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Beweger in vele opzichten. En wat te denken van de koppige volharding van Anne
Bajema, uitvinder van een revolutionaire melkmachine? En wie weet nog van Simke
Kloostermans ‘Fryske petiele’?
Siebrand Krul
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Een Bajema melkt beter!

Oostzeevaarderskolonie aan de hand van de strijd tegen Spanje.

Kingma: succesvol familiebedrijf in Makkum
Makkum had in de 17de en 18de eeuw een schippersgemeenschap
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waarvan Hylke Jans Kingma de bekendste schipper was. Weinig
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schippers waren zo succesvol als hij en in staat een eigen rederij en
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vervolgens andere zaken aan land te beginnen.

Harlingen, Frieslands poort naar zee
Ondanks de gunstige ligging en perioden van voorspoed is Harlingen
sinds midden 19de eeuw blijven steken in goede bedoelingen en

Op het omslag: Tegeltableau met een smakschip, gemaakt door
Pytter Ruurds uit Harlingen, omstreeks 1780. (Fries Scheepvaart
Museum)

23

hoopgevende aanzetten om uit te groeien tot de economische motor
van Friesland.
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COLD CASE

NELLEKE IJSSENNAGGER

Donderbeitels en urnen:
het ‘hunebed van Rijs’
Hoewel al in 1849 bij ontdekking afgebroken, heeft Friesland tot 1996 één hunebed. In dat jaar ontdekt
archeoloog Jan Lanting dat dit ‘hunebed te Rijs’, waarvan de vondsten tot de oudste collectie van het Fries
Museum behoren, helemaal geen hunebed is, maar een veel zeldzamere steenkist.

I

In 1849 leest L.J.F. Janssen, toenmalig

Door het nieuwe inzicht veranderen de

conservator van het Rijksmuseum van

datering van deze vondsten of het feit dat ze

Oudheden, in de krant over het hunebed. Hij

tot de Trechterbekercultuur horen niet. Toch

bezoekt het monument in het Rijsterbos op

kijken we nu anders naar dit oude deel van

het landgoed van jonkheer Van Swinderen.

de collectie. De vondsten blijken als inventaris

Hij beschrijft nauwkeurig de resten van het

van een steenkist unieker. Het aardewerk lijkt

steengraf in het landschap en concludeert op

uit verschillende fasen te komen, en nu weten

basis van zijn onderzoek ter plaatse dat het

we dat ze behoren bij begrafenissen van één

inderdaad om een hunebed gaat. De

of twee individuen op verschillende

jonkheer heeft de gevonden archeologische
voorwerpen aan het Friesch Genootschap

momenten. Het steengraf werd namelijk
Objecten uit het hunebed van Rijs. (Fries Museum)

overgedragen. De verzamelingen van het

hergebruikt. De tekst bij de objecten in de
inventarisboeken ‘gevonden in het hunebed

Genootschap vormden in 1853 de basis voor

bekend: een steenkist. Deze constructie is

van Rijs’ kunnen en willen we niet

een museum, waar uiteindelijk het Fries

geen kist, maar een kuil gebouwd met stenen

veranderen, maar een nieuwe laag informatie

Museum uit is ontstaan.

en bevat kleinere stenen dan een hunebed,

wordt er wel aan toegevoegd. Zo wordt zelfs

bestemd voor één of twee personen. Van dit

de oudste collectie soms weer nieuw. <

Unieke steenkist

type graf kent Nederland maar enkele

De vondsten behoren tot de

exemplaren, de eerste in 1929 ontdekt. De

Trechterbekercultuur en stammen uit

beschrijving van het steengraf en de grootte

ongeveer 3.000 voor Christus. Het gaat om

van de stenen doet Lanting vermoeden dat

vier vuurstenen bijlen, zogenaamde

Rijs een nieuwe steenkist, de enige van

‘donderbeitels’, en ‘een versierde potscherf

Friesland, kon zijn. Het is een vermoeden dat

van een urn’. Donderbeitels zijn gepolijste

wordt bevestigd bij zijn onderzoek aan het

vuurstenen bijlen waarvan men later

graf zelf.

geloofde dat ze iets met donder en bliksem te
maken hadden. Het aardewerk zat

Nieuw inzicht

waarschijnlijk vol met etenswaar. Bij

Zo werd het ‘hunebed van Rijs’ de ‘steenkist

onderzoek naar het hunebed door dr. Van

van Rijs’. De belangrijkste vraag is, wat dit

Giffen in 1922 zijn wederom vuursteen en

voor de donderbeitels en urnen betekent.

aardewerk gevonden en naar het Fries
Museum gebracht. Een aantal werd

Een ‘donderbeitel’ uit Rijs. ‘Donderbeitels’ zijn gepolijste
vuurstenen bijlen waarvan men in later tijd geloofde dat ze
iets met donder en bliksem te maken hadden, vandaar hun
bijnaam. (Fries Museum)

tentoongesteld op de afdeling ‘oudste cultuur
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is collectieconservator terpencultuur en middeleeuwen bij het
Fries Museum en werkt aan een promotieonderzoek
bij de Rijksuniversiteit Groningen.

der zand- en veengronden’, een afdeling die
zelf al weer geschiedenis is. Na bestudering
van de aantekeningen van Janssen en Van
Giffen uit respectievelijk 1849 en 1922, begint
in 1996 dr. Jan Lanting van de RUG te
twijfelen of het wel om een hunebed ging.
Een hunebed is een bovengronds, stenen graf
bedekt met een heuvel, waarin vele
generaties doden bijgezet worden. Uit
dezelfde tijd is een ander type steengraf
4

De recente contouren die de plek van de steenkist aanduiden.
(Foto Nelleke IJssennagger)

> Meer weten?
• J.N. Lanting, ‘Het zogenaamde hunebed van Rijs (Fr.)’
in Paleoaktueel 8, 1996
• A.E. van Giffen, ‘Het hunebed te Rijs in Gaasterland’
in De Vrije Fries 27, 1924
• L.J.F. Janssen, ‘Het hunebed te Rijs, in Gaasterland’ in
De Vrije Fries 5, 1853
• B. Boersma, Gaasterland. Eeuwenoud land tussen Mar
en Klif, Leeuwarden, 2005
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Fryske petiele en
de Friese taalstrijd
In 1938 verscheen een bijzonder kookboek, De Fryske petiele en hwet der op en yn leit, geschreven door Simke
Kloosterman. De titel herinnert aan ‘De Friesche patele’, een grote schotel met veertien vleesgerechten uit de tijd
van de oude Friezen. In de 17de eeuw ontstond er bijzondere belangstelling voor de oude Friese geschiedenis
met zijn roemruchte vrijheid, en de grote feestmalen die de oude Friezen gehouden zouden hebben.
Het schilderij ‘De Friesche maaltijd’ is omstreeks 1630 gemaakt. Het bijschrift (in nagemaakt Oudfries) luidt: Dio Fryesche taefel wyer all tyden versjoen mey principaele riuchten op harre kerstendeggen, hallingen off frioune spreckinne. Oftwel: De Friese tafel was altijd voorzien van voorname gerechten op hun christelijke feestdagen, bruiloften en vriendschappelijke bijeenkomsten.
(Hannemahuis Harlingen, bruikleen Fries Museum)

I

In de inhoudsopgave van De Fryske petiele

waar of gjin waar, in ûre deis kuijerje’) en een

vinden we traditionele gerechten als flau-

middel om gezond en fris honderd jaar oud

bytsjes, stip, takrûd, potiten, mûleterchkjes yn

te worden. Het boek vloog de vooroorlogse

it sûr en swiete snobberij by de tee. De recep-

boekhandels uit en is tegenwoordig alleen

ten verzamelde Kloosterman in de loop van

nog maar antiquarisch te krijgen.

haar leven binnen en buiten Friesland. Het

Simke Kloosterman in 1937 op haar 61ste verjaardag.
(Tresoar)
6

kookboek was bijzonder als eerste en enige

Skieppetonkjes en aubergines

Friestalige kookboek. Bijna ieder hoofdstuk

De Friese taalstrijd kan zich op vele terreinen

begint met een toepasselijk Fries rijmpje

afspelen, maar dat het wapengekletter zelfs

(zoals onder ‘Ierdappels’: ‘Der binne mar twa

op culinair en huishoudkundig gebied te

dingen yn ‘e wrâld, Dy’t in man sels útsykje

horen is geweest, mag wel verbazing wekken.

moat: In ierdappel en in wiif’). De hoeveelhe-

Zo’n dertig jaar geleden bracht Wieke de

den en de bereidingswijze van de recepten

Haan, toen studente Engels en Huishoud-

worden in verhaalvorm weergegeven en er

kunde aan de Groningse lerarenopleiding

staan smakelijke gerechten in voor zowel

Ubbo Emmius, een bezoek aan het Simke

arme als welgestelde mensen. Op het eind

Kloostermanhuis in Twijzel. Ze was diep onder

van het kookboek staat een aantal huismid-

de indruk van het huis en na het lezen van

deltjes, waaronder een middel om niet meer

De Fryske petiele ook van het rijke taaleigen

dan zeventig kilo te wegen (‘Gjin sop brûke,

in het kookboek van Kloosterman. Ze besloot

gjin fet fleis, net folle moalkost en swiete

haar afstudeerscriptie Huishoudkunde in het

snobberij, deis net mear as trije ierdappels en

Fries te schrijven, over het onderwerp
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‘De Fryske petiele húshâldkundich besjoen’.

kookboek staan zowel oude, traditionele

Maar de onderwijsleiding wilde de scriptie

recepten als potstro en rezyntsjebrij als nieu-

alleen accepteren als deze in het Nederlands

we, zoals recepten voor pittige taarten. De

was, of als er een Nederlandse vertaling bij

recepten worden zo nu en dan afgewisseld

gegeven zou worden. Ondanks alle tegen-

met een liedje of een rijmpje. Zo vinden we

stand hield Wieke de Haan vast aan haar

bij recepten voor de Kersttijd een rijmpje voor

plan. Ze presenteerde haar Friese scriptie met

Tweede Kerstdag, vroeger Sint Steffen gehe-

een kleine Nederlandse samenvatting en stu-

ten: ‘Sint Steffen, Dan binne de famkes effen,

deerde in 1983 succesvol af. Haar scriptie

Dan binne de feintsjes fyn, Dan geane hja nei

droeg ze op ‘oan al dyjingen, dy’t noch hyltyd

de herberge yn, Dêr steane de famkes foar de

net yn de gaten hawwe, wat it is om jinsels

doar, Al mei har wite skelkjes foar, Dan roppe

net uterje te meien yn jins eigen taal’. Op ver-

de feintsjes: kom mar yn, Dan drinke wy in

zoek van ds. A. Wumkes, secretaris van het

gleske brandewyn’. In De Nije Petiele herin-

Kloostermanleen, bewerkte ze Kloostermans

nerde Wieke de Haan aan de geschiedenis

kookboek voor een hernieuwde uitgave, die

van de Friese taalstrijd in het hoofdstuk

in 1986 verscheen onder de titel De Fryske
Petiele en wat der op en yn leit. Bij alle recepten van Simke Kloosterman zocht ze naar de
juiste hoeveelheden en ingrediënten, want

Het boek vloog de
boekhandels uit

die vermeldde Kloostermans editie niet altijd.

In 1938 verscheen De Fryske petiele van Simke Kloosterman,
het eerste in het Fries geschreven kookboek.

De Fryske Petiele is een compleet kookboek in

‘Kneppelfreed’. Als inleiding voor onder

de traditie van de Amsterdamse Huishoud-

andere een recept voor een belegd stok-

school, maar dan wat progressiever en stijlvol-

brood, schrijft ze over de bekende vrijdag

ler, aldus De Haan. Zo gaf Simke Kloosterman

16 november 1951, toen de rechtszaak tegen

recepten voor rauwkost (takrûd) en auber-

Fedde Schurer behandeld werd in het

gines, heel vooruitstrevend voor die tijd. Maar

gerechtsgebouw in Leeuwarden. Hij had in

ze gaf ook recepten voor gerechten die

een krantenartikel een kantonrechter uit

Simkes augurkjes, sipeltsjes en
komkommers

tegenwoordig niet meer worden gegeten,

Heerenveen aangevallen, omdat die verboden

Moaije, lytse augurkjes wirde goed skjinmakke yn lij

zoals ‘kealleharsens’ (kalverhersens) en ‘skiep-

had Fries te spreken in een rechtszaak tegen

wetter en yet ris neiwosken yn iiskâld wetter, den

petonkjes’ (schapentongetjes).

een veearts. De rechtszaak liep uit de hand,

arbeidet men der hwet sâlt troch mei de hânnen en

het opstandige publiek dat buiten het

lit se in nacht yn dy pikel stean. Sipeltsjes wirde

De Nije Petiele

gerechtsgebouw stond, werd door de politie

skyld, wosken en ek yn ‘e pikel wei set. Komkommer

In 1993 publiceerde Wieke de Haan het kook-

met gummiknuppels en brandspuiten uiteen

skile, trochsnije, it sied der út helje, yn fjouweren

boek De Nije Petiele, een persoonlijke keuze

geslagen. Kneppelfreed werd het symbool

snije en ek yn ‘e pikel wei sette. De stikken foaral net

uit de hedendaagse Friese keuken met een

voor het recht om in Friesland overal Fries te

to great. De oare deis alles ôfdruije en yn in stiennen

knipoog naar het verleden. In dit Friestalige

mogen gebruiken. <

potsje dwaen ef yn jampotsjes, hwet laurierblêdden

Mûleterchkjes yn it sûr (lekkere hapjes
in het zuur) uit De Fryske petiele:

dêrtwisken, mierikswoartel, in Spaensk piperke en
hwet mosterpoeijer. Goed ûnder de trochseane en

Simke Kloosterman

wer ôfkoele yettik sette. Moat it lang stean, den

Simke Kloosterman (Twijzel 1876 - Leeuwarden

ekstra ôfslute mei in laechje paraffine.

1938) was de eerste vrouw die Friestalige romans en
gedichten schreef. Haar naam leeft voort in de

Simkes parkes swiet – sûr

driejaarlijkse Simke Kloostermanpriis voor het beste

Lytse swiete, ek ôffallene parkes wirde skyld en yn

Friestalige kinderboek. Met Douwe Kalma (1886-

twaën snien. Krûdtsjes en staltsjes der ôf en yn rûm

1953), literair schrijver, dichter en leider van de

kâld wetter lein. Meitsje lekkere swiete yettik fen in

Jongfriese Beweging, bleef ze na een verbroken

mingel yettik, 2 poun wite sûker, de skyl fen in heale

verloving haar hele leven bevriend. Haar statige

sitroen en hwet pypkaniel en lit det sa lang siede, det

woonhuis en tuin in Twijzel worden beheerd door de

it triedderich en lobbich wirdt. Koelje litte. De parkes

Simke Kloostermanstichting en zijn op afspraak te

fluch gearsiede yn in bytsje wetter. Det wetter der op

bezoeken.

forsiede litte en de parkes yn ‘e pôt ef flesse dwaen.
Den de swietsûre sjerp der oer en goed tichtmeitsje.

Simke Kloosterman in de huiskamer. (Tresoar) >

Dis op mei yn eltse parkehelte in greate krint.

