de

de grote economische crisis van 1929 die

In 1938 werd Sybrand Marinus Buma burge-

Tweede Kamerfractie van het CDA.

jarenlang doorwerkten.’ De burgemeester

meester van de gemeente Wymbritseradeel.
23
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THEMA

JELLE KOENEN

Treinboot over Zuiderzee
In 1886 werd de veerdienst

kelijk. Ook het goederenvervoer kwam niet

Enkhuizen-Staveren feestelijk

echt op gang. Het overslaan van goederen van

geopend. Geregelde verbindingen

trein naar schip en terug naar de trein was te
tijdrovend. In 1899 vond de HYSM een een-

tussen Friesland en Holland werden

voudige oplossing: voortaan gingen de

al wel langer onderhouden door

wagons met lading en al naar de overkant. Er

beurtschepen, zoals die tussen

werden speciale treinponten gebouwd waar

Lemmer en Amsterdam, maar nog

de wagons rechtstreeks op en af werden gereden. Deze methode bleek erg succesvol. In het

niet eerder maakte een veerdienst

topjaar 1916 werden er zo ruim 43.000

deel uit van het spoorboekje.

wagons getransporteerd. Deze enorme goederenstroom was vooral te danken aan de
HYSM. Die wilde de goederen zoveel mogelijk
over haar eigen sporen laten rijden. Vanuit

Prentbriefkaart van de aankomst van de sneltrein in Staveren
met links het passagiersschip R van Hasselt. (Tresoar)

Leeuwarden gingen er zo transporten via de
veerdienst naar Amsterdam om vervolgens
met een andere HYSM-lijn naar bijvoorbeeld
Twente vervoerd te worden.

Passagiersdienst
Na het samengaan van de HYSM en de SS in de
Nederlandsche Spoorwegen in 1917, konden de
goederentransporten gewoon de kortste route
nemen. Daardoor daalde het aantal met de
treinpont getransporteerde wagons van 43.000
in 1916 tot slechts 970 in 1935. In 1936 werd de
De treinboot in 1929 met Staveren op de achtergrond.
(Aviodrome)

treinpontdienst noodgedwongen opgeheven.
De passagiersdienst bleef wel bestaan. Na het

Prentbriefkaart uit 1931 van de eetzaal van stoomboot
S.S. ’C.Bosman’. (Tresoar)

succes van de treinponten in de jaren 1910,
Vier maal daags voer er nu een schip heen en

werd ook de passagiersdienst aangepakt.

dienst zelfs geheel opheffen. Na protesten

weer over de Zuiderzee met een directe aan-

De eerste schepen werden langzamerhand te

vanuit vooral de Friese Zuidwesthoek bleef de

sluiting op de spoorlijnen in beide havens. De

klein, ze waren bovendien verouderd en met

dienst tenminste bestaan als zomerdienst. In

reistijd per trein tussen Leeuwarden en

hun schepraderen erg gevoelig voor ijsgang.

de jaren 1960 tot 1980 zorgde het opkomend

Amsterdam werd hierdoor een halfuur ver-

Twee nieuwe, grotere en uiterst luxueuze

toerisme voor een korte opleving. Er kwamen

kort, van 4 uur en 20 minuten naar 3 uur en

schepen met schroefaandrijving moesten de

in 1971 zelfs nieuwe schepen: de Dr. Ir. F.Q. den

50 minuten, inclusief de bootreis van ruim een

lijn aantrekkelijker maken. De nieuwe sche-

Hollander en de Bep Glasius. Vanaf 1980 is er

uur. Voor een overtocht (enkele reis) betaalde

pen zorgden voor een groeiend aantal passa-

een stabiel aantal van zo’n 50.000 passagiers

men in de 1e klasse ƒ 1,10, in de 2e klasse

giers. Het topjaar voor de veerdienst was, net

per jaar. Er is een zomerdienstregeling met één

ƒ 0,90 en in de 3e klasse ƒ 0,55. Ondanks deze

als voor de goederendienst, het jaar 1916 met

schip. De Bep Glasius vaart in de zomermaan-

schijnbaar goede verbinding trok de nieuwe

340.000 passagiers. Deze bloeiperiode duurde

den drie keer per dag heen en weer tussen

lijn over het water maar weinig passagiers.

tot het begin van de jaren 1930. Vanaf die

Enkhuizen en Staveren. <

Door slechte afstemming tussen de twee

tijd kwam ook de passagiersdienst in zwaar

spoorbeheerders, de Hollandsche Yzeren

weer terecht door concurrentie van het groei-

Spoorweg Maatschappij (HYSM) in Holland en

ende auto- en busvervoer. Om te kunnen blij-

de Staatsspoorwegen (SS) in Friesland, moes-

ven varen moest er flink worden ingegrepen.

ten passagiers soms uren wachten op een aan-

In de jaren 1950 werden de grote schepen

sluitende trein. Bovendien vielen ’s winters

vervangen door kleinere en veel minder luxe

veel vaarten uit door ijsgang. Hierdoor waren

motorschepen. Het passagiersaanbod bleef

de eerste jaren van de veerdienst niet gemak-

echter dalen. In 1962 wilde de NS de boot-

24

Jelle Koenen (Baflo, 1974) studeerde architectuurgeschiedenis in Groningen. Was enkele jaren werkzaam
op een scheepstimmerwerf te Koudum en werkt sinds
2005 bij het Fries Scheepvaart Museum als registrator
en tentoonstellingsmaker.
> Meer weten:
• F. Boom, W.J.J. Boot en W.G. Klein, Een eeuw
spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren, 1987
• www.veerboot.info
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UITGELICHT

JAN VAN ZIJVERDEN

Emo’s wereld
‘Abt Emo van Huizinge is de sleutel om de schatkist van een tijdvak te openen’. Dat schrijft prof. dr. Dick E.H. de

Boer in de inleiding van het boek dat verscheen bij zijn afscheid van de Rijks Universiteit Groningen. Emo’s reis is
– zoals de ondertitel zegt – een historisch culturele ontdekkingstocht door Europa in 1211-1212. De lezer volgt
241 dagen lang de wederwaardigheden van de avontuurlijke en ondernemende abt Emo tijdens zijn voettocht
van Wierum naar Rome en weer terug.

