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SIEBRAND KRUL

In de bloeitijd van het Duitse keizerrijk, eind 19de, begin 20ste eeuw, maakte de industrie in met name
het Ruhrgebied een enorme expansie door. Dat trok massa’s werkvolk, ook van het eigen platteland, waardoor daar gebrek aan arbeiders ontstond. In dat gat sprongen vooral Friezen. Zij gingen als melkers, volgens de Duitsers omdat ze daarin de besten waren. De Duitse veehouderijen waren een stuk groter dan
die in het heitelân; stallen met honderd koeien waren geen uitzondering. Maar daar stond wat tegenover:
een melker verdiende tweemaal zoveel als de 250 à 300 gulden in Nederland. Ank Engel deed onderzoek
naar de arbeidsmigranten. Een van hen was haar grootvader, die bij de staalfabrikant Thyssen werkte.
Om geld draaide het ook op de ‘zielenheilsmarkt’, een profijtelijke handel van de katholieke kerk in gebeden voor de hemelse zaligheid van overledenen. Kees Kuiken onderzocht hoe dat in Friesland zat.
Een wonderlijke vrouw was de slimme, maar wereldvreemde domineesdochter Frederike Rutgers. Doeke
Sijens beschrijft haar levensloop. Uit ongeveer dezelfde tijd stamt het verhaal over Gerhard Fockens.
Zijn positie in het ‘nieuwe’ Friese zelfbesef wordt geschetst door Goffe Jensma. En, om de grote variatie
in deze Fryslân te onderstrepen: waar komen die Leeuwarder namen in de verre Indonesische archipel
vandaan?
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ARBEIDERS IN RUHRGEBIED

ANK ENGEL

mische crisis. Het gaat om bietenrooiers, paardenknechten
en melkers, vooral veel melkers. De Duitse boeren gaven
de voorkeur aan melkers uit Friesland, omdat zij de besten
waren. Mevrouw Remmers-Houwer vertelde mij dat haar
vader en zijn ooms lopend vanuit Oosterwolde de grens over
gingen om in Duitsland te melken: ‘Het waren krappe tijden
en zo mij verteld is, waren de Fryske melkers erg in trek.’ De
werkloosheid in Friesland was ‘een spook dat rondwaarde’,
volgens de Leeuwarder Courant van 4 januari 1911.
De Friese landarbeiders werden niet altijd door werkloosheid
gedwongen de grens over te gaan. De voornaamste drijfveer
was dat in Duitsland meer viel te verdienen en dus te sparen
om in het heitelân een eigen boerderijtje te beginnen. Mevrouw Remmers vertelde over de keuterboerderijtjes die met
veel ‘geploeter’ op deze wijze bij elkaar werden gespaard.
Een Friese arbeider betaalde in 1910 1800 gulden voor een
stukje land. Hij had er zeven jaar voor gespaard.

Bemiddelen in het koffiehuis

Waar mijn brood is,
is mijn vaderland
Mijn grootvader Cornelis Broertjes werkte van 1900 tot 1922 in Mülheim an der Ruhr. Tijdens een vakantie in Amsterdam
ontmoette hij Anna den Blanken. Er ontstond een relatie en Anna besloot met Cornelis mee te gaan naar Duitsland. De
familie en de vrienden vonden het geen goed idee, maar Anna zei: ‘Waar mijn brood is, is mijn vaderland’. Haar uitspraak
werd de titel van mijn boek, dat niet alleen gaat over de geschiedenis van mijn familie, maar ook over de levensloop van
een groep arbeidsmigranten tussen 1900 en 1940, met een opmerkelijke rol voor de Friezen.
De fabriek van Thyssen
in Mülheim. (Stadtarchiv
Mülheim an der Ruhr)
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D

uizenden Nederlanders zochten hun heil in buurland Duitsland, waar een gigantische industrialisatie
voor veel werkgelegenheid zorgde. In 1910 waren
er 1.259.873 buitenlanders in Duitsland, waarvan 144.175
Nederlanders.
In de Stammbücher in het archief van de staalfabrikanten
Mannesmann en Thyssen, waar alle werknemers in werden
geschreven, vond ik de gegevens van heel veel Nederlanders.
Er waren weinig Friezen bij, een handvol, in aanmerking
genomen dat er enkele jaargangen van de Stammbücher
ontbreken. Helaas is het archief van de Nederlanders die bij
Krupp werkten, niet toegankelijk. Het zou dus kunnen zijn,

dat er wel meer Friezen bij de ‘Kanonnenkoning’ in dienst
waren, en ook bij kleinere bedrijven, waarvan de administratie niet is terug te vinden. En er was ook werk bij de gemeenten, in de bouw, het onderhoud van wegen en de aanleg van
trambanen. Hier werkten ongetwijfeld ook Friese arbeiders.
Een bekende Friese arbeidsmigrant was Imke Klaver, die
uitvoerig verslag deed van zijn werkzaamheden. Imke en zijn
broers deden grondwerk en werkten in een ijzerfabriek.
De aantrekkingskracht van de industrie in Duitsland was erg
groot, minder bekend is dat er ook veel werkgelegenheid was
in de landbouw en dat veel Friezen bij Duitse boeren gingen
werken, ook gedurende de Eerste Wereldoorlog en de econo-