7
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FRIESE BEWEGERS

DOEKE SIJENS

Een avonturier in
de Friese Beweging
Tsjalling Terpstra (1914-1977) heeft in de jaren dertig korte tijd een opmerkelijke rol gespeeld in de Friese
Beweging. Hij inspireerde de jeugd in een periode dat de strijd voor het Fries in een impasse was geraakt. Maar
Terpstra was een avonturier, die met zijn onverantwoordelijke gedrag ook snel weer aan invloed verloor. Aan
het begin van de oorlogsjaren probeerde hij het opnieuw, maar vond weinig weerklank. Toen hij in 1977 in
Amsterdam werd vermoord, had hij de strijd voor het behoud van het Fries allang achter zich gelaten.
Terpstra voor het eerst op de voorgrond met

hem ook raadselachtig en niet helemaal te

het verschijnen van het blad War dy, waarin

vertrouwen. Hij was homoseksueel, maar hier

met name de jeugd van Leeuwarden werd

kon hij onmogelijk voor uitkomen. Toch

opgeroepen meer Fries te spreken. Bij deze

deden al snel geruchten over hem de ronde.

actie bleek dat Terpstra een goed organisator

Hiervan zijn de bronnen helaas niet meer te

was. Ook beschikte hij over veel overredings-

achterhalen, maar mogelijk was Terpstra zelf

kracht, het was hem gelukt om een groot

niet zo discreet als van hem verwacht werd.

aantal advertenties te verkopen, die de uitga-

Meisjes vonden hem interessant en leenden

ve van het blad mogelijk maakten. Binnen de

hem geld. De oudere leden van de Friese

Friese Beweging was er deze jaren sprake van

Beweging toonden zich zeer bezorgd over de

stilstand. De strijders van het eerste uur

bemoeienissen van Terpstra met de Friese

waren uitgeblust en maakten vooral veel

jeugd. Zij maakten plannen om in te grijpen

ruzie over de koers. Terpstra kwam tot de
conclusie dat er van de oudere generatie weinig meer viel te verwachten. De jongere
generatie, die nog wel strijdvaardig was, zou
meer kunnen bereiken. Met een aantal gelijkgestemden richtte hij daarom begin 1936 het
Boun fen Frysk Nasjonale Jongerein op, dat
zich wilde inzetten voor de ‘rjuchten en bilangen fen it Fryske folk’. Eén van de middelen
Portret van Tsjalling Terpstra. (Tresoar)

T

die hiervoor werd gebruikt was een tijdschrift
dat de naam It Seinfjûr kreeg. In verschillende
plaatsen werden afdelingen van het Boun

Tsjalling Terpstra werd op 4 december 1914

opgericht, waar Terpstra als ‘lieder’ tijdens bij-

geboren in Sint Jacobiparochie. Zijn vader was

eenkomsten enthousiaste toespraken hield.

boerenarbeider en het gezin verhuisde gere-

Ook fietste hij de provincie door om Friese

geld. In 1934 werd zijn vader groenteventer

cursussen te geven. Hiervoor gebruikte hij les-

in Leeuwarden. Tsjalling zelf werd bij aan-

materiaal van Kalma. Eén van de meest actie-

komst in de stad in de burgerlijke stand als

ve afdelingen bevond zich in Langweer, waar

‘colporteur’ ingeschreven. Hij was intelligent

ook de nog jonge Anne Wadman tot de leden

en handig en had in deze crisisjaren allerlei

van het Boun behoorde.

losse baantjes. Omdat hij belangstelling voor
het Fries had, kreeg hij contact met Douwe

Raadselachtig

Kalma, die in 1915 de Friese beweging nieuw

Er was iets in Terpstra dat niet iedereen aan-

elan had gegeven. In november 1935 trad

stond. Hij was vlot en slim, maar men vond

8

Tsjalling Terpstra (links) bij het bureau van Frysk Nasjonael
Front, dat hij in 1940 oprichtte. (Tresoar)
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maar tot een confrontatie, waarbij zij hem

Front opgericht, in een poging weer iets voor

vanwege zijn homoseksualiteit hadden willen

het Fries te betekenen. Maar een handjevol

dwingen terug te treden, is het nooit geko-

mensen sloot zich bij hen aan. Van enige

men. In de loop van 1937 ontstonden er bin-

invloed op de koers van de Friese Beweging

nen het Boun echter wel problemen omdat

zou geen sprake zijn, hiervoor was hun pro-

hij onvoorzichtig met het geld van het Boun

gramma te weinig aansprekend. In dit pro-

was omgegaan. Wadman behoorde tot de

gramma werd de komst van de Duitse bezet-

leden die Terpstra uiteindelijk dwongen uit

ter overigens omarmd. Punt 3 van het partij-

het Boun te stappen. Hoewel hij zeer teleur-

programma luidde: ‘F.N.F. striidt for in sada-

gesteld was, bleef Terpstra zich inzetten voor

nich plak for it Fryske folk, mank de werberne

de Friese zaak. In april 1938 verscheen een

Germaenske folkemienskip, det ús Naesje syn

brochure getiteld Nei in Mienskip for Fryske

Frysk en Germaensk libben ta ’n swiden bloei

folksstriid? waarin hij zich zowel tegen het

bringe kin.’ In 1941 verscheen nog een bro-

opkomende fascisme als het socialisme afzet-

chure (met foto en handtekening van de lei-

te. Hij wilde een verregaande vorm van auto-

der), maar daarna stierf zijn F.N.F. een stille

nomie voor Friesland en in alle geledingen

dood. Terpstra richtte zich voortaan op de

van de samenleving moest Fries de voertaal

natuur en publiceerde over dit onderwerp in

worden. Buiten Friesland wilde hij zorgen

kranten en tijdschriften. Hij trok de provincie

voor Friestalige scholen en kerken, zodat de

door met een lezing over ‘Het Prinsenhof’,

Friezen die buiten de provincie woonden hier

waarvoor hij zelf de lichtbeelden had

terecht konden. Ook pleitte hij voor

gemaakt. Direct na de oorlog verhuisde hij

Friestalige radioprogramma’s en een Friese

met Juffer Van Zadelhoff naar Amsterdam. Hij
kwam echter nog vaak in Friesland terug om

filmindustrie. Eind 1938 werd hij lid van de
Fryske Folkspartij, opgericht door Jan Melles
van der Goot en Douwe Kiestra. Voor deze

Tsjalling Terpstra en zijn motor in 1965. Hij richtte in 1970 de
Motor Sportclub Amsterdam op. (Tresoar)

lezingen te geven (naderhand ook over
Lapland en Zweden). Als vaste spreker was hij
enige tijd in dienst van de Friese VVV.

partij, die snel in fascistisch vaarwater raakte,
trad hij enige tijd op als propagandaleider.

Juffer Van Zadelhoff

Begin 1939 verhuisde hij naar Den Haag,

In Den Haag kwam Terpstra in contact met

Gangmaker

omdat hij daar een baan kon krijgen.

Willemina van Zadelhoff (1868-1952), waar-

Na de dood van zijn gezelschapsdame in 1952

mee een nieuwe fase in zijn leven begon.

gooide Terpstra het roer om en werd hof-

‘Juffer Van Zadelhoff’ was geboren in

meester op de grote vaart. Zijn thuisbasis ver-

Slochteren, maar opgegroeid in de pastorie

anderde bijna per jaar, van Amsterdam ver-

van Aalzum. Hoewel ze daarna nog op vele

huisde hij naar Zweden en daarna woonde hij

andere plaatsen had gewoond, koesterde zij

weer enige tijd bij zijn ouders in Leeuwarden.

een grote liefde voor Friesland. Zij was niet

In 1966 ging hij terug naar Amsterdam waar

onbemiddeld en heeft Terpstra in de volgen-

hij een baan als kantoorbediende vond. In de

de jaren min of meer onderhouden. Op zijn

gay scene van Amsterdam stond Tsjalling

beurt moet Terpstra fleur gebracht hebben in

Terpstra als gangmaker bekend. Zo was hij in

het leven van deze bijna zeventigjarige onge-

1970 één van de oprichters van de Motor

trouwde vrouw. Vanaf 1939 tot vlak voor haar

Sportclub Amsterdam, waar liefhebbers van

dood in 1952 woonde hij met haar samen. In

mannen, motoren en leer elkaar ontmoetten.

Den Haag organiseerden zij gezamenlijk

Hij genoot van het tolerante leven in de grote

Friese avonden voor gemobiliseerde soldaten,

stad, tot hij in november 1977 een 29-jarige

waar Terpstra toespraken hield en Juffer Van

man mee naar huis nam. Het bleek een psy-

Zadelhoff uit Friese literatuur voorlas. Ook

chiatrische patiënt te zijn met proefverlof.

begonnen ze met de uitgave van het blad

Nadat Terpstra hem een week lang onderdak

Fryslân Frij, dat vrijwel geheel met werk van

had gegeven, besloot deze man, onder

Terpstra was gevuld. Ondertussen had hij de

invloed van verdovende middelen, ‘een daad

akte Fries gehaald en overwoog hij journalist

te stellen’ en hij vermoordde Terpstra door

te worden, maar van enig regulier werk was

hem 28 keer met een mes te steken. In

geen sprake. Vlak voor het begin van de oor-

Friesland werd wel over de dood van Terpstra

log verhuisden de twee naar Jirnsum. Hier

bericht, maar nergens werd een woord

werd in september 1940 het Frysk Nasjonael

besteed aan zijn activiteiten voor het Fries. <

Tsjalling Terpstra met Juffer Van Zadelhoff bij het huis van
Terpstra in Jirnsum. (Tresoar)
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HANNO BRAND

Vrachtvaarders

De Friese handelsvaart door de eeuwen heen (circa 1250-1800)
Tussen 1741 en 1779 voer de Harlinger schipper Johan Hielkes de Haan één- tot driemaal per jaar met een
beladen kofschip door de Sont om de Poolse of Baltische havens aan te doen. Vaak kwam hij terug naar
Amsterdam of Friesland, maar het kwam ook voor dat hij doorvoer naar de Franse, Portugese, of Spaanse
kusten om wijn, zout of zuidvruchten in te schepen. Zulke reizen waren niet van risico ontbloot.

D

Ommelandsvaart en driehoekshandel
(circa 1250-1500)

toen al het brandpunt van de Friese handels-

Hielkes’ kof en tientallen andere schepen
zware schade opliepen in een ongekend

De eerste aanwijzingen dat handelaren uit

De Friese stad groeide uit tot de belangrijkste

zware storm, die met regen en sneeuw

Westlauwers Friesland (ongeveer het huidige

aanloophaven voor Hamburger schepen, die

gepaard ging. Zijn kofschip kon worden

Friesland) bij de overzeese handel waren

er bier, graan, teer, pek, koper en hout afzet-

opgekalefaterd, anderen verloren alle goed

betrokken, stammen uit het midden van de

ten en doorvoerden. De opkomst van de

en have. Johan Hielkes de Haan kwam uit een

13de eeuw. De 11de-eeuwse muntslag in

Ommelandsvaart, waarmee de vaart rond de

geslacht van Friese schippers, dat met wisse-

Leeuwarden, Staveren, Bolsward en Dokkum

kop van Jutland werd bedoeld, gaf in het

lend succes de Europese zeeën bevoer. Hij

vormt een vingerwijzing naar allerlei handels-

derde kwart van de 13de eeuw een sterke

belichaamde in veel opzichten de vele hon-

activiteiten, maar die verliepen waarschijnlijk

impuls aan de Friese Oostzeehandel. Samen

derden Friese schippers die, soms geplaagd

over land. In de handel overzee namen schip-

met kooplieden uit Kampen en Deventer

door de nukken van het zeemanschap en de

pers uit Staveren, Harlingen en Leeuwarden

deden Friese vissers en schippers de rijke visse-

natuur, al eeuwen lang hun brood verdienden

weliswaar het voortouw, maar ook de Friese

rijgronden langs de zuidwestkust van Zweden

als vervrachter in dienst van kooplieden

kloosters zoals die bij Rinsumageest, Hallum

afkomstig uit de ‘handelsmetropolen’ van

en Dokkum dreven enige ruilhandel. De laat-

hun tijd. Dit artikel geeft in een notendop de

sten beschikten zelf over schepen om hun sur-

ontwikkeling van de Friese handelsvaart in

plus in Hamburg en langs de Noord-Duitse

Europa weer.

kusten af te kunnen zetten. Hamburg vormde

10

vaart, waarvan vooral Staveren profiteerde.

>

Dat bleek wel in april 1764, toen Johan

De Sont in vogelvlucht, gezien naar het zuiden. Op de
voorgrond vijf Nederlandse schepen. Rechts Slot
Kronborg, Elseneur en Kopenhagen. De tekening is van
G. van Keulen en zoon uit 1726. (Scheepvaart Museum)
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bij uitstek
eeuw over een vitte in Schonen, waar niet
alleen haar eigen schippers, maar ook die uit
Hindeloopen, handel dreven met kooplieden
uit Keulen en het Baltische gebied en haring
exporteerden naar Engeland en naar de steden langs de Zuiderzee.

Welvaart van Staveren
De Friese export beperkte zich in de
Middeleeuwen tot boter, kaas en mogelijk
wat grof laken. Veel van die handel verliep
over de Zuiderzee naar Deventer dat zich in

Tekening door Nanne Ottema van een zegel met afbeelding
van het 13de-eeuwse zegel van Ipswich (Engeland). Op het
zegel een afbeelding van een koggeschip met achterroer,
boegspriet en twee platformtorens op voor- en achterschip.
(Fries Scheepvaart Museum)

de 14de eeuw tot de belangrijkste markt in

driehoekshandel tussen de Kleine Oost

de Nederlanden ontwikkelde en een

(Hamburg en de Deens-Noorse kust), het

belangrijke draaischijf voor zuivelproducten

Zuiderzeegebied en de Engelse kusten. Friese

uit Friesland werd. Omdat Friesland niet over

schippers fungeerden in dit handelssysteem

stedelijke exportnijverheden beschikte, stelde

als vrachtvaarders in dienst van de Noord-

de eigen uitvoer echter weinig voor en mistte

Duitse Hanzekoopman en van kooplieden uit

het de concurrentieslag met de opkomende

de Nederlanden, waaronder de

Hanzesteden in Noord-Duitsland en langs de

Zuiderzeesteden, Dordrecht en Brugge. Deze

Zuiderzee. De ontluikende Friese

driehoekshandel lag aan de basis van de

handelsvaart, die aanvankelijk zelfs tot aan

welvaart van Staveren, wier schippers zeer

aan. Al in de 12de eeuw waren Schonen en

Gotland en Finland reikte, kromp daardoor

frequent voor Hamburgse kooplieden grote

Falsterbø tot de grootste omslagplaatsen van

kort na 1300 ineen tot een intensieve

hoeveelheden bier naar Engelse havens als

Tegeltableau met een smakschip, gemaakt door Pytter Ruurds
uit Harlingen, omstreeks 1780. (Fries Scheepvaart Museum)

Schilderij met gezicht op bootschepen in de haven van
Arendal in Noorwegen van de Harlinger Dirk Danser uit 1775.
Friese houtschepen kwamen veel in Arendal om hout te vervoeren naar de Zaan en Amsterdam en naar Friese werven.
De bootschepen zijn aangepast voor het vervoer van hout: in
het achterschip zijn openingen gemaakt waardoor het hout
naar binnen geschoven kan worden. (Fries Scheepvaart
Museum)

Schilderij uit 1837 van een kof op woelig water door Dirk
Piebes Sjollema. (Fries Scheepvaart Museum)

haring en zout uitgegroeid en trokken daardoor handelaren uit alle windstreken aan.
Nagenoeg alle handelssteden in het
Oostzeegebied, het Duitse Rijngebied en de
Noordelijke Nederlanden beschikten er over

De opkomst van de
Ommelandsvaart gaf een
sterke impuls aan de
Friese Oostzeehandel
door de koning beschermde nederzettingen,
vitten genoemd, waar de schipper-koopman
haring insloeg, goederen uit het Baltisch
gebied inkocht en zijn eigen waren aan de
man bracht. Getuige de betrokkenheid rond
1289 van Staverse kooplieden bij een ruzie
tussen Deense en Noord-Duitse kooplieden,
bleken de Friezen daar toen al ingeburgerd te
zijn. Staveren beschikte tot ver in de 14de

11
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liet Staveren meermaals haar privileges voor
de handelsvaart op Frankrijk herbevestigen.
Staverse schippers waren dus betrokken bij de
doorgaande vaart tussen de Atlantische kusten en de Oostzee en transporteerden zout
en wijn vanuit Frankrijk naar het Baltisch
gebied. Daarnaast voeren ze nog steeds op
Engeland en Schotland.