E

Emo moet zo rond 1170 zijn geboren. Hij komt

Citaten uit heiligenlevens, kronieken, brieven

uit een voorname familie in de Ommelanden,

en oorkonden brengen het verhaal tot leven.

in die tijd Fries gebied. Op een lokaal parochie-

Honderden prachtige foto’s laten de overge-

schooltje leert hij lezen en schrijven. Als hij een

bleven sporen zien uit Emo’s wereld.

jaar of twintig is, gaat hij samen met zijn broer
Addo rechten studeren in Oxford. Na zijn

Emo op de voet gevolgd

terugkeer is hij vijf jaar lang pastoor in

Twintig jaar lang werkte De Boer aan dit

Huizinge voordat hij het ‘Nijeklooster’ van zijn

magistrale werk. Na een proefreis van

neef overneemt. Het noodlijdende kloostertje

Maastricht naar Laon besloot De Boer om de

lijkt een gouden toekomst tegemoet te gaan

hele reis uit te werken. In de auto en op de

als de eigenaren van de kerk in Wierum beslui-

fiets volgde hij de voetsporen van Emo. ‘The

ten om hun eigendommen aan het

making of leidde soms tot heel emotionele

‘Nijeklooster’ te schenken. Het is echter het

momenten’ zei De Boer op de radio in een uit-

begin van een hoogoplopend conflict. Een

zending van de TROS-nieuwsshow. ‘Vooral

lokale machthebber tekent namelijk protest

waar we in kloosters verbleven waar Emo ook

aan bij de bisschop van Münster tegen de

verbleven heeft (…) dat geeft een enorme

schenking, vermoedelijk omdat hij bang is

impuls aan je historische sensatie’. De Boer

macht en inkomsten te verliezen. Hoewel Emo

uitgangspunten, heeft De Boer de route vrij

hoopt zijn lezers mee te geven dat ‘geschiede-

volgens het Friese recht in zijn gelijk staat,

nauwkeurig kunnen vaststellen: op de heen-

nis altijd betrapbaar en zichtbaar is’. Daar lijkt

krijgt hij het niet. Woedend besluit Emo om

weg dwars door Bourgondië, over de Alpen,

hij ruimschoots in geslaagd, de schatkist staat

zijn gelijk te gaan halen bij Paus Innocentius III.

door de Apennijnen, over de Po-vlakte en dan

met het verschijnen van Emo’s reis wijd open.

Wat volgt, is een voettocht van meer dan 2.000

door Toscane naar Rome. De terugweg gaat

Met abt Emo liep het overigens goed af. Hij

kilometer naar Rome.

door Zwitserland, langs de Rijn en dan via

kreeg een schriftelijke steunbetuiging van de

Münster naar huis. Na een overzicht van de

paus en zijn klooster werd één van de welva-

Reconstructie van een reis

belangrijkste ontwikkelingen in Europa in de

rendste van Noord-Nederland. Wierum werd

Emo vertrekt op 9 november 1211 samen met

eerste helft van de 13de eeuw volgt een

later Wittewierum vanwege de witte pijen van

zijn vriend Hendrik uit Wierum. Ze lopen per

nauwkeurige beschrijving van de reis van dag

de monniken uit het klooster. <

dag gemiddeld zo’n 30 kilometer. In de

tot dag. Daarbij passeren in hoog tempo de

kroniek die Emo later over het klooster

landschappen, kerken, abdijen en heiligen-

schrijft, geeft hij een zeer summiere route-

beelden die Emo onderweg tegenkomt.

> Meer weten:
• Dick E.H. de Boer, Emo’s reis, Leeuwarden, 2011
• Ynskje Penning, Emo’s labyrint, Haren, 2010

beschrijving. Die gegevens heeft hoogleraar
middeleeuwse geschiedenis Dick de Boer
gebruikt als startpunt voor een reconstructie.
Hij heeft sterke aanwijzingen dat Emo en
Hendrik vaak overnachten bij andere kloosters van de Premonstratenzer orde waar zij bij
horen. Als die er niet zijn, vormen de gelijkgezinde Cisterciënzers een goed alternatief.
Het duo volgt de gebruikelijke handels- en
pelgrimsroutes uit die tijd. Op basis van deze

Detail van een reliëf op de façade van de kathedraal van Fidenza.
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COLUMN EELKE GEMENGDE BERICHTEN
100 jaar geleden…

(Foto Hoge Noorden)

Redenaties van een Leeuwarder

Bareld
In moaie julymiddei yn Raerd. We hienen in ynterview regele mei Bareld de Vries. Foar de jonge
lêzers, dat is de heit fan deputearre Jannewietske.
Mar Bareld sels is al in begryp. Underwizer, Frysk
en Sosjalist. Allegear mei haadletters, want Bareld
fynt se alle trije like wichtich. In kameraman set
ús del, gean hjir mar sitten, hy is oan it ynstellen.
Wy prate. Nee, Bareld praat. Want ik woe it eins
noch net ha oer it ynterview-ûnderwerp, dus ik
freegje wêr’t Bareld eins berne is. Aldemiede, tusken Suwâld en Ljouwert, it middelste fan dy trije
buorkerijkes. Mar dan giet it ferhaal yn ien sucht
troch. De Knipe, Burgum, Drachten,
Surhústerfean, Bitgum, Grou, Hellevoetsluis,
Surhústerfean. At er wer yn Raerd útkaam is, hat
de kameraman twa kopkes kofje dronken. En myn
holle sûzet fan alle nammen fan de minsken dy’t
Bareld tsjinkaam is op de skoallen dêr’t er ek mei
wurke. Of dêr’t er yn de ABOP mei yn kontakt
kaam. Minsken dy’t er trof of dêr’t er mei botste
yn it krewearjen foar de Fryske taal, dêr’t safolle
minsken safolle ferskillende tinzen oer hiene. En
minsken út de polityk. It iene nei it oare tuskensintsje streamt him ta de mûle út, de eachjes fonkelje yn syn tinzen oer … en doe sei Homme
Fopma, do witst wol, dy stie ek oan dy skoalle yn
Grou, ien fan de earste skoallen dy’t twatalich
wie, dêrom wie ik der hinne gien, en dy Homme
Fopma sei as we no..... It is net te leauwen hoefolle minsken oft Bareld ken en kend hat.
Pas as ik wer thús bin, tink ik, Bareld moat it allegearre ris opskriuwe. Alles wat er him noch yn it
sin bringe kin. En dy trije dikke boeken dy’t dêr
dan útrûgelje, komme sûnder mis op nûmer ien
fan de Fryske boekelist. At Jannewietske it no
regelet, docht se echt wat goeds foar de Fryske
kultuer.
Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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Leeuwarden, 17 september 1911. In dezen tijd van
oververzadiging moet het wel iets zeer excentrieks zijn
dat de handen in elkaar doet slaan van verbazing, ik zou
haast willen zeggen over zoveel ziekelijks. ’t Geheele
streven van de weldenkenden is er opgericht het werken
op Zondag zooveel mogelijk te beperken. In ’t vorstelijk
’s Gravenhage denkt men er blijkbaar anders over. Daar
is sinds ’t begin van deze maand een courant verschenen, die enkel op Zon- en feestdagen verschijnt. Ik hoop
van harte dat de onderneming een heerlijk fiasco wordt.
(Friesche Courant)