Hoe kwamen de Friese arbeiders in contact met de Duitse
boeren? Soms schreven Friese melkers zelf sollicitatiebrieven
aan Duitse boeren, zoals Douwe Dam uit Kollum, maar er
werd vooral gebruik gemaakt van bemiddelaars. Er waren veel
agenten, die in de Leeuwarder Courant advertenties plaatsten

De Duitse boeren waren veeleisend. Zij verwachtten van hun
arbeiders dat zij zelfstandig konden werken. Als zij geconstateerd hadden dat ze de verzorging van de koeien aan de
landarbeiders uit Friesland over konden laten, bemoeiden zij
zich nauwelijks meer met de werkzaamheden in de stallen.
Het waren vaak grote bedrijven. Mevrouw Remmers had het
over: ‘wel 100 koeien’ en: ‘Ze begonnen ’s morgens te melken
en tegen de tijd dat ze klaar waren, was het alweer tijd voor de
eerste.’ Er werden doorgaans geen andere werkzaamheden
verricht. In Friesland was meer afwisseling en een hele dag in
de stal doorbrengen, was allicht niet bepaald gezond.
Het loon van boerenknechten in Friesland was in het begin
van de 20ste eeuw de helft lager dan in Duitsland. Melkknechten verdienden in Nederland 250 tot 300 gulden per
jaar. Uit krantenadvertenties blijkt dat het mogelijk was op
een Duitse boerderij twee keer zoveel te verdienen. Daarbovenop hadden landarbeiders meestal vrije kost en inwoning.

Koffiehuis ‘t Gouden Wagentje’ aan de Nieuwestad in
Leeuwarden (tweede pand
aan de linkerkant), 1916.
(Tresoar)

Aan de rechterkant koffiehuis De Drie Friezen aan de Wijde Burg
straat te Sneek, waar arbeiders zich konden melden voor werk in
Duitsland, 1908. (Tresoar)

voor werk in Duitsland, meestal voor gezinnen met zonen en/
of dochters die de kunst van het melken verstonden. Belangstellenden konden zich melden in koffiehuizen in de steden,
bijvoorbeeld bij ’t Gouden Wagentje in Leeuwarden of De Drie
Friezen in Sneek. Inschrijven kon ook bij de arbeidsbeurzen
die langzamerhand werden opgericht. De Nederlandsche
Arbeidsbeurs in Oberhausen bemiddelde eveneens en onderhield contacten met de beurzen in Nederland.
Hoe was het leven op de Duitse boerderijen en hoe waren de
verdiensten van de landarbeiders vergeleken met de lonen in
Friesland?

Melker Douwe Dam uit Kollum schreef zelf een
sollicitatiebrief naar Duitse boeren. (Foto Antje
Nicolai)

Cornelis Broertjes werkte van 1900 tot 1922
in Mülheim an der Ruhr. (Foto Toni Düchting,
Mülheim an der Ruhr)
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ARBEIDERS IN RUHRGEBIED
Arbeiderstekort

Advertentie in de Leeuwarder Courant waarin arbeiders worden
gezocht voor werk in Duitsland, 19 maart 1900.

Pieter Hiemstra (1878-1953)
werd de ‘Troelstra van de
landarbeiders’ genoemd. Hij
was lid van de Tweede Kamer
voor de SDAP en later lid van
de Eerste Kamer. (Tresoar)

Romme, de minister van Sociale Zaken deelde in maart 1937
aan de gemeentebesturen mee: ‘In geval van weigering zal
moeten worden nagegaan of eventueele plaatsing bij eenige
werkverschaffing dan wel steun of kasuitkeering kan worden
voortgezet’. De minister achtte de eerbiediging van werkelijk
principiële bezwaren vanzelfsprekend, maar de beoordeling daarvan moest geval voor geval worden nagegaan. Een
principieel bezwaar was de onmogelijkheid van de beleving
der godsdienstige overtuiging, maar de godsdienstplichten
konden wel vrij worden uitgeoefend. Arbeiders mochten zich
niet met politiek bemoeien, dat werd normaal geacht ‘bij
mensen die gastvrijheid genieten in het buitenland’.