Opkomst en bloei van de Friese
handelsvaart (circa 1580-1650)
Halverwege de 16de eeuw was de concentratie van de graanhandel op Amsterdam zo
groot, dat het de graanstapel bij uitstek werd
die een enorme aanzuigkracht uitoefende op
andere sectoren. Amsterdam spon vooral
goed garen bij de toegenomen vraag naar
Baltisch graan in de steden rond de Middellandse zee. Mede hierdoor ontstond er een
grote behoefte aan scheepsruimte, die vervolgens door Friese schippers tegen lage prijzen
kon worden aangeboden. Het leidde tot een
spectaculaire groei van de Friese vaart op de
Oostzee die pas na het midden van de 17de
Stadsplattegrond van Staveren van Blaeu uit 1649. (Fries Scheepvaart Museum)

eeuw zou stagneren. Jaarlijks passeerden
honderden Friese schepen de Sont, die naar

Boston, King’s Lynn, Yarmouth en Ipswich

Privileges

alle belangrijke havens in het Balticum uit-

vervoerden. De retourvracht bestond veelal

In de 15de eeuw ontwikkelde de Friese

zwermden. Het vertaalde zich in een snelle

uit zout, laken en kolen. Engelse

scheepvaart zich in het kielzog van de snel

opkomst van havens van Molkwerum,

douaneregisters uit die tijd vermelden naast

groeiende Hollandse economie. Naarmate de

Koudum en Harlingen, waarbij de laatste al

schippers uit Staveren, ook schepen uit

Hollandse stedelijke nijverheid zich ontwikkel-

omstreeks 1580 Staveren voorbij streefde.

Hindeloopen, Harlingen, Leeuwarden en

de en door de bevolkingsgroei de vraag naar

Niet alleen zorgde dit voor emplooi binnen

Bolsward, die eveneens betrokken waren bij

graan uit het Oostzeegebied toenam, voeren

Friesland, die onder andere ten goede kwam

de vaart op Hamburg. Een belangrijk deel van

Friese schippers in opdracht van Hollandse

aan de scheepsbouw, maar het lokte ook een

de Hamburgse bierexport – in 1376 werkte

kooplieden naar steden als Danzig, Riga en

12 procent van alle Hamburger bierbrouwe-

Reval (tegenwoordig Tallinn). Helaas zijn we

rijen voor de Staverse markt – was gericht op

slecht ingelicht over de omvang van de Friese

Staveren dat in de 14de eeuw de omslag-

handelsvaart in de 15de en vroege 16de

plaats voor Hamburgs bier naar Holland was.

eeuw. Alleen de Sonttolregisters bieden vanaf

Ook hier vervulden Friese schippers de rol van

1497 enig soelaas. Ze maken duidelijk dat nog

vrachtvaarders. Na 1350 is er weer sprake van

in de eerste helft van de 16de eeuw de Friese

enige Friese vaart op Pruisen, Danzig en de

vaart op de Oostzeevaart niet erg omvangrijk

Baltische landen, maar de vermeldingen zijn

was. Het waren toen vooral schippers uit

te sporadisch om van regelmatig handels-

Staveren en enkele uit Hindeloopen en

verkeer op die gebieden te kunnen spreken.

Workum die de tol bij Helsingør passeerden.

Het actieve Hanzelidmaatschap van Staveren

Het relatief grote aandeel van Staveren ver-

in die jaren had vooral te maken met de

klaart waarom de stad in de 16de eeuw grote

intensieve handelscontacten met Hamburg,

waarde hechtte aan haar Hanzelidmaatschap,

de kleine Oost en Schonen. De Friese

dat haar van privileges in de buitenlandse

oorlogen van hertog Albrecht van Beieren die

havens verzekerde. Ook Bolsward manifes-

rond 1400 gepaard gingen met grootscheepse

teerde zich nadrukkelijker als Hanzestad en

kaperijen op de Noord- en Zuiderzee, luidden

onderhield net als Staveren handelscontacten

het einde van de vaart op Hamburg in.

met Frankrijk. In de jaren tussen 1520 en 1560

12

Kopergravure met gezicht op Hindeloopen uit de 17de eeuw.
Op de voorgrond beurtschepen en enkele zeevarende fluitschepen. (Fries Scheepvaart Museum)
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verfstoffen, katoen en zijde maakten slechts
een klein deel uit van de lading.

Waddeneilanden
Opmerkelijk is wel het grote aandeel van de
Waddeneilanden in deze sector, dat het volume aan transporten van koloniale waren door
schippers afkomstig uit de Friese steden in
ieder geval in de 18de eeuw ver overtrof. Van
een echte specialisatie naar regio of stad was
in Friesland echter nauwelijks sprake.
Uitzondering vormde de Hindelooper schippers die tot ver in de 18de eeuw intensief op
Noorwegen voeren en veelal in opdracht van
Amsterdamse kooplieden grote hoeveelheden
hout naar de Nederlanden verscheepte. Wel
kwam het voor dat individuele schippers
steeds weer op dezelfde routes voeren; een
gevolg van het feit dat zij in hun vaste aanloophavens goed functionerende netwerken
en het benodigde vertrouwen hadden opgebouwd. Hoewel de afhankelijkheid van Friese
schippers van de Amsterdamse reders buiten
kijf staat, mogen we dit beeld niet al te zeer
Ets van Dirk de Jong uit 1781 met gezicht op de haven van Staveren met op de voorgrond een smakschip. (Fries Scheepvaart
Museum)

veralgemeniseren. Bronnen uit de 18de eeuw
laten zien dat uit Friese steden, vlekken en
dorpen afkomstige schippers regelmatig in

migratiebeweging uit omdat aanzienlijke

ballast, bestaande uit stenen, dakpannen en

dienst voeren van reders met bekende namen

aantallen Friese schippers zich metterwoon in

aardewerk van Friese makelij, maar ver-

als Kingma uit Makkum en Witteveen uit

Amsterdam vestigden.

scheepten ook grote hoeveelheden zuivelpro-

Lemmer. Daarnaast bleef het voorkomen dat

ducten met boter als het meest belangrijke

Friese schippers voor eigen rekening voeren.

Groot handelsnetwerk

product van Friese bodem. Naarmate het

Uit Engels bronnenmateriaal weten we dat

De Friese scheepvaart was in de Vroegmoder-

belang van de VOC en van Amsterdam als sta-

zij, weliswaar vaak in opdracht, op de landen

ne Tijd dus volop ingeschakeld in het

pel voor koloniale goederen toenam, kwa-

rond de Middellandse zee voeren, maar daar

Hollands-Amsterdamse handelssysteem op de

men daar ook producten uit Zuid-Amerika,

ook wel op eigen risico een retourlading

Oostzee. Vooral de havens aan de Pools-

het Caribisch gebied en het verre Oosten bij.

zochten om die vervolgens in Amsterdam of

Pruisische kusten, en die van de Baltische lan-

Het transport door Friese schippers van kolo-

in de Baltische havens af te zetten. Deze

den en Finland, werden vanwege het enorme

niale waren binnen Europa was in de 17de en

lading was zeer divers en bestond uit produc-

aanbod aan primaire producten en halffabri-

18de eeuw echter nooit omvangrijk.

ten als wijn, port, zout, olijven, noten, sinaas-

caten gefrequenteerd. Bij vertrek uit de

Goederen als koffie, thee, specerijen, tabak,

appels, rozijnen en verfstoffen. Omdat Cadiz,

Nederlanden waren de ruimen van de Friese

Lissabon en ook Bordeaux aanloophavens

schepen gevuld met Hollands laken, haring en

waren voor Spaanse, Portugese en Franse

zuivelproducten, wijn en zout uit Frankrijk,

kolonievaarders, vonden Friese schippers daar

rozijnen en andere zuidvruchten. Op de

waren als suiker, koffie en tabak, die zij naar

terugweg vervoerden Friese en Hollandse

de havens in het noorden van Europa trans-

schippers graan, rogge, hout, hennep, bospro-

porteerden. Op deze wijze raakte de Friese

ducten zoals potas, teer en pek en luxeproducten als bont en bijenwas. IJzer kwam uit
Zweden en Polen, terwijl halffabricaten voor
de scheepsbouw zoals masten, planken en
touw in steden als Danzig, Riga en Reval geladen werden. Schepen die vanuit de Friese
thuishavens vertrokken, voeren niet zelden in

Scheepskist uit 1771 met aan de binnenkant een voorstelling
van Molkwerum. Op het bord in de deksel staat 'O heer gij
sijt mijn ligt / Op u wil ik vertrouwen / het varen is mijn pligt /
ik gaa de zee mee bouwen'. Onder de tekst is een voorstelling van veertien huizen en een kerkgebouw van ‘het dorp
Molkweren’. Er zijn ook scheepvaartattributen op geschilderd
zoals een zandloper, kompasroos, Jacobsstaf en een zeekaart.
(Fries Scheepvaart Museum)
13
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schepen uit de Republiek regelmatig door de
oorlogvoerende landen geconfisqueerd. De
verliezen waren aanzienlijk en hebben menig
Fries schipper aan de rand van het bankroet
gebracht. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de vredige jaren tussen circa 1740 en 1760
tegelijkertijd een bloeiperiode voor de Fries
handelsvaart inhielden. De hardste klap viel
echter tijdens de Vierde Engelse oorlog (17801784), toen in de winter van 1780/81 in een
tijdbestek van enkele maanden honderden

Riganap uit de 19de eeuw. Het hout is beschilderd met bladmotieven en geometrische versieringen in de kleuren zwart,
rood en goud. Riganappen en ander Rigawerk werden door
zeelui gekocht in Riga en in andere havenplaatsen aan de
Oostzee. (Fries Scheepvaart Museum)

Kan uit begin 1900 van Engels aardewerk met de voorstelling van een barkentijn. De kan is als souvenir uit
Engeland meegenomen, waarschijnlijk door een zeeman. (Fries Scheepvaart Museum)

schipper ingebed in een handelsnetwerk dat

ook uit Lemmer, Warga, Woudsend, Dokkum

pas na 1784 weer aarzelend op gang. In de

zich uitstrekte van Sint Petersburg, Riga en

en Terhorne, die voordien nauwelijks actief in

tussentijd had een aantal Friese schippers en

Danzig in het Baltisch gebied tot aan

de Oostzeevaart waren. Deze tendens zette

reders eieren voor hun geld gekozen door

Lissabon, Cadiz, Setubal en zelfs Smyrna in

zich in het derde kwart van de 17de eeuw

hun schepen om te vlaggen en de

Klein Azië toe.

door, niet alleen omdat de Dokkumer vaart

Oostenrijkse Nederlanden, Denemarken en

op de Oostzee stevig groeide, maar vooral

Pruisen als thuishaven te kiezen. Er wordt wel

Contractie en verval tot circa 1800

omdat ook Leeuwarden, Sneek, Grouw, IJlst

beweerd dat de Vierde Engelse Oorlog de

Onder invloed van oorlogen met Zweden en

en Heerenveen een groter aandeel opeisten.

genadeklap voor de Friese handelsvaart bete-

Engeland, het uitvaardigen van de Navigation

De bloeiperiode duurde niet lang, want vanaf

kende. Het echte verval kondigde zich echter

acts (1660 en 1662) en de toenemende con-

het midden van de jaren 1770 kregen Friese

met de Franse bezetting aan en zette in de

currentie van de havens rond de Oostzee in

schippers te maken met concurrentie van de

19de eeuw definitief door. De Friese schipper

de graanhandel en het overzeese transport,

sterk opkomende havens in Groningen,

die al sinds de Middeleeuwen als de vracht-

raakte de Republiek in de tweede helft van

Delfzijl en Pekela. Parallel hiermee liep voor

vaarder bij uitstek werd gezien, verdween in

de 17de eeuw haar dominante positie in de

het eerst sinds 1700 het aandeel van Friesland

de vroege 19de eeuw geheel uit beeld. <

Sontvaart kwijt. De Friese schipperij ontwik-

in de Oostzeevaart terug. Dit ging onder

kelde zich echter in tegengestelde richting,

meer ten koste van Staveren, Hindeloopen,

want haar aandeel in de Nederlandse

Workum en Makkum die wegzakten in een

Sontvaart nam in die jaren alleen maar toe.

diepe crisis.

schepen uit de Republiek, waaronder tientallen Friese schepen, door de Engelsen werden
gekaapt. De gevolgen waren desastreus. De
vaart door de Sont stortte geheel in en kwam

Halverwege de 18de eeuw lag dit zelfs ruim
boven de 50 procent, om dan na 1775 sterk in

Oorlog en kaperijen

te zakken. Met name in de periode tussen

Tussen 1650 en 1800 werd de handelsvaart

1700 en 1775 beleefden steeds weer andere

ernstig gehinderd door een groot aantal zee-

havens een vaak korte bloei, terwijl Staveren,

oorlogen. Vanwege hun forse aandeel in de

Harlingen, Koudum en Molkwerum geleidelijk

Sontvaart werden Friese schippers tijdens

aan belang inboetten. De historicus Faber

grote conflicten als de oorlog met Zweden

wees daar al op, maar recent onderzoek

(1655-1660) en de Grote Noordse oorlog

bracht de verschuivingen nog nauwkeuriger

(1700-1722) onevenredig hard getroffen.

in kaart. In de jaren 1720 werd de

Zodra echter de vrede was gesloten, maakten

Nederlandse Oostzeevaart gedomineerd door

ze het verloren gegane terrein weer goed.

Hindeloopen, Vlieland, Terschelling en

Ook op de Noordzee en voor de Frans-

Ameland die samen goed waren voor ruim 37

Spaanse kusten hadden schippers sterk te lij-

procent van alle scheepsbewegingen door de

den van de kaperijen. De Republiek gold als

Sont vanuit en naar de Republiek. Kort na

een belangrijk leverancier van wapentuig,

1740 was de situatie sterk gewijzigd, mede

waarmee het haar bondgenoten voorzag,

doordat het aandeel van de Waddeneilanden

maar eveneens als een belangrijke partner in

terugviel van 29,3 procent naar 3,7 procent.

de toevoer van primaire producten, halffabri-

Het gat werd deels opgevuld door schippers

caten en levensmiddelen. Vanwege de leve-

uit Hindeloopen, Harlingen en Makkum, maar

rantie van contrabande aan de vijand werden

14

Hanno Brand (Gouda, 1959) studeerde middeleeuwse
geschiedenis in Leiden en Gent. Hij promoveerde in
1996 en werkte aan de Universiteiten van Leiden en
Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs en de
Universiteit Groningen. Hij publiceerde onder andere
over het Bourgondisch Hof en de Hanze. In 2009 is hij
benoemd aan de Fryske Akademy waar hij de maritieme geschiedenis van Friesland en de Friese stadhouders
in de 17de en 18de eeuw onderzoekt.

> Meer weten?
• P. Dekker, ‘Friese schippers op de Amsterdamse
Oostzeevaart in 1731’ in It Beaken 39/5 en 6,
Leeuwarden, 1977
• G. Eenling, ‘Middeleeuwse handel en de Hanze’, in
P. de Haan (ed.) Staveren, o Staveren. Een geschiedenis van Stavoren, Stavoren, 2002
• J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische en
sociale omstandigheden van 1500 tot 1800,
Leeuwarden, 1973
• R.S. Wegener Sleeswijk, ‘Omvang en financiering van
de Friese vrachtvaart in de 18e eeuw’ in It Beaken 54,
Leeuwarden, 1992
• Werner Scheltjens, ‘Functional classification of shipmasters’ domiciles as a tool for visual analysis of the
structure of Baltic shipping in the eighteenth century’,
op www.soundtoll.nl, Groningen, 2010
• J. Weststrate, ‘Free Frisia and the German Hansa’ in
Hanno Brand (ed.), The German Hanse in past & present Europe. A medieval League as a model for
modern interregional cooperation, Groningen, 2007
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BEN STENEKES

Oost-Vlieland: een
Oostzeevaarderskolonie
In 1574 passeerden 48 Vlielander schippers de Sont op weg naar de Oostzee, bijna drie keer zoveel als in de
voorgaande 74 jaar. Kennelijk was er op Vlieland iets bijzonders gebeurd waardoor in 1574 een complete
Oostzeevaardersvloot Vlieland als thuishaven had uitgekozen.