90 jaar geleden…
De herberg van âlde Jeltsje
Bergum, 26 september 1921. Zestig jaren achtereen
de boeren, burgers en buitenlui, en daaronder vooral de
kooplieden, op Bergumer kermis te laven en te versterken in dezelfde herberg, is zeker een zeldzaam voorval.
Dat viel met onze herfstkermis de wed. Talman op den
Lageweg ten deel. Nog steeds geniet ‘Alde Jeltsje’ die
dagen de gunst van een talrijk publiek. Helder van geest,
gezellig van aard als zij is, vertoeft nog menigeen gaarne
eenige oogenblikken bij haar. De muziekvereeniging
‘Apollo’ speelde te harer eere voor dit bijzondere feit een
paar nummers. (Nieuwsblad van Friesland)

80 jaar geleden…
Wrijfdag in Poptaslot
Marssum, 14 september 1931. Als elke Nederlandsche
vrouw is ook de Friezin kraakzindelijk op haar huis. Alles
moet blinken en glanzen
dat het een lieve lust is. En
als symbool- laten wij hem
voor ditmaal tot dien rang
verheffen- wordt in de kerk
en het Popta-slot te
Marssum elk jaar een ‘wrijfdag’ gehouden. In 1711
namelijk bepaalde dr. Popta
in zijn testament, dat in ruil voor een groot legaat ieder
jaar de vrouwen uit het dr. Poptagasthuis de meubelen
van de kerk en het slot moesten wrijven. Hieruit ontstond de ‘wrijfdag’, waarop de vrouwen den laatsten
wensch van den overledene tot op heden vervullen.
(Nieuwsblad van Friesland)

70 jaar geleden…
Belediging van de N.S.B.
Leeuwarden, 29 september 1941. Wiebrigje B., 21
jaar, wonende te Dronrijp, staat terecht wegens het feit
dat, dat zij op 27 juni j.l. en eenige dagen daarna de
leden van de N.S.B. heeft beleedigd en een biljet met
opruiend opschrift zichtbaar voor het publiek heeft
opgehangen. De vader van verdachte heeft een winkel te
Dronrijp. Verd. verzorgt de étalage. Zij heeft een raambiljet gemaakt waarop een aanbeveling van de artikelen
was geteekend, echter op zoodanige wijze dat in de eer-

IDS DE JONG

ste plaats de volgende letters en woorden door het
publiek gelezen zouden worden: N.S.B. Hang ze op! Verd.
wordt veroordeeld tot f40 boete.
(Nieuwsblad van Friesland)

60 jaar geleden…
Bromfietsmarkt
Surhuisterveen, 28 september 1951. Zaterdagmiddag
j.l. werd het gewone lawaai op straat overstemd door
het geronk van tientallen bromfietsen en motoren in ons
dorp. Deze middag werd de eerste Bromfietsen en motorenmarkt in Nederland, op het Torenplein alhier
geopend. Tijdens een bijeenkomst in hotel van der
Scheer sprak burgemeester Van Ek zijn voldoening uit
over het feit dat men in Surhuisterveen het initiatief voor
het organiseren van deze markt genomen had. Hoewel
de toekomst zal moeten uitwijzen of de markt in een
behoefte voorziet, geloofde spreker wel dat deze zal slagen gezien de enorme opgang welke de bromfiets in de
laatste jaren heeft gemaakt. (De Feanster)

50 jaar geleden…
Prinses Beatrix opent buitenschool
Leeuwarden, 15 september 1961. Wanneer je een
dier gaat maken en de echte scheppingsdrang is er, dan
kan zelfs het bezoek van
een heuse prinses je
daarin niet storen, zoals
men hier kan zien. De
foto werd gemaakt tijdens het bezoek van
prinses Beatrix aan de
buitenschool te
Leeuwarden, die zij gistermiddag officieel openstelde. (Friese Koerier)

40 jaar geleden…
Inbraak bij goudsmid Kramer
Franeker, 3 september 1971. De nacht van zaterdag
28 op zondag 29 augustus 1971 zal steeds als een rampnacht in de herinnering van de familie Kramer blijven
hangen. De heer Klaas Kramer was zaterdagavond met
vrouw en kinderen
naar Epe gegaan,
om daar vakantie
te vieren. Het was
zondagmorgen vrij
vroeg toen wij van
bevriende zijde de
mededeling kregen
dat er een inbraak
was gepleegd bij goudsmid Kramer en dat er minstens
voor tweehonderdduizend gulden aan sieraden, goud en
zilver was gestolen. Toen wij er gingen kijken, stonden er
reeds twee politiewagens op het trottoir, het parket uit
Groningen arriveerde net. (Franeker Nieuwsblad)
Ids de Jong (Harderwijk, 1959) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.
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KORT NIEUWS

JAN VAN ZIJVERDEN

Van A tot Feer

Familie van een bekende Fries?

Dominee Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) interesseerde zich niet alleen voor theologie, maar ook voor de
Friese taal en cultuur. Hij bestuurde het Fries vooral vanuit historisch en geografisch perspectief. Tussen de
bedrijven door
werkte hij aan het
zogenaamde
Lexicon Frisicum,
een woordenboek
waarin hij het
eigentijdse Fries,
het oud-Fries en
het Noord- en
Oostfries zoals
dat in Duitsland
wordt gesproken
beschreef. Toen
Halbertsma overleed, was hij nog
lang niet klaar. Hij
bleef steken bij de
letter f van ‘feer’.
Op donderdag 30
juni promoveerde lexicograaf Anne Dykstra van de Fryske
Akademy op het proefschrift J.H. Halbertsma als lexicograaf. Studies over het Lexicon Frisicum (1872). In zijn
proefschrift plaatst Dykstra het lexicon van Halbertsma
in de context van de 19de-eeuwse lexicografie door het
te vergelijken met het Deutsches Wörterbuch van de
gebroeders Grimm en het Woordenboek der Nederlandsche Taal van Matthias de Vries.
www.fryske-akademy.nl

Wat hebben Foekje Dillema, Pieter Jelles Troelstra en
Doutzen Kroes gemeen? Ze zijn allemaal familie van een
Fries die in 1811 is geboren. Op www.fryslan1811.nl
kunt u nu uw eigen stamboomgegevens koppelen aan
een geboorteakte
uit 1811. De
bedoeling is dat
teruggepuzzeld
wordt tot een
voorouder die in
het eerste jaar
van de Burgerlijke
Stand is ingeschreven. Op de
site kunt u naast
‘harde genealogische feiten’ ook
bijzondere verhalen of reacties op
het werk van
andere genealogen kwijt. Een
aantal bekende
Friezen is door Tresoar al uitgezocht, zoals Cissy van
Marxveldt. Op 18 november 2011 hoopt Tresoar zoveel
mogelijk nazaten van in 1811 geboren Friezen bij elkaar
te brengen op de ‘Friezendag’.
www.fryslan1811.nl

Kunstcollectie LTO naar Lânbou Museum
De verhuizing van LTO-Noord naar een kleiner kantoor in
Drachten was aanleiding om de kunstcollectie onder te
brengen bij het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld. De
meer dan vijftig werken van kunstenaars zoals Ids
Wiersma, Andries en Bouke van der Sloot, Sjoerd de
Vries, Pyt de Vries en Germ de Jong zijn oorspronkelijk
verworven door de Friese Maatschappij van Landbouw
en de Friese CBTB. De kunstenaars hebben met elkaar

gemeen dat ze allemaal de Friese boer, de Friese landbouw en het Friese landschap hebben verbeeld. In 2012
presenteert het Lânbou Museum een speciale expositie
over de LTO-collectie.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Edelsmeedkunst op de foto
De Friese edelsmeedkunst is onderwerp van het boek dat
de Ottema-Kingma Stichting laat maken onder leiding
van hoogleraar toegepaste kunsten en kunstnijverheid
prof. dr. Johan ter Molen. Na een aantal inleidende
hoofdstukken volgt een representatieve selectie van ruim
vierhonderd Friese gouden en zilveren voorwerpen. Al
deze voorwerpen worden op dit moment gefotografeerd.
De voorwerpen moeten nauwkeurig worden gepoetst,
voordat fotograaf Tom Haartsen ze vastlegt. Het fotograferen van dit soort voorwerpen is een vak apart.
Edelmetaal, en vooral zilver, reflecteert sterk, zodat er
snel ongewenste effecten zichtbaar zijn. Een uitdaging
voor Haartsen om de voorwerpen met de juiste glans en
reflectie te fotograferen. Het boek over Friese edelsmeedkunst moet in het najaar van 2013 klaar zijn.
www.oks.nl

Kunst uit alle windstreken

Archief KWV Langweer

Pater Titus Brandsma (1881-1942) is al decennialang een
inspirerend voorbeeld voor veel mensen. Onder hen zijn
kunstenaars uit de hele wereld: van Italië tot Indonesië
en van Malta tot Brazilië. Wie het werk van deze kunstenaars wil bekijken heeft normaal gesproken een reis van
vele duizenden kilometers voor de boeg. Wie het zich
gemakkelijk wil maken kan nu ook terecht in de tentoonstelling ‘Titus Brandsma kunstzinnig. Een internationaal tableau’ in het Titus Brandsma Museum in
Bolsward. In de tentoonstelling die tot en met
18 november is te zien, hangt en staat gevarieerd werk
van kunstenaars als Natasja Bennink, Von der Nahmer,
Mathot Timmer, Pyke Koch, Roovers, Adema en Trum.
www.titusbrandsmamuseum.nl

Het Fries Scheepvaart Museum bewaart naast voorwerpen ook archieven en boeken. In de bibliotheek staan
ruim 10.000 boeken over de geschiedenis van de Friese
scheepvaart, de geschiedenis van Sneek en de Friese
Zuidwesthoek. Daarnaast beheert het museum de
archieven van vele tientallen schippers, scheepswerven

Beeld Natasja Bennink. (Foto Dennis Markic)

en watersportclubs. Vorig jaar gaf de Koninklijke
Watersport Vereniging Langweer (KWV) haar archief in
bewaring aan het Fries Scheepvaart Museum. De KWV
Langweer – die in 1859 werd opgericht – heeft een rijk
verleden. De watersportvereniging organiseert niet
alleen zeilwedstrijden, maar heeft ook een roeiafdeling
en beheert een jachthaven. Bibliothecaris Jeannette
Tigchelaar inventariseerde het archief. Daarbij bleek dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk veel stukken zijn zoekgeraakt. Mocht u archiefstukken uit het
archief van KWV Langweer tegenkomen, dan hoort het
Scheepvaartmuseum dat graag.
www.friesscheepvaartmuseum.nl
27
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VERBROKEN VERBINDINGEN

KERST HUISMAN

Drachtster vaart,
spijt over demping
Wat mooi toch dat er mail bestaat.
Anders had Jan Boomsma nooit zijn
buurmeisje Helena Lindeboom, dat
hij in 1945 van de verdrinkingsdood
in de Drachtster vaart redde, teruggezien. Jan richtte zich vier jaar
geleden per mail tot de in Canada
wonende Jelle Kooistra, die een tijdlang de rubriek ‘Op zoek naar roots’
in de in Surhuisterveen verschijnende krant De Feanster verzorgde.
Jelle ging op zoek en laat hij nou de
ook in Canada wonende Helena vinden. Er is inmiddels een mailcontact
tussen Helena en haar vroegere redder opgebloeid.
Luchtfoto rond 1935 van het centrum van Drachten met zicht op de Drachtster vaart in oostelijke richting. (Tresoar)