Het dorp Oost-Vlieland in de 17de eeuw. (Collectie Jan Houter)

V

Vanaf 1574 tot 1750 zouden er altijd
Oostzeevaarders in het dorp Oost-Vlieland
blijven wonen. Hun aantal groeide in de
Gouden Eeuw zo sterk dat er in 1669 meer
Oostzeeschippers (circa 130) woonden dan
waar dan ook. Ze kunnen beschouwd worden
als de kern van het dorp en met hen kwam
het hele dorp Oost-Vlieland tot bloei. Toen
hun aantal in de 18de eeuw begon te slinken,
raakte alles in verval. Na 1750 waren er nog
slechts enkele schippers overgebleven. Het
welvarende dorp smolt weg als sneeuw voor
de zon. Vele huizen verminderden in waarde,
werden verlaten en afgebroken.

Levendige zeevaartgeschiedenis
De zeevaartgeschiedenis van Vlieland is levendig en boeiend, maar roept vele vragen op.
Wij weten bijvoorbeeld nog niet wanneer het
dorp Oost-Vlieland ontstaan is. Vaak wordt
aangenomen dat het dorp al in het begin van
de 16de eeuw bestond, maar de bewijzen
daarvoor zijn niet overtuigend. Zo wordt een
16

Schilderij van Hendrick Cornelisz Vroom uit 1614 van Nederlandse schepen in de Sont met het kasteel Kronborg van de Deense
koning van waaruit toezicht werd gehouden. Desnoods werd vanaf het kasteel geschoten om de tol te innen.
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In 1958 werd het Oost-Vlielander wapen beschreven als 'in
het zilver een omgewende zeepink met gehesen grootzeil in
natuurlijke kleuren, hebbende op de achtersteven een vlag
bestaande uit drie horizontale banen van rood, wit en blauwe en zeilende op een uit de schildvoet uitkomende zee van
groen'. Een zeepink was een vissersvaartuig dat in de 16de
en 17de eeuw veel door Vlielanders werd gebuikt. (Collectie
Jan Houter)

Vlieland was echter minstens twintig kilometer.

Waddengebied vaste grond onder de voeten

Bij gebrek aan bewijzen voor het bestaan van

te krijgen. Het is dus logisch dat het strategisch

een dorp Oost-Vlieland dat ouder is dan 1572,

gunstig gelegen oosteinde van Vlieland voor

moeten we op zoek gaan naar een latere

de Watergeuzen een begeerlijke plek was. In

datum voor het ontstaan. Als men het verloop

1571 deden ze een eerste poging tot vestiging,

van de strijd tussen de Watergeuzen en de

maar in de winter van 1571/72 kwamen hun

Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog

schepen in het Vlie vast te zitten in het ijs. Dat

bestudeert, blijkt dat het ontstaan van het

bood de Spaanse stadhouder Caspar di Robles

dorp Oost-Vlieland logisch voortvloeit uit het

de kans om zijn troepen over het ijs op hen af

verloop van die strijd. De Tachtigjarige Oorlog

te sturen. Alle Geuzenschepen werden vernie-

begon in 1568 en vanaf het allereerste

tigd, op één na, dat open water wist te berei-

moment waren de Watergeuzen voor de

ken. Di Robles liet vijftig Waalse soldaten op

Spanjaarden de grootste plaag. De geuzen

het eiland achter om het te doorzoeken, ze

waren een merkwaardig samenraapsel van

vonden geuzen noch dorp. Het is wel duidelijk

edelen wier bezit was geconfisqueerd, avontu-

dat de Watergeuzen toen nog geen gelegen-

riers, werkloze zeelieden, maar ook wel misda-

heid hadden gehad om op het oosteinde een

digers. Tot 1572 beperkt hun tactiek zich tot

dorp te stichten.

een chaos van aanvallen, gevolgd door wilde
vluchten over de Wadden en de Eems. Met

Geuzendorp

hun ‘hit and run’ kaapten ze vele schepen

In het voorjaar van 1572 keerden de kansen.

waarmee ze een flinke oorlogsvloot opbouw-

De oorlogsvloot van de Watergeuzen was

den om de strijd tegen de Spanjaarden voort

sterk gegroeid. Van heinde en verre kwamen

te zetten. De Watergeuzen waren te zwak om

ze samen. Eerst veroverden ze op 1 april 1572

groepje boeden (schuren) voor het dorp Oost-

een vaste plek aan land te bezetten, boven-

Den Briel. Ook Hoorn en Enkhuizen werden

Vlieland aangezien, terwijl in de aangehaalde

dien was de meerderheid van de bevolking

bevrijd van het Spaanse bewind. Daarnaast

brontekst (Nationaal Archief) duidelijk staat

nog katholiek en niet gediend van de nabije

waren de Watergeuzen in 1572 ook heer en

dat die boeden op twee mijlen (zo’n vijf kilo-

aanwezigheid van onruststokers. Ze moesten

meester geworden over het Waddengebied

meter) afstand van het dorp West-Vlieland te

dus noodgedwongen op hun schepen wonen.

en dat betekende dat zij zich konden gaan

vinden zijn. De afstand tussen Oost- en West-

Wel probeerden ze herhaaldelijk in het

vestigen op het oosteinde van Vlieland, zoals
een jaar eerder al hun bedoeling was. Eén
van de Watergeuzen, die mogelijk betrokken
was bij de stichting van het dorp OostVlieland, was de beruchte kaperkapitein
Eldert Vliechop van Enkhuizen. Hij was één
van de weinige leiders van de Opstand die de
strijd hadden overleefd. Eldert Vliechop heeft
waarschijnlijk in Oost-Vlieland gewoond,
want zijn nakomelingen woonden in de 17de,
18de en 19de eeuw nog altijd op Vlieland. Bij
hen bleven de achternaam Vliechop/Vliegop
en de voornaam Ellert/Eldert in gebruik.
Nadat de strijd geluwd was, is Ellert Vliechop
zelf geen Oostzee-schipper meer geworden.
Waarschijnlijk is een aantal Watergeuzen
schipper op de Oostzee geworden. Eén van
de Vlielander schippers noemde zich bij zijn
eerste doorvaart door de Sont in 1577 namelijk Foucke Giise. Daarna voer hij nog 31 jaar
lang als Vlielander schipper onder de naam
Foucke Eelckes naar de Oostzee. ‘Giise’ kan
hier ‘geus’ betekenen want in zijn eigenlijke
naam komt geen Gijs(bert) of iets dergelijks

Kaart van Vlieland anno 1721. (Collectie Jan Houter)

voor. Uit de Sonttolregisters blijkt dat veel
17
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tegen de Spanjaarden. Het Vlie en de eilanden aan weerszijden was zo’n gebied waar
vele Oostzeevaarders heen trokken. Het dorp
West-Terschelling aan de overzijde van het
Vlie kreeg er evenals Oost-Vlieland een grote
vloot Oostzeeschepen bij. Zo werd dit belangrijke zeegat geflankeerd door twee sterke
Geuzen-Oostzeevaardersdorpen. Uit deze
beschrijving blijkt wel dat de Oostzeeschippers, en met hen schippers in het algemeen,
sneller en op grotere schaal migreerden dan
de rest van de bevolking. Dat heeft ook te
maken met hun makkelijke verplaatsbaarheid
en met hun angst het kostbare en kwetsbare
schip te verliezen in een onrustige omgeving.
Het tijdstip van de vestiging van de Oostzeevaarders-kolonie in Oost-Vlieland kan nu ook
vrij nauwkeurig bepaald worden. Vanaf 1572
lag de plek buiten bereik van de Spanjaarden.
Dit, samen met goede locatie voor de vrachtvaart aan het Vlie, geeft voldoende argumenten om aan te nemen dat Oost-Vlieland in

Kaart van Vlieland uit 1607. (Collectie Jan Houter)

1572 door de Watergeuzen is gebouwd en
Oostzeeschippers in de eerste jaren van de

Vestiging van een kolonie

dat in hun kielzog een kolonie van Oostzee-

Tachtigjarige Oorlog naar andere oorden ver-

Toen de Watergeuzen in het jaar 1572 de

vaarders ontstond.

huisden. Vooral als men hun thuishavens in

Spanjaarden verdrongen uit het Wadden-

1567 vergelijkt met 1574 dan blijkt een enor-

gebied, West-Friesland en Den Briel, trokken

Welvarende schippersgeslachten

me migratie. In welke jaren die schippers zijn

vele schippers hierheen. Dat waren natuurlijk

In de oudste Sonttolregisters komt nogal eens

verhuisd, kan jammer genoeg niet precies

alleen schippers die het ‘goede’ geloof aan-

het woord ‘pink’ voor. Ze worden in de regis-

herleid worden omdat de jaren 1570-1573 in

hingen en die wilden deelnemen aan de strijd

ters ook wel – in het Fries – ‘lydts bodt’

de registers ontbreken. Redenen voor migratie waren onder andere godsdienstproblemen
van doopsgezinde en hervormde schippers,
die hun leven in het door Spanjaarden bezette gebied niet zeker waren. Velen van hen
vestigden zich vooral in Emden, waar van
oudsher veel Oostzeevaarders woonden. In
1574 barstte de haven van Emden uit zijn voegen. Ook de ontoegankelijkheid van het
Waddengebied door de aanwezigheid van de
Watergeuzen was een reden om weg te trekken. Vanuit de Zuiderzee konden schippers
daardoor de Noordzee niet meer veilig bereiken. Ook zij vertrokken, maar niet alleen naar
Emden. Een behoorlijk aantal vertrok ook
naar de benedenloop van de Maas. Steden als
Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen hadden
er in 1574 vele Oostzeeschippers bij gekregen.
Vanaf de Maas konden zij wel onbelemmerd
de Noordzee bereiken. Grootste slachtoffer
van de migratie van de Oostzeevaarders was
Amsterdam. Daar was in het jaar 1574 vrijwel
geen enkele Oostzeeschipper meer te vinden.
18

't Oosteynde opt Vlie uit 1669. (Collectie Jan Houter)
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augustus in vlammen was opgegaan. In 1576
zien we de gevolgen van de grote brand
weerspiegeld in het aantal schippers dat
vanaf Vlieland naar de Oostzee voer. Dat
waren er in 1576 maar 28 tegen zo’n 48 in
1574 en zo’n 44 in 1575. De schippers die zich
vanaf het begin in Oost-Vlieland handhaafden, waren de stamvaders van de grote, welvarend schippersgeslachten op Vlieland.

De grote brand
Terwijl de scheepvaart op gang kwam en
Oost-Vlieland een dorpsleven aan het opbouwen was, was het Spaanse gevaar niet geheel
geweken. Geen wonder: de nieuwe sterkte op
Vlieland was Caspar di Robles een doorn in
het oog. Hij wachtte op de eerste de beste
gelegenheid om aan te vallen. In augustus
1575 was het zo ver. Volgens de overlevering
brandde hij het 450 woningen tellende dorp
helemaal plat. Hij had zijn aanval goed getimed, want uit de Sonttolregisters blijkt dat
vrijwel alle Oost-Vlielandse schepen op dat

Het dorp Oost-Vlieland in 1669. (Collectie Jan Houter)

moment in de Oostzee of in de nabijheid van
genoemd. Pinken waren vissersbootjes van

en alleen in Danzig een kleine lading aan

de Sont waren, zodat Oost-Vlieland slecht ver-

meestal elf tot veertien last, in elk geval min-

boord hoefden te brengen. Overigens betreft

dedigd kon worden. De kolonie kon daardoor

der dan dertig last (zo’n zestig ton). De

dit uitdrukkelijk vrachtvaart in oorlogstijd,

de minstens 48 kanonnen die ze aan boord

Vlielander Oostzeevaarders, die in 1574 de

waardoor steden in Spaanse handen (zoals

hadden niet inzetten, evenmin als de zeker

Sont passeerden, hadden allemaal kleine

Amsterdam) onbereikbaar waren en ook de

150 weerbare mannen. De schrik zal groot

schepen, voor het merendeel pinken.

Franse kust (zout, wijn) buiten beeld raakte.

zijn geweest toen de schippers in konvooi het

Hoogstwaarschijnlijk zorgde deze pinkenvloot

In perioden van vrede namen de ladingen

eiland naderden en na het ronden van de

uit de eerste jaren van de Oostzeevaarders-

snel toe. De wijnvaart, waaraan de Vlielandse

oostpunt het Monniksdiep inzeilden om ver-

kolonie voor het wapen van Oost-Vlieland.

Oostzeevaarders in later jaren kapitalen zou

volgens de smeulende restanten van hun dorp

Lang bleven de Oostzeevaarders niet met

verdienen, begon in de jaren 1574-1576 heel

te zien liggen. Als gevolg van de brand voe-

deze kleine schepen varen. Al in het najaar

aarzelend. In 1574 een paar verdwaalde vaat-

ren in 1576 slechts 28 schippers vanaf Oost-

van 1574 stapten drie schippers over op iets

jes Rijnwijn, in 1575 volgden de ‘Bastern’ wij-

Vlieland door de Sont, twintig minder dan

grotere schepen, tussen dertig en vijftig last.

nen. Pas in 1576 komt de wijnvaart enigszins

het jaar daarvoor. Een aantal was verhuisd,

Later steeg het aandeel schepen tot honderd

op gang. Eén van de Vlielander schipper voer

andere schippers kwamen er weer voor in de

last. De Oost-Vlielandse handelsvloot voer in

zelfs met een ‘pibe’ (wijnvat) peperdure zach-

plaats. Het dorp werd snel herbouwd. De

1574 in dienst van de oorlogvoerende

te ‘Malversey’ (zestig daler per vat tegen

Spanjaarden hadden hun doel niet bereikt.

Watergeuzen, en ondersteunde dus de oor-

twaalf daler voor Rijnwijn) naar de Oostzee.

De Oostzeevaarderskolonie herstelde zich snel

logseconomie. Dat was aan hun tochten en

De Vlielander Oostzeevaarders hadden goede

en liet zich niet weer verrassen. <

ladingen ook te zien. Zij voeren bijvoorbeeld

contacten aan de Engelse oostkust en de

in ballast naar de Oostzee. In de Sont betaal-

Duitse noordkust. Hadden de Vlielanders in

den zij een rozenobel (gouden muntstuk, in

1574 geen enkel schip groter dan dertig last,

de 16de eeuw het courante tolbedrag in de

een jaar later waren er al elf. Ook voeren ze

Sont) voor de passage, voeren naar Danzig

dat jaar opvallend vaak naar de Engelse kust,

(dat zij toen Dansheim noemden) en keerden

waar sterke vraag naar rogge was. In de

terug met vooral rogge en hout en enige

Sonttolregisters staat dat op 13 september

tarwe. Zij reisden vliegensvlug. Vaak vier rei-

1575 een kleine vloot van vijf Vlielander sche-

zen heen en vier terug per jaar, soms zelfs vijf

pen onderweg was naar Engeland, op

heen en vijf terug. Dat kon zo snel doordat

12 oktober gevolgd door nog een viertal.

ze geen tijd verloren aan in- en uitladen,

Dat was kort nadat het dorp Oost-Vlieland in

Ben Stenekes (Niedernstocken, 1944) studeerde een jaar
klassieke talen en archeologie in Groningen. Hij werkte
bij het Ryksargyf aan verschillende projecten zoals de
ontsluiting van de authorisatie- en weesboeken van
Wonseradeel en gaf cursussen oud handschrift. Hij was
medewerker van het museum Tromp’s Huys op Vlieland
en publiceerde onder andere over de bewoningsgeschiedenis van Vlieland.