H

Het verhaal van de redding van Helena is te

helje. Doe´t sy der út wie en dêr lei, kaam sy

Aanleg

mooi om de lezer te onthouden. Jan

al gau wer by, prûste om it libben en gie

Het begin ligt in het jaar 1641. De aanleiding

Boomsma uit Groninger Opende: ‘Krekt nei

stean en rûn hiel fluch nei har hûs ta dat flak-

was de aanwezigheid van een groot hoog-

de oarloch, it wie yn ‘e simmer en ik wenne

by wie.’ Er zijn ondertussen al weer bijna

veengebied, dat zich van oostelijk van de

yn Drachten, doe ha ik wat meimakke dat ik

twee generaties opgegroeid, die de

beide boerendorpjes Noorder- en

nea fergetten haw. Ik wie ûngefear tsien jier

Drachtster vaart, deze ooit belangrijke verbin-

Zuiderdrachten uitstrekte. Er stroomde van

âld en ik rûn fan skoalle nei ús hûs oan de

ding te water van Friesland met het Drentse

dat hoogveen vaak zuur veenwater naar de

Passchier Bollemanwei by de Drachtster Feart

net van kanalen, niet meer uit eigen aan-

lager geleden landerijen in het westen en de

lâns. Unferwachts seach ik flak by ús hûs wat

schouwen hebben gekend. De vaart is tussen

bevolking van de beide Drachtens had toen al

bewegen yn it wetter. Ik stapte wat tichter by

1962 en 1968 gedempt. Dat paste in de tijd,

eens een afwateringssloot gegraven, om hier-

en gie in bytsje yn de ûnderwâl flak by it wet-

dat men liever autowegen dan nauwelijks

door het water te lozen in de richting van de

ter stean en seach doe dat der krekt efter it

meer functionerende kanalen had. Veel

Friese boezem. Maar omdat dit nogal onge-

reid it iene of oare yn it wetter beweechde.

Drachtsters spijt het nu, dat dit is gebeurd. Er

controleerd plaatsvond (er werd geen sluis

Doe seach ik ynienen dat it in berntsje wie

zijn de afgelopen jaren wat halfslachtige

aangelegd) protesteerden de lager gelegen

dat oan it ferdrinken ta wie. Hja gie wer

pogingen geweest, de vaart weer te herstel-

grietenijen Idaarderadeel, Tietjerksteradeel en

ûnder, kaam fuort wer boppe, mar gie ek wer

len, en de beeldend kunstenaar Henk Hofstra

Leeuwarderdadeel. Daar kwam het zure

ûnder wetter en doe baaide ik rimpen wat

heeft in 2007 door een straat op de plaats

water terecht. De sloot moest weer verdwij-

fierder de feart yn en koe har noch krekt by it

van de gedempte vaart blauw te verven een

nen. Er waren echter in die tijd ook kapitaal-

hier pakke. Op dy manier koe ik har nei de

symbolisch kanaal geschapen. De discussie

krachtige lieden, die dat hoogveen tot turf

wâl ta lûke, har beetpakke en har út de feart

gaat voort.

willen verwerken. De reden was de grote
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behoefte aan brandstof voor de groeiende

Saco van Teyens om de veengronden onder

nijverheid in de steden. Zo vonden voorvech-

Ureterp te vergraven. Daartoe moest de

ters van een plaatselijk Drachtster belang en

Drachtster vaart worden verlengd oostwaarts

belangrijke geldschieters uit Holland elkaar.

door Ureterp en Siegerswoude en verder naar

Op 5 oktober 1641 tekende de Haagse koop-

Bakkeveen. Maar de voorspoed bleef niet.

man Passchier Hendriks Bolleman een con-

Passchier Bolleman ging in 1656 failliet. Boze

tract met inwoners van de beide Drachtens.

tongen beweerden, dat hij er bij het sluiten

Bolleman nam op zich tezamen met zijn com-

van het contract in 1641 was ingeluisd: hij

pagnons op de grens van de beide dorpjes

kreeg het slechtste veen. Onder de opvolgers,

een ‘schipsloot ofte grifte’ van 28 tot 30 voet

die zijn aandelen overnamen, waren de
Gezicht op de Drachtster vaart met het sluisbruggetje in
Drachten. (Tresoar)

tuigen of raakten er mensen in de vaart. Maar
Tjaerd van Aylva, één van de opvolgers van
Ecofeen, zorgde voor een weg naar het oosten langs de vaart. En de hoge brug verdween
weer. Tjaerd zorgde in verband met die wegaanleg ook voor een opzienbarende constructie: een draaibrug op het Oosteinde. Die brug
dreef op een waterbak en kon naar twee kanten draaien Deze werd in 1859 vervangen
door een brug die op rollen liep, en van leuningen was voorzien. We weten hoe hij er uit
heeft gezien dankzij een tekening die de
Drachtster Woudenonderzoeker J.J. Spahr van
der Hoek ervan heeft gemaakt. In de loop van
de 19de eeuw werd de Drachtster Compagnonsvaart via Haulerwijk en Veenhuizen
Buitenstverlaat was één van de twee schutsluizen in de vaart. Deze is bij het begin van de Drait. (Foto Hoge Noorden)

naar Drenthe doorgetrokken. De eigendom
van de Drachtster vaart vererfde uiteindelijk
over een groot aantal nauwelijks op te sporen

breed te graven vanaf de Drait in het westen

Drachtsters niet altijd beter af. Vaarteigenaar

eigenaren. Het onderhoud van vaart en verla-

tot in het hoogveen en van daar een dwars-

Isbrandus Ecofeen veroorzaakte bijna een

ten werd daardoor verwaarloosd. In 1858 nam

vaart, breed 24 voet. Om de onaangename

oproer in de veenkolonie, toen hij de wipbrug

de dorpsgemeenschap van Drachten het

herhalingen van mogelijke dempingen te

in de buurt verving door een hoge brug. Bijna

kanaal over, en toen dat nog niet tot een dui-

kunnen verhinderen, werd er een verzoek om

dagelijks gebeurden er nu ongelukken met rij-

delijke verbetering leidde, werd de vaart in

vergunning ingediend. De Staten verleenden

1891 bezit van de pro-

hun toestemming op 10 maart 1649.

vincie. Met het aflopen

Belangrijk was, dat er in de vaart twee verla-

van de vervening werd

ten (schutsluizen) werden aangelegd, het

ook het nut van de

Buitenstverlaat bij het begin bij de Drait en

Drachtster vaart niet

verderop het Buurtster verlaat. Die laatste

meer ingezien. In 1962

naam kwam in de mode, toen hier een buurt

begon de demping. <

tot ontwikkeling kwam, het begin van het
veenkoloniale Drachten.

Vervening
De vervening verliep zo voorspoedig, dat
Bolleman en zijn compagnons in 1649 een
overeenkomst sloten met de compagnons van
het hoogveen in Opsterland Saco Fockens en

Drachten op de Schotanuskaart
van omstreeks 1700. De door
Tjaerd van Aylva aangelegde
weg naar het oosten staat er al
op. De Lange Wyk of
Bakkeveenster vaart vormt het
begin van het kanaal in verdere
oostelijke richting. (Tresoar)
29
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BOEKEN
Staveren
Hoofdstad van de Friese kusten
en het verhaal van ‘de jonge
Siebren’
Binne L. Boarnstra, Dirk Huizinga, Klaas
Jansma en Johan Prins
PENN, Leeuwarden, 2011
160 pp. isbn 9789077948644

In Staveren houden ze wel van een feestje. In de wijde omgeving van het kleine
havenstadje zijn enorme billboards
geplaatst met de aankondiging van de
festiviteiten rond het 950-jarig bestaan.
Op de gelegenheidswebsite
www.stavoren950.nl is het hele feestpro-

JAN VAN ZIJVERDEN

gramma te vinden. Van het Reaal straattennistoernooi tot het SKS Skûtjsesilen en
van het Odulphus straatfestival tot het
optreden van SULT met het stuk Redbad.
Alles wordt uit de kast gehaald en in het
teken van 950 jaar stadsrechten geplaatst.
Toch vinden de auteurs van het jubileumboek dat de inwoners van Staveren zich
nog vrij bescheiden opstellen. Zij stellen
dat ‘het jaartal vrij willekeurig is, men zou
haast kunnen zeggen bescheiden, gekozen. Het zou bijvoorbeeld ook wel
Staveren 1250 kunnen zijn’. Daarbij doelen ze ongetwijfeld op de stichtingsdatum
van het klooster in Staveren door de
Utrechtse kanunnik Odulfus. Dat was rond
het jaar 830. In die tijd was Staveren al
een handelsknooppunt van formaat,
waarvan het grondgebied liep tot in de
veenbossen van het toenmalige
Kreilerwoud. In Staveren, Hoofdstad van
de Friese kusten beschrijven eindredacteur
Klaas Jansma en een drietal kenners de
geschiedenis van het stadje aan de voormalige Zuiderzeekust. De eerste vier
hoofdstukken van het boek zijn helemaal
gewijd aan de vroegere glorietijd, toen
Staveren zich een Hanzestad mocht noemen. De auteurs nemen de lezer mee naar
de tijd van de watersnoodramp van 838,
het bezoek van een groep Vikingschepen

onder leiding van Olav Tryggvason, de
aanleg van een stormvloedkerende dijk,
de ondergang van het Odulfus-klooster, de
Rijnhandel, het Staverse zeerecht en de
aanwezigheid van Staverse aldermannen
(vertegenwoordiger van de kooplieden uit
Staveren) in verschillende grote Europese
handelssteden. Weliswaar worden twee
bladzijden aan de ‘Gouden Eeuw’
besteed, maar toch vrij abrupt gaat de
lezer over naar de tweede bloeiperiode
van Staveren: die van de visserij in het
laatste kwart van de 19de en het eerste
kwart van de 20ste eeuw. Het vijfde
hoofdstuk behandelt de vangst van
paling, haring en ansjovis met de kenmerkende Staverse jollen. Rond 1900 waren
van de 870 inwoners meer dan tweehonderd mannen en jongens met 69 jollen
werkzaam in de visserij, tegen 11 jollen
en een handvol andere vaartuigen in
1884. Toegenomen vraag uit Duitsland,
snellere transportmogelijkheden voor de
bederfelijke vis en een nieuwe visserijwet
zorgden voor deze explosie van bedrijvigheid. Met de afsluiting van de Zuiderzee
kwam een einde aan deze kortstondige
economische bloeiperiode. Aan deze tijd
denken veel inwoners van Staveren met
weemoed terug. Ze zijn dan ook uitgesproken trots op de restauratie van de

toonstelling over
een halve eeuw
vertier en vermaak
in Heerenveen. Uit
alles blijkt dat
Heerenveen
swingt. Het gelijknamige boek bij
de tentoonstelling
schetst een beeld van de Skoattermerke,
The Night of The Koemarkt, de rijke popgeschiedenis, Sfinks, grote optredens van
artiesten in het Abe Lenstra Stadion en
Thialf, koren, cabaret, straatmuzikanten,
theater, dichters, en nog veel meer.

loog en onderzoeksjournalist Simon Vuyk
de gewelddadige moord op de 23-jarige
Cato Mirande beschrijft. Dader was de
zeventien jaar oudere Johan Barger, de hervormde dominee van Harlingen die in het
diepste geheim al twee jaar lang een buitenechtelijke relatie met Cato had. Vuyk
ontdekte tal van nieuwe feiten en onopgehelderde mysteries rond deze historische
moordzaak uit 1894.