> Meer weten?
• www.soundtoll.nl
• F. P. van der Hoeven, Bijdrage tot de geschiedenis van
den Sonttol, Leiden, 1855
• A. Doedens en J. Houter, Een Nederlandse geschiedenis van Vlieland, Franeker, 2010
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JELLE JAN KOOPMANS

Kingma: een succesvol fa
In de 17de en 18de eeuw wisten duizenden Friese schippers goed geld te verdienen door op hun kofschepen
koopwaar te transporteren. Zij deden dit vaak in opdracht van rijke kooplieden in grote Europese
handelssteden als Amsterdam, Danzig en Bordeaux. Ook in Makkum bestond in die periode een
schippersgemeenschap: een derde van de bevolking werkte in de zeevaart. Hylke Jans Kingma is de bekendste
van de Makkumer schippers. Van hem en zijn familie is een uitgebreid archief bewaard gebleven.

Tegeltableau met voorstelling van het kofschip De Twee Gebroeders van Hylke Jans Kingma gemaakt door de Harlinger Dirk Danser in 1748. (Fries Scheepvaart Museum)

H

Hylke Jans Kingma (1708-1782) wist zich van

Denemarken en Zweden werd tussen 1429 en

zeebrieven, een soort scheepspaspoorten, die

schipper op te werken tot koopman en reder

1857 een tol geheven die zeker voor de laatste

in Amsterdam bewaard zijn gebleven, voer Jan

en stond aan de wieg van een familie van

tweehonderd jaar erg goed is geadministreerd

Martens op twee schepen. In 1711 vroeg hij

fabrikanten en bankiers. Zijn succesvolle car-

en bewaard gebleven. Uit deze registers is

een zeebrief aan voor zijn schip ‘De Koning

rière gaf hem ook sociale status: in 1771 werd

bekend dat Jan Martens’ belangrijkste vertrek-

David’ van 36 last en later, in 1732, voor het

hij door grietman Wilco van Schwartzenberg

havens ten westen van de Sont Amsterdam en

schip ‘De Vier Gebroeders’ van 40 last.

thoe Hohenlansberg benoemd tot bijzitter/

Aalborg waren en aan de oostkant

Aangezien een Amsterdamse scheepslast stond

mederechter in de grietenij Wonseradeel.

Koningsbergen en Libau. Amsterdam was één

voor ongeveer tweeduizend kilo aan lading,

Vanaf dat jaar is hij, zij het met enige terug-

van de centrale markten in Europa waar pro-

kon in deze schepen voor 72 tot tachtig ton

houdendheid ook de naam Kingma gaan

ducten uit Zuid- en West-Europa, de koloniën

aan producten worden vervoerd. Het schip ‘De

dragen.

en het Oostzeegebied werden verhandeld. Jan

Vier Gebroeders’ was waarschijnlijk genoemd

Martens vervoerde dan ook zout, wijn, vis, rijst,

naar zijn vier zonen, Hylke, Gerrit, Gorrit en

Vader Jan Martens

citroenen en hout en graan van en naar deze

Sybren Jans die allen hun vader als schipper

Hylke Jans werd in 1708 geboren als de zoon

plaats. Vanuit Aalborg voer hij met vis of graan

zouden opvolgen.

van smakschipper Jan Martens (1671-1731) en

naar Kopenhagen om vervolgens door te varen

diens vrouw Baukje Goris. Jan Martens maakte

naar Koningsbergen en Libau vanwaar hij dan

Driehoekshandel

tussen 1698 en 1737 verschillende reizen door

vaak met graan geladen terug naar

Hylke Jans (1708-1782) was zelf actief op de

de Sont. In deze belangrijke zeestraat tussen

Amsterdam voer. Volgens de afschriften van de

vaart in de Sont tussen 1730 en 1746. Hij trad
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amiliebedrijf in Makkum
men’. In de wintermaanden december en
januari werd er praktisch niet gevaren. Het
‘wij’ waar Hylke Jans over spreekt, betreft
hemzelf en zijn bemanning. Deze bestond uit
een stuurman, een zeilvastmaker, een timmerman, twee matrozen en een jongen. Enkele
van deze personeelsleden die gedurende deze
periode bij hem in dienst waren, zoals stuurman Ruurd Ruurds, de zeilvastmakers Sjouke
en Rintje Pieters en timmerman Abe
Meinderts, werden later zelf Sontschippers.
Toen ze in februari aan boord kwamen, voeren ze eerst naar Frankrijk om daar zout in te
laden en dat af te leveren in Koningsbergen.
Daar kwamen ze op 3 mei aan. Volgens de
Sonttolregisters passeerde het schip op 15 juni
op de terugweg de Sont op weg naar
Bordeaux met hout. Van Bordeaux voeren ze
naar Hamburg om daar suiker af te leveren,
Portretten van Hylke Jans Kingma en zijn vrouw Ytje Hayes. De krijttekeningen zijn gemaakt door Hendricus Baur in 1778. (Fries
Scheepvaart Museum)

waarna met duigen en stukgoed weer naar
Bordeaux werd gevaren. Daar werd wijn ingenomen en in november leverden ze dat in
Amsterdam af.

al op zijn 22ste levensjaar in de voetsporen

driehoekshandel. Het kasboek geeft ook een

van zijn vader en stopte met varen rond zijn

mooi inzicht in de financiële huishouding van

38ste. Gezien de welvaart van Hylke Jans na

het schip. Aan uitgaven over deze reis boekte

Ruig geld verdienen

deze periode moeten de zestien jaren op zee

hij 1.350 gulden, aan inkomsten uit vrachtgel-

Uit het kasboek is duidelijk het patroon van

zeer succesvol zijn geweest. Net als zijn vader
maakte Hylke Jans ook veel reizen vanuit
Amsterdam en Koningsbergen. Een belangrijk
en opmerkelijk verschil tussen Hylke Jans en
zijn vader is dat de eerste veel vaker plaatsen
in Frankrijk aandeed. In het Oostzeegebied
deed hij naast Koningsbergen ook Danzig,

de schipper Hylke Jans op te maken. In het

Gezien de welvaart van
Hylke Jans moeten de
zestien jaren op zee zeer
succesvol zijn geweest

voorjaar voer hij geladen vanaf Amsterdam
naar Bordeaux. Vanuit Bordeaux ondernam

Libau en Sint Petersburg aan. Hylke Jans stortte zich volop in de zogenoemde driehoeks-

den 3.942 gulden. De grove winst was 2.592

handel tussen Nederland, Frankrijk en het

gulden, een behoorlijk bedrag in deze perio-

Oostzeegebied. Hoe deze reizen precies ver-

de. Hiervan werd 1.600 gulden uitgekeerd

liepen, blijkt uit het kasboek dat hij bijhield.

aan de verder niet bij naam genoemde par-

In 1741 begon hij met een nieuw schip, ‘De

tenhouders of ‘reders’. Voor Hylke Jans bleef

Twee Gebroeders’, waarvan in het bewaarde

er 992 gulden aan winst over. Aangezien hij

kasboek nauwgezet het aantal uitgaven en

zelf het kasboek bijhield, lijkt het waarschijn-

inkomsten is bijgehouden. De uitgaven

lijk dat hij naast schipper ook de boekhouder

betreffen haven- en tolgelden, verteringen,

was van het schip. Dat is uitzonderlijk, want

uitrusting en bemanning, enzo meer, de

veel schippers voeren voor een reder die de

inkomsten vrachtgelden. In zijn eerste jaar

boekhouding van de verschillende parten bij-

voer Hylke Jans waarschijnlijk met ballast naar

hield. Het volgende jaar voer Hylke Jans van

Lübeck, vandaar met duigen richting

februari tot en met november. De eerste zin

Bordeaux om uiteindelijk met wijn terug te

over dit jaar in het kasboek luidt:

keren in Amsterdam. Het ging hier dus om

‘Op 1 februari sijn wij op het schip gekoo-

Leren portefeuille uit 1783 van Marten Hylkes, koopman, olieslager en zeilmaker in Makkum. Hij was de zoon van Hylke
Jans. (Fries Scheepvaart Museum)
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hij een reis naar het Oostzeegebied om vandaar weer naar Bordeaux of Amsterdam terug
te keren. Afhankelijk van de lengte van de
reis naar het Oostzeegebied ondernam hij
dan nog een reis naar Hamburg of een
retourreis Amsterdam-Bordeaux. De producten die werden vervoerd waren voornamelijk
hout, duigen, graan en wijn. Aan de reders
werd over de periode van 1741 tot 1746
26.400 gulden uitgekeerd. De uitkeringen verschilden van 1.600 in het eerste jaar, waarin
slechts één reis werd gevaren, tot 6.400 gul-

Gevelsteen met daarop afgebeeld een kerk en een zeilend
kofschip. De tekst luidt: ‘Fortuin uit zee Hylke Jans,Ytie Hayes.
Anno 1767’. De gevelsteen zit in het Kingmahuis aan het
Vallaat in Makkum. (Fries Scheepvaart Museum)

den in 1646, het laatste jaar dat Hylke Jans op
dit schip voer. Hylke Jans schreef dat hij zelf

van Wonseradeel. Met zijn drieën beheerden

voor iets meer dan 20.000 gulden aan ruig

zij naast hun andere werkzaamheden de

geld had verdiend met deze reizen. Dat blijkt

rederijen van hun vader.

ook wel uit de quotisatie van 1749, Hylke Jans
wordt daar een ‘welgegoedigt’ man genoemd

Van generatie op generatie

met een geschat vermogen van 6.000 gulden.

Het verhaal van de familie Kingma is in vele

Hij behoorde daarmee tot de tien rijkste

opzichten ook het verhaal van de Makkumer

kooplui van Makkum. Aangezien zijn vermo-

en Friese handelsvaart. Het betreft een succes-

gen in 1753 al 47.000 gulden bedroeg, zal dit

verhaal: weinig schippers waren zo succesvol

waarschijnlijk nog voorzichtig zijn geschat.

als Hylke Jans en in staat een eigen rederij te

Ook zijn moeder komt in deze quotisatie

beginnen. Echter, families zoals de Kingma’s

voor: zij wordt beschreven als weduwe en

waar het beroep van schipper generaties lang

rijke vrouw, haar geschatte vermogen

van vader op zoon werd overgedragen waren

bedroeg 9.000 gulden. Hylke Jans trouwde

er wèl meer in Makkum en als gezegd wist ook

met Ytje Hayes, haar vader was ook schipper

een aantal bemanningsleden van Hylke Jans

en zij was geboren in Frederikstadt. Zij kre-

het beroep van hun schipper over te nemen.

gen drie zonen, Jan (1735-1807), Leendert

Zij leerden de kennis van het beroep, zoals

(1737-1788) en Marten (1746-1825). De zonen

navigeren, de boekhouding en het gebruik van

Jan en Leendert volgden hun vader op in het

hulpmiddelen als een sextant bij hem aan

beroep van schipper. Jan voer tussen 1754 en

boord. Zo ontstond er in Makkum een

1763 door de Sont, Leendert Hylkes tussen

gemeenschap van schippers die nauwe relaties

1759 en 1777. Zij waren net als hun vader

met elkaar onderhield en waar kennis en suc-

eveneens actief in de driehoekshandel tussen

ces van generatie op generatie werden overge-

Frankrijk, de Oostzeekust en Amsterdam. Na

dragen. Zij konden op deze manier een eeuw

zijn carrière als schipper was Jan Hylkes nog

lang een rol van betekenis spelen in de Sont-

kalkbrander en olieslager. Leendert Hylkes

vaart tot er door externe factoren, met name

werd, eenmaal van het schip, dakpannenfa-

oorlogen en handelsbelemmeringen in de peri-

brikant en net als zijn vader mederechter van

ode tussen 1780 en 1813, geen ruimte meer

Wonseradeel. Marten Hylkes werd koopman-

voor hen was als schippers in de zeevaart. <

olieslager en zeilmaker en ook mederechter
In de in 1764 gebouwde oliemolen van Hylke Jans Kingma te
Makkum stonden twee van deze houten beeldjes. Het ene
beeldje had een scharnierende arm met een bel, in zijn andere hand de afgenomen driekante steek. Het andere beeldje
(dit exemplaar) heeft een beweegbare arm waarin oorspronkelijk een pijp stak. Wanneer de molen draaide, werden via
een mechaniek met touwen de beeldjes in beweging gezet.
De stand van de arm gaf aan wanneer de oliekoek, het restmateriaal dat na persing van de oliehoudende zaden overbleef, verwijderd moest worden. Gezien de laat 18de-eeuwse
kleding, lijkt het erop dat het beeldje een afbeelding moet
zijn van Hylke Jans. (Fries Scheepvaart Museum)
22

Jelle Jan Koopmans (Sneek, 1984) studeerde sociaal economische geschiedenis in Groningen. Zijn scriptie ging
over de economische en politieke elite van Sneek tussen
1870 en 1910. Hij werkt aan een promotieonderzoek
naar de schippersgemeenschap uit Makkum in de
vroegmoderne periode.

> Meer weten?
• Douwe P. de Vries, Inventaris van de archieven van de
bewoners van het huis annex kantoor van de firma
M.H. Kingma te Makkum (1726-1932), Leeuwarden,
1989
• Henk Nicolai, De Kingma-Kroniek, Groningen, 1997
• www.soundtoll.nl
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HUGO TER AVEST

Harlingen, Frieslands
veelbelovende poort naar zee
Havenarbeiders lopen met manden vol kolen af en aan over de smalle loopplank om de uit Engeland
aangevoerde steenkool te lossen uit één van de zojuist aangekomen kolenboten, zoals de stoomschepen in
Harlingen werden genoemd. In de verte klinkt een stoomfluit van de naderende goederentrein. Enkele koeien
loeien voor het laatst in het slachthuis aan de Zuiderhaven. Hun vlees zal ingezouten per schip naar Londense
huishoudens verdwijnen. Uit de inmiddels tot stilstand gekomen trein worden houten vaten met boter gerold,
met bestemming Hull, Goole of Londen. De geluiden van de visveiling, even verderop op het Havenplein,
sterven weg door de veranderde windrichting.

Z

sche producten die Friesland voortbracht,

toegankelijk te maken en daardoor de over-

Harlinger haven, in de tweede helft van de

werden vele monden in de Engelse steden

slag een sterke impuls te geven. Ook

19de en het begin van de 20ste eeuw.

gevoed. Met name aardappelen en boter wer-

Rotterdam en Vlissingen waren havens die

Stoomschepen van de S.S.M. (Scheepvaart en

den in grote hoeveelheden naar Engeland

potentie hadden en via het spoor met het

Steenkolen Maatschappij uit Rotterdam) en

gebracht. Strokarton, afkomstig uit de fabrie-

achterland verbonden dienden te worden.

de General Steam Navigation Company voe-

ken in Oost Groningen, vormde het voor-

Het station van Harlingen zou oorspronkelijk

ren wekelijks tussen de Harlinger haven en de

naamste exportproduct. Harlingen kreeg de

de omvang krijgen van station Haarlem; het is

havens aan de Engelse oostkust. De

bijnaam Voorstad van Londen. In de 19de

nooit gebouwd. In 1851 was reeds de

Nederlandse vraag naar steenkool en cokes

eeuw werd de infrastructuur bij de tijd

voor de gasfabrieken, industrie en huishou-

gebracht. De spoorlijn Harlingen-Leeuwarden

dens was sterk gegroeid en de Engelse mijn-

werd in 1863 geopend, bedoeld om het

bouw draaide op volle toeren. Met de agrari-

Duitse achterland vanuit de Harlinger haven

>

Zo ongeveer zal de sfeer zijn geweest in de

Willemshaven of Dok met stoom- en binnenschepen,
omstreeks 1915. De houten vuurtoren maakte in 1921
plaats voor een stenen exemplaar. (Het Hannemahuis)
23
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Willemshaven, ook wel Dok genoemd, aange-

sloten. De open verbinding met zee bood

Dokkum naar Harlingen werd verplaatst en

legd, zodat de stoomschepen goed konden

goede mogelijkheden en het stadje kwam tot

de scheepsbouw een vlucht nam, groeide de

aanmeren en gemakkelijk bevracht konden

bloei. Dit kwam niet in de laatste plaats door

vraag naar hout voor deze scheepsbouw. De

worden. Tussen 1870 en 1876 volgde de

de intensieve handel op het Oostzeegebied.

vestiging van de admiraliteit, te beschouwen

Nieuwe Willemshaven, door de Zuiderpier

Graan, bont, teer en heel veel hout werd uit

als één van de voorlopers van de Koninklijke

gedeeltelijk afgeschermd van de zee.

Noord-Europa aangevoerd en in Harlingen

Marine, had een gunstige invloed op de loka-

Harlingen was klaar voor de nieuwe tijd.

overgeladen of verwerkt. De houthandel en

le werkgelegenheid. Beeldsnijders verzorgden

Desondanks is de economische ontwikkeling

de verwerking van de aangevoerde stammen

de boegbeelden en de fraai bewerkte spiegels

van de stad achtergebleven bij de verwachtin-

door de bij Harlingen gevestigde molens,

van de schepen, touwslagers en zeilmakers

gen die men in de 19de eeuw had.

namen een grote vlucht. Verschillende

vonden emplooi, maar ook de proviand moest

Harlinger families, veelal doopsgezind, wer-

op peil zijn. Concentreerden de scheepsbouw

Bloei van de stad

den gefortuneerd door de houthandel.

en de militaire activiteiten zich voornamelijk

Anders lag dat in de eeuwen daarvoor. Vanuit

Omstreeks 1575 was de plattegrond ingrij-

rond de Zuiderhaven, aan de Noorderhaven

een kleine nederzetting aan zee ontstond in

pend gewijzigd en werd de stad omgeven

woonden de kooplieden voor wie de scheep-

de 13de eeuw een stadje. Op plattegronden

door een stadsgracht, met daarbinnen een

vaart onlosmakelijk verbonden was met hun

uit de 16de eeuw is te zien dat de bebouwing

aarden wal met dwingers; vooruit geschoven

welstand. Aan deze binnenhaven worden

langs een drietal waterlopen ligt, waarbij de

bastions ter verdediging van de stad.

voorname patriciërshuizen afgewisseld door

bewoning aan de noordzijde wordt afgeslo-

Omstreeks 1600 werd de Zuiderhaven aange-

pakhuizen waar een deel van de kost werd

ten door de latere Noorderhaven. Deze haven

legd. De scheepswerven die zich aan deze

verdiend. De namen van de pakhuizen verwij-

was lange tijd dé haven van de stad. Via de

haven vestigden, zijn ook grote afnemers

zen dikwijls naar de streken waarmee handel

vaarwegen die de provincie inliepen, was per

geweest van het geïmporteerde hout. Vooral

werd gedreven; Polen, Rusland, Java en

schip een groot deel van het achterland ont-

toen in 1645 de Admiraliteit in Friesland van

Sumatra.

Vissersvloot
De Harlinger vissersvloot
maakte zowel gebruik van de
Noorderhaven, als van de
Buitenhaven. In de stad waren
visrokerijen, bijvoorbeeld bij
de Zoutsloot, waar in een
zogenoemde hang vis werd
gerookt. Op een schilderij uit
1788 van de gracht in de huidige Voorstraat, geschilderd
door de Harlinger kunstenaar
Nicolaas Baur, is te zien dat
langs de gracht vis werd
gedroogd. Tot de aanleg van
de Afsluitdijk in 1932 werd
onder andere ansjovis en
haring gevangen. De invloed
van de Afsluitdijk op de visstand was groot en vissers
waren genoodzaakt andere
wegen in te slaan. In de 20ste
eeuw kwamen Zeeuwse mosselvissers naar Harlingen om
op de Waddenzee met mos-

Vogelvluchtkaart en prospect van
Harlingen afkomstig uit de Atlas Novus,
door G.H. Seutter, Wenen 1728. (Het
Hannemahuis)
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Het S.S. Heron laadt omstreeks 1925 boter en vlees voor Londen. S.S. Heron voer tussen 19201929 een weekdienst Londen-Harlingen en was eigendom van de General Steam Navigation
Compagny. (Het Hannemahuis)

Luchtfoto gemaakt door de KLM met overzicht van Willemshaven, Oude Buitenhaven en
Nieuwe Willemshaven in 1929. Boven in beeld het S.S. Tern van de General Steam Navigation
Compagny en links het S.S. Hoogland van de S.S.M. (Het Hannemahuis)

selpercelen de kost te verdienen. Ook de gar-

ontreiniging zette zich vast aan de ketelwand,

tig opnieuw een omvangrijke uitbreiding

nalenvisserij neemt een vlucht en de Harlinger

het pure zout bleef over. Het ruwe zout werd

onderging. Net als in de 19de eeuw, is ook nu

garnalenkotters brengen de inhoud van meni-

met twee- en driemasters aangevoerd, bijvoor-

het verschepen van aardappelen een belang-

ge cocktail aan land. In de 19de eeuw hadden

beeld uit Engeland. Het zeewater werd in de

rijk onderdeel van de scheepvaartbewegingen

Friese palingvissers in de Londense haven een

havenmond van Harlingen ingenomen in pra-

in de Harlinger haven, al gaat het tegenwoor-

eigen steiger om hun vis aan land te brengen.

men en overgepompt naar de ziederijen. De

dig vooral om pootgoed. Werd in het verleden

Walvisvaart en Harlingen zijn ook onlosmake-

kleine hoeveelheid zout die het zeewater

ruw zout in Harlingen geïmporteerd om hier in

lijk met elkaar verbonden, al is er weinig over

bevatte werd zo benut om de netto opbrengst

de zoutketen te worden geraffineerd, nu

dat daaraan herinnert. In de 17de eeuw voe-

te verhogen.

wordt het ten oosten van de stad gewonnen
zout per schip afgevoerd naar de chemische

ren schepen, verenigd in de Noordse of
Groenlandse Compagnie, naar de Noordelijke

Drukte in de havens

industrie elders. Vanaf de 17de eeuw steken

IJszee om daar op walvissen en robben te

Afbeeldingen van de Harlinger havens uit het

twee havenhoofden uitnodigend de zee in en

jagen. Op het eiland Spitsbergen hadden de

verleden geven een levendig beeld. De binnen-

bezorgen de binnenkomende en uitgaande

Harlinger walvisjagers zelfs een eigen traanko-

havens liggen altijd vol met zeilschepen van

schepen een veilig verblijf in de havenmond.

kerij. In de eerste decennia van de 19de eeuw

verschillende aard. Sommige hadden Harlingen

Bovendien wordt door deze havenhoofden de

kende de Harlinger walvisvaart nog een ople-

als thuishaven, andere deden de haven slechts

verzanding en dichtslibbing van de haven

ving en trokken de commandeurs met hun

aan. De fraaie driemaster Laura bijvoorbeeld

beperkt. Het historisch karakter van de binnen-

bemanning naar de Straat Davis ten westen

voer voor houthandel Hubert Jans naar Noord-

stad wordt door de aanwezigheid van de

van Groenland om daar de grote zeezoogdie-

Europa om daar hout aan boord te nemen en

zogenoemde Bruine zeilvaart benadrukt.

ren te verschalken. De door koning Willem I

lag vaak in de Zuiderhaven. Tjalken en klippers

Harlingen is de thuishaven van zeventig sche-

uitgeloofde subsidies voor deze tak van de vis-

meerden af in de Noorderhaven of de

pen in deze branche. Een goed samengaan van

serij waren zo hoog, dat het beoefenen ervan

Buitenhaven om goederen van de zeeschepen

historie en heden. <

al rendabel was zonder vangst. Hij hoopte

de provincie in te brengen en vracht vanuit

waarschijnlijk dat de gloriejaren van de walvis-

Friesland naar de zeehaven te transporteren.

vangst terug zouden komen en het econo-

Het statenjacht van de Friese stadhouder lag in

misch belang zou worden vergroot. Een

de 18de eeuw afgemeerd voor het stadhuis.

onhoudbaar systeem dat in Harlingen in 1834

De Willemshaven en Nieuwe Willemshaven

dan ook een zachte dood stierf. Voor het con-

waren het domein van de vele stoomschepen

serveren van vlees, vis en groenten, was zout

die de stad aandeden. De opkomst van nieuwe

een onmisbaar product. Al in het midden van

industrieën en de grotere diepgang van sche-

de 16de eeuw ontstonden in het noorden en

pen noopt het stadsbestuur de haven aan zee

noordoosten van de huidige binnenstad de

te vergroten. Aan de noordoostkant van de

zogenoemde zoutziederijen. Dat waren kleine

stad wordt in de jaren zeventig van de 20ste

fabriekjes waar in grote ijzeren ketels ruw

eeuw de Vissershaven aangelegd, gevolgd

steenzout in zeewater werd gekookt. De ver-

door de industriehaven die in de jaren negen-

Hugo P. ter Avest (Amersfoort, 1961) is directeur van
Het Hannemahuis in Harlingen. Hij volgde de Reinwardt
Academie en studeerde Kunstgeschiedenis aan de Vrije
Universiteit. Hij publiceerde onder andere over
Harlinger zilver, de schilder W.G.F. Jansen, 50 jaar historie Hannemahuis en Harlinger stadsgezichten.

> Meer weten?
• J.J. Huizinga, L.G. Jansma, C.H.A. Verhaar, Harlingen.
Bijdragen tot de geschiedenis van de laatste twee
eeuwen, Leeuwarden, 1989
• J.C.A. Schokkenbroek, Harpoeniers en robbenjagers.
Nederlandse walvisvaart in de 19de eeuw, Zutphen,
2008
• T. Marseille, Harlingen de vermaerde zeestad,
Harlingen, 1984
• F. Sijtema, Harlingen en zijn lijnen over de Noordzee,
Harlingen, 1999
25

Fryslan_HT_5

13-11-2012

20:23

Pagina 26

KORT NIEUWS

Vredeman de Vries
Het Fries Museum heeft vier zeldzame tekeningen van
Vredeman de Vries (1526-1609) in bruikleen gekregen
van de Ottema-Kingma Stichting. Het gaat om
tekeningen van de vier seizoenen die de Leeuwarder
kunstenaar in 1589 in Duitsland heeft gemaakt. Mogelijk
gaat het om voorstudies voor glasruitjes, waarop de
voorstelling gebrandschilderd is.
www.friesmuseum.nl

Tegeltableau
Keramiekmuseum Princessehof heef het tegeltableau ’De
Hertenjacht' van 585 tegels langdurig in bruikleen
gekregen van het Amsterdam Museum. Willem van der
Kloet maakte het in 1706/07. Het is 5,85 meter breed en
1,70 meter hoog. Het komt uit een Portugees paleis dat
in 1899 is gesloopt. De Amsterdamse tegelbakkers Jan
van Oort (1645-1699) en Willem van der Kloet (16661746) vervaardigden deze grote tableaus voor de export
naar Portugal. Daar waren ze te zien in kerken, kloosters
en paleizen.
www.princessehof.nl

Vondst uit IJzertijd
Bij de Tjonger bij Olderberkoop is een zandstenen
slijpsteen gevonden uit de IJzertijd, 500 tot 300 voor
Christus. De gepolijste steen is vermoedelijk gebruikt om
houten pijlschachten rond te maken. Er zijn ook botten
en scherven gevonden uit dezelfde periode. Daarmee
lijkt het gebied eerder bewoond dan men dacht. Het
gebied was in die tijd nauwelijks toegankelijk door
moerassen en veen.
www.nieuweooststellingwerver.nl
Abbingastate
Restanten van Abbingastate zijn onder het
Drachtsterplein in Leeuwarden gevonden. Archeologen
vonden brokken muurwerk en houten palen van de oude
slotgracht. Ook is metselwerk aangetroffen, bakstenen
van 26 centimeter lang, uit mogelijk de 15de eeuw.
26
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Abbingastate is waarschijnlijk ontstaan als herenboerderij die zich ontwikkelde als state met een gracht
eromheen.
www.vrij-baan.nl

Grafkisten
In Dokkum zijn drie grafkisten met menselijke beenderen
van voor 1600 gevonden. Op de vindplaats, op de hoek
van de Kloostersingel en de Anjelierstraat, was voor
1580 een begraafplaats. Het deksel is van één stuk hout
gemaakt en dat zou betekenen dat de kisten uit de
Middeleeuwen komen.
www.omropfryslan.nl

Paardenskelet
Bij Dronrijp hebben archeologen een compleet
paardenskelet gevonden in een waterput uit de
Romeinse tijd. De merrie is waarschijnlijk enkele
eeuwen na Christus in de put gegooid, mogelijk als een
religieus ritueel. Archeleogen van de Rijksuniversiteit
Groningen onderzoeken de grond in de oude
woonheuvel aan de Ryksstrjitwei. De oudste scherf
dateert van zo’n 4.000 voor Christus. Er zijn
bewoningssporen uit de Middeleeuwen gevonden,
resten van een zodenhuis uit de 6de of 7de eeuw en
potresten uit de Romeinse tijd.
www.leeuwardercourant.nl
Fibula
De gouden fibula van Wijnaldum uit de 7de eeuw gaat
naar museum het Louvre in Parijs voor onderzoek. Een
internationaal team van specialisten analyseert met een
protonenbeamer de samenstelling van de honderden
ingelegde rode halfedelstenen in de mantelspeld. Doel is
om meer te weten te komen over de herkomst van de
stenen in het inlegwerk. Het grootste deel van de speld

is in 1953 gevonden. In 2009 is een belangrijk
ontbrekend fragment ontdekt, waarmee de afbeelding
op de kopplaat ontcijferd kon worden. Bij de opening
van het nieuwe Fries Museum in september 2013 is de
fibula weer te bewonderen.
www.friesmuseum.nl

Archief IJlst
Vrijwilligers uit IJlst verzamelen foto’s en filmmateriaal
van de stad voor een online-archief. Er zijn al honderden
foto's en tientallen films aangeleverd. Na digitalisering
komen ze op de website www.archiefijlst.nl. Stadgenoten
worden opgeroepen hun materiaal in te brengen.
www.archiefijlst.nl

Behangschilderijen
Het Frysk Lânboumuseum heeft zes behangschilderijen
van Aldert Jacobs van der Poort in bruikleen gekregen. De
Ottema-Kingma Stichting kocht de werken die in 1805
zijn gemaakt op een veiling in Parijs. De schilderijen met
daarop Friese landschappen hebben honderd jaar in een
huis aan de Leeuwarder Nieuwestad gehongen.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Portret Durk van der Ploeg
Yn Tresoar is it portret fan de winner fan de Gysbert
Japicxpriis 2011, Durk van der Ploeg, presintearre. It is
makke troch Pieter Pander. It is in tradysje om de
Gysbert-winner te portrettearjen.
www.tresoar.nl
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GEMENGDE BERICHTEN
90 jaar geleden…
Kaatser Mukkes overleden
Witmarsum, 8 november 1922. De tot voor een paar
jaar algemeen bekende Witmarsumer kaatser ‘Mukkes’
(Hendrik Lemstra), die in Crefeld (Duitschland) ernstig
ziek lag, en door financieele hulp van veele kaatsvrienden in staat gesteld werd, naar zijne moeder hier terug
te keeren, is thans overleden. (Nieuwsblad van Friesland)
Heijermans weigert krans
Leeuwarden, 27 november 1922. Geen doekjes er
om: de Heijermans-huldiging is hier op totale wijze mislukt. Schakels is -best natuurlijk- Zaterdagavond opgevoerd voor een nog voor geen derde part gevulde
Harmoniezaal. Toen na ’t laatste bedrijf het doek nog
eens gehaald moest worden, en een employé der
Harmonie met een voor Heijermans bestemde krans het
tooneel betrad, kwam deze, hoewel aanwezig, en al hoe
onstuimig het publiek applaudisseerde, niet te voorschijn. Wat er met de krans gebeurd is, weten we niet,
de bediende verdween er tenslotte mee door de achterdeur. Maar de scène had geheel het karakter van een
weigering. (Nieuwsblad van Friesland)