De Staverse jol ST 26 van F. de Boer achter
de oude werf rond 1900. (Foto Jan Visser)

Staverse jol ST 16. Aan de geschiedenis
van de jol en de restauratie van ‘de jonge
Siebren’ zijn de laatste vier hoofdstukken
van het boek gewijd. De combinatie van
de Hanzetijd en de bloei van de visserij in
één boek oogt wat gedwongen. Het resultaat is wel dat het boek verschillende
doelgroepen bedient: de inwoners van
Staveren, de liefhebbers van historische
zeilschepen en mensen met interesse voor
de historie van Staveren. <

KORT
Pittoreske reis door Friesland. Een
van de Zeven Verenigde Provinciën
P.J. Gauthier, met inleiding door J. van
Sluis
Bornmeer, Gorredijk, 2011
116 pp. isbn 9789056152680
Krap vier jaar zat de jonge Franse ambtenaar Pierre Joseph Gauthier in Sneek, van
1810 tot 1814 om precies
te zijn. Die vier jaren
maakten grote indruk op
hem. Gauthier trouwde
met een Friezin en
beschreef de provincie van
zijn geliefde in 34 hoofdstukken. Met veel gevoel
voor detail beschrijft hij
zaken als klederdrachten, sporten, kermissen, de brandweer en begrafenisrituelen.
Hij maakte zelf de illustraties bij zijn
Pittoreske reis door Friesland dat door Elisa
Vivant in het Nederlands is vertaald.
Uit! 50 jaar amusement in
Heerenveen
Harry de Jong en Cecile Steenwijk
Kok Omniboek, Utrecht, 2011
96 pp. isbn 9789033009990
Onder de titel ‘Uit’ organiseerde Museum
Willem van Haren deze zomer een ten30

De blikken dominee. Een verboden
liefdesaffaire die eindigde in moord
Simon Vuyk
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2011
224 pp. isbn 9789033009907
Twisten en scheuringen binnen de
kerk, de afschaffing
van de doodstraf,
de economische
crisis en de
opkomst van het
socialisme. Dat zijn
de achtergronden
waartegen crimino-

Het ‘doktersboek’ van Douwe Ales. De
medische aantekeningen en recepten
van een Friese boer uit 1699
Goffe Jensma en Mart van Lieburg
Erasmus Publishing, Rotterdam, 2011
256 pp. isbn 9789052352060
‘Om blauwe ogen te verdriewen: Neemt
polwer van komijn; ende met was tsamen
gesmolten; ende maeckt een plaester daer
af’. Het is maar een van de 665 middeltjes
uit het ‘doktersboek’ van de Friese
boer Douwe Ales
(1672-circa 1714)
dat is uitgegeven
door Goffe Jensma
en Mart van
Lieburg. De medische adviezen van
Ales geven een

fraai inkijkje in de wereld van de 17deeeuwse geneeskunde. De auteurs plaatsen het werk van Ales in een ruimere
medisch-historische context.
Fries waterstaatsbestuur. Een
geschiedenis van de waterbeheersing
in Friesland vanaf het midden van de
achttiende eeuw tot omstreeks 1970
J.P.A. Louman
Vossiuspers, Amsterdam, 2011
594 pp. isbn 9789056294656
Tussen 1960 en 1970 werd Friesland
ingedeeld in waterschappen, een tweede
boezemgemaal werd gebouwd en de
Lauwerszee afgesloten. Daarmee was
voor het eerst sprake van een doelmatige
waterbeheersing. Tot die tijd was het peil
van meren, plassen en vaarten nauwelijks
te beheersen en liet de provincie de problemen rond de waterbeheersing min of
meer op hun
beloop. In Fries
waterstaatsbestuur
schetst J.P.A.
Louman hoe in
twee eeuwen tijd
de drooglegging
van Friesland werd
gerealiseerd. <
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KALENDER
13 tot en met 18 september
Mooi mislukt
Theatervoorstelling in de Oldehove over Jacob van Aken,
de bouwmeester van de Oldehove.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

JAN VAN ZIJVERDEN

Samen met drs. Tjitze Tjepkema vertelt hij over Titus
Brandsma.
www.titusbrandsmamuseum.nl

26 oktober
Fries in India
Lezing door Bauke van der Pol over de Friese predikant
Jacobus Canter Visscher die in dienst van de VOC tussen
1717 en 1723 in India was gestationeerd.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

KALENDER
18 september
Het dagelijks leven in Leeuwarden rond 1600
Lezing door Wiebe Bergsma van de Fryske Akademy over
het dagelijks leven in Leeuwarden aan de hand van het
‘Diarium’ van Bernardus Furmerius (1542-1616).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

22 september
Lezing Jonathan Israel
Jonathan Israel geeft in Tresoar een lezing (in het Engels)
over zijn laatst verschenen boek Democratic
Enlightenment. Dit is het laatste deel uit een serie van drie
boeken over de geschiedenis van de Verlichting in Europa.
In dit deel wordt de periode 1750-1789 beschreven die
eindigt met de Franse revolutie. Jonathan Israel (1946) is
hoogleraar aan de universiteit van Princeton in de VS.
Kaarten (€ 7,50) reserveren bij boekhandel Selexyz-De Tille.
www.tresoar.nl
tot en met 24 september
Beeld van een vrouw
Kleine presentatie in het Hannemahuis rond
de aanwinst van een bijzonder beeldje van
Harlinger aardewerk. Het beeldje van een
vrouw met een streng uien in de ene en een
mandje met uien in de andere hand is rond
1780 geboetseerd en in Harlingen beschilderd door de aardewerk- en tegelschilder
Jan Eelkes Kroonenburg.
www.hannemahuis.nl
1 oktober 2011
Getuigen van Titus Brandsma
De 95-jarige pater Constant Dölle O.Carm is één van
de weinigen die Titus Brandsma nog heeft gekend.