80 jaar geleden…
Zwarthemden bevechten elkaar
Den Haag, 18 november 1932. Een der ‘kopstukken’
van de fascistische beweging, de Lotisico-directeur, heeft
weer eens een rel ontketend door een poging om de
ongewenschte en al te luidruchtige arbeiderselementen
onder den heer Baars, uit de partij te weren. De heer Dr.
Alfred Haighton heeft het partijbureau in Den Haag stormenderhand laten bezetten. Hij veroverde ook de leiding
van het partijblad ‘De Bezem’. Baars en de zijnen hebben
in een tegenaanval het verloren terrein heroverd. Zoo
lang onze zwarthemden tegen elkaar vechten, kunnen
de buitenstaanders vree hebben met het Nederlandsche
fascisme! (Harlinger Courant)

IDS DE JONG

50 jaar geleden…
Plaat per automaat
Leeuwarden, 2 november 1962. Muziekliefhebbers
die des avonds nog behoefte hebben aan brandend
zand, twee reebruine ogen of een dronken soldaat, kunnen tegenwoordig terecht bij de firma Span op de
Nieuwestad. Daar hangt sinds kort een platenautomaat.
Een unicum voor het noorden des lands, hebben wij ons
laten vertellen. Voor Brahmssymfonieën en Schubert-liederen dient men zich voorlopig nog overdag bij de firma
Span te vervoegen. (Het Vrije Volk)
Politie jaagt op flamingo’s
Lemmer, 20 november 1962. De waterpolitie in
Lemmer heeft er een interessant karweitje bijgekregen.
Zij heeft van de kinderboerderij te Leek het verzoek ontvangen om twee flamingo’s te vangen die uit de boerderij ontsnapt zijn. De vluchtelingen hebben een veilig toevluchtsoord gevonden op een zandbank bij het
Oudemirdumerklif onder de Gaasterlandse kust. De politieboot in Lemmer is al verschillende malen uitgevaren
om de omstandigheden rond de zandbank zo goed
mogelijk te leren kennen. Het moet zo spoedig mogelijk
worden uitgevoerd: een koude winter zullen de beide
vogels niet overleven. (Het Vrije Volk)
Fries spreken is geen onbeleefdheid
Leeuwarden, 22 november 1962. De (Hollandse)
architect Bakema, die in de Leeuwarder raad een praatje
hield over de het zogenaamde plan-Ielân, heeft gemeend
dat het onbeleefdheid was van het algemeen geachte
raadslid O. Santema om Fries te blijven spreken. Hij bleef
zitten op zijn stoel toen hij de in het Fries gestelde vragen van de heer Santema beantwoordde en stond op,
toen hij inging op de in het Hollands gestelde vragen. Hij
beantwoordde het principiële gedrag van de heer
Santema met een demonstratie van onbeleefdheid. De
heer Santema kent de verachting die sommigen koesteren voor de volkstaal. (Het Vrije Volk)

60 jaar geleden…
Laatste beurtschip verkocht
Echtenerbrug, 15 november 1952. De enige beurtschipperij, die het dorpje Echtenerbrug aan het
Tjeukemeer ooit heeft gekend, is thans verdwenen. De
expediteur A.S. Bakker heeft het 44 ton metende m.s.
‘Harmonie’ verkocht aan de heer P. Attema te Harlingen,
die de boot voor de garnalenvisserij gaat gebruiken. Het
bedrijf van de heer Bakker is in de loop der jaren overgeschakeld op wegvervoer, maar men kon toch node scheiden van de boot, die zo lang in familiebezit is geweest.
(Friese Koerier)

COLUMN EELKE

Syrische grimmigheid in Fries water
Bergum, 24 november 1962. In het Prinses
Margrietkanaal bij Bergum liggen op het ogenblik twee
grimmige scheepjes: grimmig door de kleur (grijs), grimmig door zijn bewapening (machinegeweren). Deze politiepatrouilleschepen zijn in opdracht van de Syrische regering een jaar geleden gemaakt. De twee scheepjes (de
snelste van een vloot van vijftien) zijn ook al in Syrië
geweest. De Syriërs hebben ze echter teruggestuurd,
omdat ze niet snel genoeg waren; de smokkelaars (zo
gaat het verhaal) die door de schepen werden achtervolgd, konden ze zonder moeite achter zich laten, omdat
ze in het bezit waren van snellere schepen. (Het Vrije Volk)
Ids de Jong (Harderwijk, 1959) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.

(Foto Hoge Noorden)
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Fryslân sliept
Ssssst. Fryslân sliept. Ja, Hearrenfean hat 80 miljoen ferlern. Nee ju, de provinsje stipet net. Ja, de
provinsje is wol mei-skuldich, mar de Noardlike
Rekkenkeamer begrypt net wat gebietsûntwikkeling is, en fynt de provinsjale grûnoankeaper ek
noch in stúthaspel. Dus neat. En der komt ek al in
heal nij Thialf dêr. Ja, se ha wol sinten, mar dan
binne se wer te deun. Net mear oer prate.
Lauwerseach, hoe moatte je fierder mei de ellinde. Nimmen dy’t it wit, dêr haffelje gemeenten en
provinsjes yn om, jouwe elkoar de skuld. Fierders
stilte. En no’t foar 100 miljoen de dykjes yn
Fryslân opknapt wurde, moatte je dan noch in
gemaal op Lauwerseach meitsje foar 100 miljoen
sadat dy dykjes wer oerstallich wêze soenen en
100 miljoen weismiten ha. Der komt gjin andert.
Ljouwert haadstêd fan kultureel Fryslân?
Bidbook? 18 Miljoen? Nimmen dy’t it wol, mar it
giet stil troch. Se moatte hjir 40.000 guozzen
deameitsje, mar sizze hieltyd, we wolle wol, mar
meie net. Net oer de skreef. Ja, de Fryske taalwet
is der troch, mar der bart neat mei, miskien sille
we dêr ea werris nei freegje. Krimp? Ja, ja, in
geweldich probleem, mar we ha der gjin andert
op, dus hâlde we ús mar stil. Skriezen en otters
moat we yn stân hâlde, mar tsja, it kostet wat
tefolle, hoe soe dat moatte. Sille we nije wike
nochris prate? Dan moatte we it ek ha oer de
lytse skoallen, dy’t ek noch troch allerhande regelingen ûnfoldwaande gearwurkje om te kommen
ta in goed ûnderwiisklimaat yn de provinsje.
Watte, moat dêr ek noch jild by? Oeeh, dan wurdt
it wol hiel swier. Mar wer in groepke dat it kommende healjier wat neitinkt. Ssst. Sa soenen je
noch in healoere trochgean kinne. De skiednis
werhellet him altyd: yn elk gefal nea nee. Mar ek
nea ja. Altyd miskien en letter. Fryslân sliept eins
altyd.
Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
de skiednisprogramma’s ‘It Paad Werom’ en
‘Gewest Fryslân’.
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UITVINDERS EN PIONIERS

JAN VAN ZIJVERDEN

Een Bajema melkt beter!
‘Wij voor ons beweren, dat een stomme, hersenlooze en hartelooze machine nooit een goed melker zal kunnen
vervangen. Van een automaat maakt men nu eenmaal geen virtuoos!’. Dat schrijft hoofdredacteur A.A. ter Haar
bijna honderd jaar geleden in weekblad De Veldbode. Maar gebrek aan goede melkers maakt dat de
melkmachine na de Tweede Wereldoorlog aan een niet meer te stuiten opmars begint. Zijn er in 1948 nog maar
323 melkmachines in Friesland te vinden, twee jaar later zijn dat er al 928. Precies in die tijd lanceert boer Anne
Bajema uit Wonneburen een melkmachine van een revolutionair type: Bajema’s Friesland Melkmachine.

Inmelkers demonstreren de werking van de Bajema’s Friesland Melkmachine. (Frysk
Lânboumuseum)

M

Demonstratie van de Bajema’s Friesland Melkmachine. (Frysk Lânboumuseum)

Melken is een arbeidsintensief klusje. Het met

weerstand tegen machinaal melken is groot.

een ‘early adaptor’ noemen. In 1929 koopt hij

de hand melken van een koe duurt zo’n tien

Zo schrijft G. Salentijn in 1908 in het Fries

zijn eerste melkmachine, een Alva Laval.

minuten en gebeurt meestal twee keer per

Landbouwblad: ‘Het melken is gevoelsarbeid

Hoewel hij niet erg te spreken is over het

dag. Als in de loop van de 19de eeuw de eer-

(…) het vinden van een melkmachine zal wel

apparaat, raakt hij gebiologeerd door de wer-

ste machines hun intrede doen in de land-

nooit tot een gunstig resultaat komen’. En

king ervan. Het stoort hem vooral dat de

bouw, start al gauw de zoektocht naar een

omdat er voldoende goedkope arbeidskrach-

meeste machines zo traag zijn. Niet alleen

goed werkend melkapparaat. In Friesland is de

ten zijn, groeit het aantal boeren dat machi-

vanwege de beperkte tijdwinst, maar ook

eerste ‘melkmachine’ in 1862 te bewonderen.

naal melkt maar traag. Pas na de Tweede

omdat hij gelooft in de theorie van de Engelse

Het is de met de hand aangedreven ‘improved

Wereldoorlog breekt de melkmachine echt

onderzoekers Dodd en Foot van het ‘Royal

cowmilker’ van Kershaw and Colvin waarmee

door. Veel boerenarbeiders kiezen dan voor

Institute for Research in Dairying’ die overtui-

op verschillende boerderijen in Friesland

werk in een fabriek dat meer status geeft,

gend bewijs leveren dat sneller melken de

demonstraties worden gegeven. Het apparaat,

beter verdient en dat hen een vrije zaterdag-

melkopbrengst vergroot. Dat leidt tot eindelo-

dat werkt met een constant vacuüm, functio-

middag en zondag oplevert. Alleen al in de

ze experimenten om een snellere melkmachi-

neert nog verre van optimaal. De tepelbekers

regio Sneek ontstaat in korte tijd een tekort

ne te ontwikkelen. Daarbij houdt Bajema het

vallen steeds van de spenen en snel gaat het

van driehonderd melkers! De melkmachine is

dierenwelzijn scherp in het oog. De koe mag

zeker niet. De uitvinding van de pulsator

opeens een aantrekkelijk alternatief.

immers geen ‘blauwe spenen’ of weefselbe-

(1895), een drukwisselaar die door een wisse-

schadiging aan de uier oplopen. Twintig jaar

lend vacuüm de drinkbeweging van een kalf

Hoger vacuüm, stuggere tepelvoering

lang werkt hij achter gesloten deuren op zijn

nabootst, brengt de ontwikkeling van de melk-

Boer Anne Bajema (1899-1992) uit het buurt-

eigen boerderij aan het perfectioneren van

machine in een stroomversnelling. Maar de

schap Wonneburen bij Ferwoude is wat we nu

zijn vinding: een melkmachine met een fors
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hoger vacuüm en veel stuggere tepelvoeringen. Hij laat de lokale smid en een loodgieter
onderdelen op maat maken. Eind jaren veertig
beginnen zijn geheime experimenten de aandacht van de media te trekken. Die lopen vervolgens de deur plat bij de Friese veehouder.
Onder het motto: ‘sneller melken, veilig melken en betere melkkwaliteit’ lanceert Bajema
omstreeks 1950 de Friesland Melkmachine.

(Foto Hoge Noorden)

Het is een hangend apparaat met korte leidin-

Bajema houdt het
dierenwelzijn scherp in
het oog
De originele motor met vacuümpomp en -ketel van de Bajema's Friesland Melkmachine in het Frysk Lânboumuseum.

gen zodat de melk sneller afvloeit en het
apparaat niet om kan vallen. ‘De melknippels

andere dat de hoeveelheid melk die bij goed

tot Brazilië. Bij de promotie houdt Bajema een

op het deksel zijn aangepast aan de speen-

melkbare koeien in de uier achterblijft, rela-

stevige vinger in de pap. De campagne voor

stand bij melkrijk vee met flinke uiers. Ze zijn

tief groot is. Hij vraagt zich dan ook af of het

zijn melkmachine is zeer indringend en per-

voldoende wijd om een flinke melkstroom

apparaat zijn geld wel waard is. Verschillende

soonlijk van toon. Bajema figureert op en in

door te laten’, aldus de handleiding. Samen

landbouwbladen nemen zijn conclusies over.

alle reclame-uitingen. Hij beroept zich op zijn

met de basisuitgangspunten – een hoog

Bajema is furieus. Vooral de samenstelling van

jarenlange ervaring als boer: ‘ik heb meer dan

vacuüm en de unieke tepelvoering – levert dat

de proefgroep en het ontbreken van concreet

25 jaar onder de koeien gezeten…’ en hij

een zeer korte melktijd op van twee à drie

cijfermateriaal zijn hem een doorn in het oog.

strooit kwistig met oneliners als ‘Een Bajema

minuten (bij andere machines is dat dan nog

En, eerlijk is eerlijk, Bajema heeft een punt.

melkt beter’ en ‘Voor Uw melkvee is alleen

altijd zo’n zes minuten), een hogere melkop-

De vraag is echter of zijn reactie verstandig is.

het beste goed genoeg!’ In zijn Bajema-

brengst en dat terwijl uiers en spenen gezond

Hij doet er namelijk alles aan om de wereld te

Bulletin presenteert hij wetenschappelijk

blijven. Vlak voor het op de markt komen van

laten weten dat het onderzoek van Frens niet

inzichten die zijn boodschap krachtig onder-

de machine schrijft W. Geldof van de

deugt: van tegenonderzoek en uitgebreide

steunen. Ook bij de introductie van de melk-

Plattelandspost in superlatieven over de vin-

artikelen tot het verzamelen van aanbevelin-

machine bij nieuwe klanten is Bajema nauw

ding van Bajema ‘Wat zal dat voor iedere boer

gen van boeren die met zijn machine werken.

betrokken. Wie besluit het apparaat te kopen,

een besparing aan tijd en personeel met zich

Zelfs in de handleiding van de machine sche-

kan rekenen op ondersteuning door zijn doch-

mede brengen!’.

mert de boosheid van Bajema door. In de

ters die de introductie van het apparaat op de

Wenken voor de gebruiker valt te lezen: ‘Laat

boerderij begeleiden: ‘Onze inmelkers ver-

Is de Bajema zijn geld waard?

u niets wijs maken door hen, die de melkma-

strekken na het aanleggen der installatie alle

Maar in de winter van 1951 voert A.M. Frens

chine A. Bajema niet kennen! U zult zelf zien

nodige inlichtingen over de constructie, de

van het Rijkslandbouwproefstation in Hoorn

en ondervinden, dat melken met hoog

werking, het onderhoud en de reiniging. Zij

een vergelijkingsonderzoek uit tussen melk-

vacuüm de enig juiste wijze van melken is,

leren U dus volledig met de machine omgaan.’

machines van het merk Surge en de nieuwe

uiteraard mits dat met een goede machine

Ook de garantie is volgens Bajema dik in orde:

Bajema. Hij concludeert dat de nieuwe machi-

geschiedt’. De hele discussie doet de verkoop

‘In iedere plaats in Nederland geldt de waar-

ne niet alleen voordelen heeft. Hij stelt onder

van zijn machine vermoedelijk geen goed.

borg, dat een eventuele storing die ‘s morgens
vóór 10 uur aan de fabriek is gemeld, vóór 16

‘Een Bajema melkt beter’

uur op de dezelfde dag is verholpen.’ In ruim

De productie van de melkmachine geeft

tien jaar tijd verkoopt hij vele honderden

Bajema in handen van de FN fabrieken in

exemplaren van zijn uitvinding. Maar als in de

België, later neemt de N.V. Zuurbestendige

jaren zestig de melkleiding en de melkstal hun

Apparatenfabriek D.B. Kooiman & Zoon in

intrede doen – en de boer meer koeien tege-

Dordrecht de productie over. Jan Jongerius

lijk kan gaan melken – zijn de dagen van de

N.V. in Utrecht verzorgt de verkoop in

losse melkmachine snel geteld. <

Nederland. Bajema vraagt intussen wereldwijd
patenten op zijn uitvinding aan: van
Zwitserland tot Nieuw-Zeeland en van Spanje

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van Henk
Dijkstra (directeur Frysk Lânboumuseum) naar de
mechanisatie van de landbouw in Friesland.
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BOEKEN
Auke Rauwerda; Liever kleine baas dan
grote knecht
Reimer Rauwerda
Wijdemeer, Leeuwarden, 2012
112 pp., isbn 9789081852159 | € 19,50
Vrijdag was voor de
ijzerwarenwinkel van
Auke Rauwerda de
drukste dag van de
week. Dan was het
veemarkt in
Leeuwarden en boeren uit de wijde
omgeving deden die
dag inkopen in de
stad. Rauwerda speelde daar handig op in.
In het voorjaar stonden de droogrekken,
tuingereedschappen, grasmaaiers en eendenkooien op de stoep uitgestald. In de
herfst was het de tijd voor mestkruiwagens,
mestschoppen, melkemmers en stalbezems.
Besloot een boer tot aankoop van één van
de vele producten uit het assortiment van
Rauwerda dan kreeg hij een goede sigaar
van het merk ‘Hofnar’ of ‘Elisabeth Bas’
aangeboden. Zoon Reimer Rauwerda
beschreef de geschiedenis van de firma
Rauwerda, die op 23 september 1932 aan
de Westerplantage in Leeuwarden zijn deu-

JAN VAN ZIJVERDEN

ren opende onder de naam ‘NoordBrabantsche Klompenhandel’. De zaak verkocht – Brabantse – klompen en huishoudelijke artikelen; volgens een advertentie in
het Leeuwarder Nieuwsblad allemaal van
‘prima kwaliteit’ en tegen ‘lage prijzen’. Het
ondernemerschap zat Auke Rauwerda in
het bloed. Zijn vader Anne Aukes had jarenlang een goedlopende kruidenierswinkel op
de Breedeplaats in Leeuwarden, waar twee
gezinnen ruim van konden leven. Naast
kruidenierswaren verkocht vader Anne
Aukes ook klompen. Vanwege de grote
klompen boven de voordeur heette het
winkeltje in de volksmond ‘Onder de grote
klompen’. Zoon Auke volgde een opleiding
tot smid-bankwerker, waarna hij in de smederij van Marinus Eerligh in de Kleine
Hoogstraat ging werken. Eind jaren twintig
werkte Auke bij Faber Haardenfabriek in
Huizum. In de crisisjaren werden ’s winters
– als de verkoop aanzienlijk minder was –
alle tijdelijke krachten ontslagen. Zo ook
Auke Rauwerda, die besloot om een eigen
winkel te beginnen. Zijn vader bezat de
nodige panden in de Leeuwarder binnenstad, waarvan er één leeg kwam aan de
Westerplantage. De toonbank maakte Auke
zelf, evenals de winkelstellingen. De laatjes
maakte hij van lege Persil-kistjes die zijn

vader had bewaard. Zijn eerste voorraad
kocht hij van zijn vader, waaronder klompen in allerlei soorten en maten, bezems,
roskammen, koeborstels, closetrollen, vaatkwasten, luiwagens, touw, bokkepoten,
muizenvallen, busjes Brasso en drie gros
knijpers. Het zou het begin zijn van een
enorm assortiment. Want Auke Rauwerda
hanteerde de stelregel ‘Nee verkopen is er
niet bij’. Was het niet in voorraad, dan
bestelde hij het. De klandizie groeide, maar
ook de winkel zelf. Voor het groeiende
assortiment werd pand na pand in de buurt
van de Westerplantage aangekocht.
Succesnummers waren de zelfgemaakte
‘zuivere uiervaseline’ en de boenwas volgens eigen recept. Maar de winkel verkocht
inmiddels ook ijzerwaren en landbouwgereedschappen. De faam van Rauwerda was
in de jaren vijftig zelfs zo groot geworden
dat hij de opdracht kreeg alle gereedschap
te leveren voor het draineren van de landerijen die na de Watersnoodramp waren
drooggemalen: sleuventrekkers, draineerlepels en draineerhaken. Zoals de zaak van
Rauwerda groeide, zo groeide ook zijn
gezin. Samen met Pietje Weistra kreeg hij
elf kinderen. Vier van zijn zoons kwamen
vanaf 1975 in de winkel. Zij versterkten
vooral de groothandelsactiviteiten van het

over het gebruik van het plein in de 20ste
eeuw – de kermis, de viering van Sint
Jorisdag en Kneppelfreed – en de meest
recente bebouwing. Ze sluiten af met de
complete metamorfose die het plein sinds
2009 heeft ondergaan.

Enege gedenckwerdege geschiedenissen; Kroniek van de Friese militair
Poppo van Burmania uit de
Tachtigjarige Oorlog
Wiebe Bergsma
Verloren, Hilversum, 2012
230 pp., isbn 9789087043049 | € 25,-

(Foto Gert Jan Slagter)
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bedrijf. Inmiddels is ook de derde generatie
actief in het bedrijf. Met behoud van de
oorspronkelijke formule maakten zij dit jaar
de overstap naar een filiaal op het bedrijfsterrein in Leeuwarden-West. Voldoende
aanleiding om de historie vast te leggen
van het bedrijf. Reimer Rauwerda doet dat
niet onverdienstelijk. Hij schrijft erg prettig
en door de activiteiten van zijn vader in een
bredere context te plaatsen, ontstijgt het
boek dan ook ruimschoots het niveau van
de gemiddelde bedrijfsgeschiedenis. De
fotografie en vormgeving van Gert Jan
Slagter maken dat het ook nog eens een
buitengewoon smaakvol boek is geworden
over het bedrijf waarvan gezegd wordt ‘Als
Auke het niet heeft, dan bestaat het niet’.

KORT
Oud & Nieuw Zaailand; Het
Wilhelminaplein, huiskamer van
Leeuwarden
Redactie Henk Oly, Leo van der Laan,
Geart de Vries en Klaas Zandberg
Gemeente Leeuwarden en Historisch
Centrum Leeuwarden, 2012
84 pp. | € 9,90 (verkrijgbaar bij
Historisch Centrum Leeuwarden)
Het Zaailand – of
beter gezegd het
Wilhelminaplein –
is bekend van de
vrijdagmarkt en de
jaarliijkse kermis.
Daar is nu het
Fries Museum bijgekomen. Het vernieuwde Wilhelmaplein is
aanleiding voor deze uitgave waarin kenners van de Friese hoofdstad de geschiedenis van het plein belichten. Ze beginnen in
de jaren 1622/23 toen het Zaailand bij de
aanleg van de nieuwe verdedigingswerken
binnen de stad kwam te liggen en schetsen vervolgens hoe het gebied zich tot volwaardig stadsdeel ontwikkelde. Dan
maken ze een sprong naar de herinrichting
van het gebied in de 19de eeuw als gevolg
van de sloop van de verdedigingswerken
met onder andere de bouw van het Paleis
van Justitie. Ten slotte schrijven de auteurs
30

De kapitein; Naar de memoires van
Drieves Jonker, Schiermonnikoog
1885-1936
Jeannette Blijdorp-Jonker
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2012
168 pp., isbn 9789033003363 | € 14,95
Drieves Jonker (18851936) van
Schiermonnikoog
bevoer de wereldzeeën in het eerste
kwart van de 20ste
eeuw. Zijn kleindochter Jeannette
Blijdorp-Jonker is in
het familiearchief gedoken om het leven
van haar grootvader te reconstrueren aan
de hand van diens eigen dagboeknotities,
brieven en memoires. In De Kapitein
beschrijft ze zijn jeugd op het eiland, de
rangen die hij aan boord doorliep en zijn
leven als kapitein. Foto’s en authentieke
documenten brengen het verhaal over
Drieves Jonker verder tot leven.

Poppo van
Burmania werd op
2 augustus 1603
in Oostende geboren. Daar was zijn
vader, jonker
Johan van
Burmania, als
kapitein gelegerd.
Zelf nam hij ook
dienst in het
Staatse leger. Poppo trok tientallen jaren
rond in de Nederlanden waar op dat
moment de Tachtigjarige Oorlog aan de
gang was. In Enege gedenckwerdege
geschiedenissen beschrijft hij wat hij meemaakt tussen 1622 en 1674. Een verhaal
vol kruitdamp, belegeringen, heldenmoed
en militaire tactiek. Hij schenkt ook veel
aandacht aan de Oranjes en Nassaus met
wie hij veel contact heeft. Het verhaal van
Poppo van Burmania laat zien wat het
betekende om militair te zijn in de 17de
eeuw.

Van bouwval tot basiliek; 75 jaar
Dominicuskerk en andere Leeuwarder
katholieke verhalen
Tjebbe T. de Jong (eindredactie)
Uitgave in eigen beheer
376 pp., isbn 9789081483001 | € 20,(exclusief verzendkosten) – te bestellen
via info@historischeproducties.nl
De Dominicuskerk
bestaat 75 jaar. Ter
gelegenheid daarvan
verscheen Van bouwval tot basiliek. In elf
artikelen beschrijven
de auteurs de
geschiedenis van de
kerk, de parochie en
het dominicanenklooster. Samen geven de
artikelen een bijzonder inkijkje in het
katholieke geloofsleven in de 20ste eeuw.
Verrassende onderwerpen die aan bod
komen, zijn de aandacht voor het financiële reilen en zeilen van een parochie, de
publicatie van een zogenaamde kroniek –
waarin één van de paters de belangrijkste
gebeurtenissen binnen het klooster en de
parochie beschreef – en een artikel over
de vereniging ‘Voor Eer en Deugd’ die het
Leeuwarder openbare leven (zoals boeken, theater, bioscoop en kermis) ‘op
zedelijk niveau’ wilde houden.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

KALENDER
1, 2, 9, 15 en 16 december
Anna & ús Heit, het familiegeheim
Dinnermusical waarin een duister geheim van Willem van
Oranje het daglicht ziet. Hij was vader des vaderlands,
maar verraadde zijn eigen vrouw en dochter.
www.vanravesteijnentertainment.nl

11 december
Magazijn der Tuinsieraden
Architectuur- en landschapshistoricus Willemieke Ottens
vertelt over het werk van L.P. Roodbaard.
www.tresoar.nl
12 december
Open Huis Tresoar
Tresoar bestaat tien jaar en viert dat op 12-12-’12 met
een open huis in winterse sfeer. Tussen 13.00 en 21.00
uur zijn er tal van workshops en rondleidingen.
www.tresoar.nl

tot en met 19 januari 2013
Roodbaards Rijkdom
Tentoonstelling over landschapsparken in Noord-Nederland
die Lucas Pieter Roodbaard (1782-1851) aanlegde.
www.tresoar.nl
23 januari 2013
Friese handelsvaart
Jelle Jan Koopmans vertelt over de Friese handelsvaart in
de 17de en 18de eeuw. Hij doet aan de hand van de
Sonttolregisters een promotieonderzoek naar schippers
uit Makkum en Harlingen.
www.hannemahuis.nl

15 januari 2013
Buitenplaatscultuur in het Noorden
Yme Kuiper houdt een lezing over de buitenplaatscultuur
in het Noorden in de korte 19de eeuw.
www.tresoar.nl

tot en met 10 maart 2013
Ids Wiersma en Sierd
Geertsma
In Museum Dr8888 is een
overzichtstentoonstelling
van de twee vertegenwoordigers van het Fries
Impressionisme en Neo
Impressionisme: Ids
Wiersma (1878-1965)
en Sierd Geertsma
(1896-1985).
www.museumdrachten.nl

27 januari 2013
Over de MTV-wijk
Jaap de Groot en Henk de Vries vertellen aan de hand van
oude foto's over de MTV-wijk (Muziek-, Transvaal- en
Vogelwijk) in Leeuwarden. De nadruk ligt op de geschiedenis en bijzondere bouwkundige elementen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

van 9 december tot en met 5 mei 2013
Nordic Art 1880-1920
In het Groninger Museum biedt de tentoonstelling een
overzicht van 19de en 20de eeuwse Noord-Europese schilderkunst. De periode die centraal staat, laat stromingen als
het realisme, naturalisme, symbolisme en het opkomende
modernisme naast elkaar zien. Er zijn werken te zien van
Vilhelm Hammershøi, Eero Järnefelt, Ernst Josephson,
Anders Zon, Bruno Liljefors, Carl Larsson en P.S. Krøyer.
www.groningermuseum.nl

15 december
Tentoonstelling Lemmer-Amsterdam
De contacten tussen Holland en Friesland kwamen tot
stand door het vervoer over de Zuiderzee. Talloze beurtschepen voeren af en aan, vooral tussen Lemmer en
Amsterdam. De tentoonstelling loopt tot en met
31 maart 2013.
www.friesscheepvaartmuseum.nl
16 december
Middag met Rembrandtkenners
Er zijn onder andere lezingen van Ben Broos en Yme Kuiper.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 3 maart 2013
Sporen van Saskia
De tentoonstelling toont de sporen van Saskia
Uylenburgh, haar man Rembrandt van Rijn en hun
families in de Nederlandse archieven. Naast Saskia’s
doopakte en de trouwakte van haar huwelijk met
Rembrandt in 1634 zijn tekeningen en etsen te zien die
Rembrandt van zijn vrouw Saskia maakte.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 24 februari 2013
Winters Tafelen
In Keramiekmuseum Princessehof staan een tiental overde-top-gedekte tafels rond thema’s als Glans, Aards,
Crisis en Poëzie. In de tentoonstelling ontmoeten design
en traditie elkaar.
www.princessehof.nl

tot en met 9 juni 2013
De Sovjet Mythe, socialistisch realisme 1932-1960
Het Drents Museum toont met de tentoonstelling een
selectie van indrukwekkende en kenmerkende kunstwerken
die in de Sovjet-Unie ontstonden onder de dictatuur van
Josef Stalin. Er is werk bij van kunstenaars als Alexander
Deineka, Alexander Samokhvalov, Isaak Brodskij, Arkadi
Plastov en Kazimir Malevtsj. Aanvullend geeft de tentoonstelling ‘Samen en Alleen. Leven in Rusland van 1900 tot
nu’ een inkijkje in het leven van de ‘gewone’ Rus.
www.drentsmuseum.nl

VERWACHT

KFG NIEUWS

Tsjoenders en duvelbanners

Toegang tot het Fries Museum
Meer dan één lid van het Koninklijk Fries
Genootschap heeft ons de laatste tijd de
vraag gesteld hoe het komt met de vrije
toegang van de KFG-leden tot het Fries
Museum. De directe aanleiding voor
zorgen over de vrije toegang was de
oprichting van de nieuwe vriendenclub
voor en door het Fries Museum. Het doet
het Genootschapsbestuur bijzonder
plezier om thans te kunnen laten weten
dat de vrije toegang voor de leden van
het Genootschap, ook naar de toekomst
toe, deel blijft uitmaken van het KFGlidmaatschap.

(Foto Gerard van Beek)

Magie, toverij, duvelbanners, waarzeggerij, hekserij,
haptonomie: wie denkt dat dit ver in de geschiedenis
is verzonken, vergist zich schromelijk. Bijna dagelijks
staan occulte zaken in de krant. Maar het gaat nu
om uitzonderingen. Tot een eeuw geleden was
‘tsjoenderij’ op het Friese platteland schering en
inslag. Tsjoenders en duvelbanners konden rekenen
op grote toeloop. Dat had te maken met onkunde,
wantrouwen jegens de notabelen van de medische
stand, maar ook met grote armoede. Veel met magische krachten begiftigden deden hun heilzame werk
uit naastenliefde. Een opvallende rol spelen de zogeheten dominee-wonderdokters, zoals opeenvolgende
geslachten Wartena.
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