1 oktober
200 jaar familienamen
Bent u op zoek naar uw Friese DNA-sporen, het familiewapen, geëmigreerde familie, uw katholieke roots, Duitse
verwanten of wilt u weten hoe u uw stamboom op de
computer kunt invoeren? Dan is de dertiende Friese
Genealogische Contactdag bij Tresoar iets voor u.
Tientallen organisaties uit Nederland en Duitsland geven
informatie. Verder zijn er verschillende lezingen. Kinderen
schrijven hun eigen akte met een kroontjespen en krijgen
uitleg over hun achternaam.
www.tresoar.nl

8 oktober
Cultuurhistorische boottocht
De (bijna) jaarlijkse cultuurhistorische boottocht gaat dit
jaar van Leeuwarden (de Froskepôle) naar Grou en
Earnewâld (Landbouwmuseum) en vandaar weer terug
naar Leeuwarden. Met lezingen, presentaties en excursies.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
17 oktober
Terponderzoek Jelsum
Lezing door Theun Varwijk over het onderzoek naar de terp
van Jelsum, dat is uitgevoerd in 2010.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
22 oktober
Dag van de Leeuwarder geschiedenis
www.historischcentrumleeuwarden.nl
tot en met 23 oktober
Oude en nieuw vaarwegen
Tentoonstelling over de Zwette en het Prinses Margrietkanaal. Naast hedendaagse foto’s zijn er scheepsmodellen
en historisch materiaal te zien over beide kanalen.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

9 november
Johan Willem Friso herdenking
Herdenking waarbij de verschillende kanten van de prins
worden belicht door Bearn Bilker, Hanno Brand (Fryske
Akademy) en Arie Pieter van Nienes.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

15 november
Presentatie website Friese merklappen
Tresoar en het Fries Museum presenteren hun nieuwe website over Friese merklappen. Doorlopend
lezingen en presentaties. Bovendien is er
gelegenheid om oude
of zelfgeborduurde merklappen in te laten scannen. Uw
merklap en verhaal komen dan ook op de website.
http://blog.friesemerklappen.nl
23 november
De Franeker Universiteit
Studiedag rond de Universiteit van Franeker. Over de
oprichting, het onderwijs, de studenten, de sluiting en de
bijzondere boekencollectie. Docent is Jacob van Sluis.
www.tresoar.nl
23 november
Krullen en Slingers
Lezing door Sytse ten Hoeve, oud-directeur van het Fries
Scheepvaart Museum, over de interieurkunst in Sneek en
de Zuidwesthoek van Friesland in de tweede helft van de
18de eeuw. Met aandacht voor beeldhouwers uit de
periode van de rococo als Jan van Nijs.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Het tijdschrift en de
vereniging achter het
tijdschrift

ERRATA

Kerk van Witmarsum
In het julinummer van Fryslân is een verkeerde foto bij
het artikel over Binne Roelofs Veltman geplaatst. De kerk
op de foto is niet bij zijn begraafplaats in Jistrum, maar
de kerk van Witmarsum. Bij de rubriek Verdwenen beroe-

pen, op de achterzijde van het juli-nummer, staat onderaan een dubbel gedrukte tekst. Daar hoort te staan: Jan
droeg bij het polijsten een zwarte hoed met brede rand
om zichzelf enigszins te beschermen.

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en
Cultuur/ Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en
Kultuer is de vereniging voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Fryslân. Het
Genootschap heeft een traditie die teruggaat tot de
oprichting in 1827, maar is er in de eerste plaats voor
de mensen van hier en nu, voor de inwoners van
Friesland en voor hen die zich met Fryslân verbonden
voelen. Het Fries Genootschap geeft naast Historisch
Tijdschrift Fryslân ook het wetenschappelijk jaarboek
De Vrije Fries uit, en organiseert allerlei activiteiten op
historisch gebied, zoals excursies, lezingen en symposia. Met Historisch Tijdschrift Fryslân laat het Fries
Genootschap zien dat de geschiedenis van Fryslân een
spannend verhaal is, dat nooit is afgelopen. Door de
verbinding met de actualiteit te leggen maakt het tijdschrift duidelijk dat wie het Fryslân van nu wil begrijpen, het verleden moet kennen.

31

Fryslan_HT_5_juli_2011

11-08-2011

12:25

Pagina 32

VERDWENEN BEROEPEN

MARGREET VAN DER ZEE

Auke Slagter en Yke Koudenburg waren melk-

Melkrijders

rijders in de jaren zestig en zeventig, in
Jubbega en Nieuwehorne, met Oudehorne als
onderlinge grens. Elk had tussen de twintig à
dertig boeren waar ze ‘s zomers tweemaal
daags de melkbussen langs de weg ophaalden.
’s Ochtends werkten ze van zeven tot twaalf en
’s avonds van zes tot tien uur, en dat zeven
dagen per week. Auke is twaalf jaar melkrijder
geweest, Yke negen jaar, want melkrijder was
je niet je hele leven. Je moest er slag van hebben om melkbussen met dertig liter melk op en
van de hoge wagen te tillen. Vaak stonden
Auke en Yke bij de nieuwe melkontvangst van
de melkfabriek De Takomst in Wolvega achter
elkaar met hun tractor en volgeladen wagens.
De één zette de bussen, boer voor boer, op de
lopende ketting, de ander haalde de deksels
los, desnoods door er aan de zijkant, op de stalen band, een klap met een rubber hamer
tegen te geven. De bussen van een boer waren
herkenbaar aan een nummer, later aan een
kleurband en een geschilderd nummer. De
grootste boer leverde zo’n dertig bussen per
keer in het hoogseizoen. De melkrijders vervoerden in de drukste periode zomaar driehonderd melkbussen op de twee wagens achter de
tractor. Die tractor was meestal de grootste van
(Met dank aan Auke Slagter en Yke Koudenburg) (Foto Frysk Lânboumuseum, Earnewâld, fotograaf Johan Witteveen)

de streek en gaf de melkrijder een stoer imago.
Hij nam ook boodschappen tussen fabriek en
boer mee: het melkmonsterkistje en het boodschappenbriefje, geklemd tussen deksel en
melkbus, leverden ze in bij de fabriek. Met de
retourvracht lege bussen kregen ze wei, kaas
en boter mee. Het beroep bracht veel vrijheid
met zich mee. Zo stopten ze onderweg weleens. Auke hielp een keer bij het kalveren en
kreeg van de koopman vier slokjes aangeboden
omdat het kalf immers vier poten had. Yke
nam graag de route binnendoor om bij een uitspanning in Oldeholtpade neer te strijken. Tot
de directeur erachter kwam en hem verbood
om nog langer daarlangs te rijden, al was dat
korter. In de herfst, bij minder lading, was er
strijd om wie het eerst bij de
fabriek was. Met de komst van
de melktank moesten tal van
melkrijders op zoek naar een
andere baan. Met de rijdende
melkontvangst veranderde het
beroep van melkrijder totaal.

Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is
sinds 2003 conservator van Museum Joure.