De fabriek Krupp in Essen.
(Ruhrlandmusem Essen)

Rivier de Ruhr en het
industriegebied van de stad
Mülheim an der Ruhr. (Stadt
archiv Mülheim an der Ruhr)
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Dat was een groot verschil met de industriearbeiders, die
veel geld kwijt waren aan huur en levensmiddelen, in Duitsland een stuk duurder dan in Nederland, vooral in de tijd van
de economische crisis en de gigantische inflatie. Melkers
verdienden meer dan paardenknechten en bietenrooiers, omdat melken bij Duitse arbeiders niet bepaald populair was. In
tijden van oorlog en crisis daalden de lonen op het platteland
wel en werd de animo naar Duitsland te gaan wat minder, er
bleef echter altijd vraag naar landarbeiders en de betaling in
natura maakte veel goed. Ook na de Beurskrach stonden nog
steeds advertenties in de Leeuwarder Courant. Na 1933 stegen
de lonen langzamerhand weer.
Waren de Nederlandse arbeiders bereid te gaan werken in
een fascistische dictatuur? En hoe dachten de Friese arbei-

ders hierover? De Nederlandse arbeiders in Duitsland waren
geen dwangarbeiders, niet zoals bijvoorbeeld de Belgen in
de Eerste Wereldoorlog of de Nederlandse mannen die in de
Tweede Wereldoorlog in het kader van de Arbeitseinsatz naar
Duitsland moesten. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele
dwang was de grens over te gaan om te werken. De werkloosheid in Nederland was soms groot en van werklozen werd
verwacht dat zij er alles aan zouden doen om werk te vinden,
ook als dat betekende een baan aanvaarden in Duitsland.

Werkweigeraars
Er waren altijd wel bezwaren. In de Eerste Wereldoorlog en
daarna in de jaren twintig was er grote voedselschaarste.
Veel grensgangers uit Limburg en Gelderland wilden zich
bijvoorbeeld niet vestigen in Duitsland, omdat ze er niet aan
de benodigde levensmiddelen konden komen.
In de tijd van de nazidictatuur zat Duitsland verlegen om
duizenden arbeiders, niet alleen in de industrie, maar ook
in de landbouw. Nu waren er Nederlanders, die toch al niet
graag in Duitsland gingen werken en de voorkeur gaven aan
de werkverschaffing of een steunuitkering. Er waren echter
ook principiële tegenstanders van het fascisme, die weigerden te gaan werken in de nationaalsocialistische dictatuur.
Het overheidsbeleid hield daar geen rekening mee. Dit blijkt
uit Kamerverslagen, circulaires van het Ministerie van Sociale
Zaken en verslagen van vergaderingen die zijn te vinden in
het archief van de Rijksdienst der Werkloosheidsvoorziening
en arbeidsbemiddeling in het Nationaal Archief.

‘Troelstra van de landarbeiders’
In de kranten stonden berichten over de situatie in naziDuitsland en ook over gearresteerde Nederlanders die zich
kritisch uitlieten over de dictatuur. Socialistische en communistische Kamerleden protesteerden tegen het regeringsbeleid. Eén van hen was Pieter Hiemstra uit Huins, die wel
de ‘Troelstra van de landarbeiders’ werd genoemd. Hij was
van 1921 tot 1937 lid van de Tweede Kamer voor de SDAP en
van 1937 tot 1946 lid van de Eerste Kamer. De belangen van
de landarbeiders gingen hem zeer ter harte en hij kende uit
ervaring de gang van zaken in Duitsland, waar hij als jongeman enkele jaren had gewerkt.
Als het erop aankwam, hing het van de gemeentes af of de
steun van werklozen, die weigerden in Duitsland te gaan
werken, werd ingetrokken. Er waren verschillende opvattingen over de maatregelen die genomen moesten worden
om weigeraars aan het werk te krijgen. Er waren veel minder
arbeiders uit Friesland die zich vrijwillig meldden om in
Duitsland te gaan werken en er waren veel meer weigeraars
dan in andere provincies.
De heer ir. R.A. Verwey, directeur van de Rijksdienst der
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, deed
op 21 september 1938 verslag over de stand van zaken. Hij
schreef over acties in verschillende gemeenten in noordoostGroningen, vooral van sociaaldemocratische en communistische zijde door middel van vergaderingen, persberichten,
strooibiljetten en huisbezoek. Hij was van mening dat het

In het begin van de Eerste Wereldoorlog daalde de animo om naar Duitsland te gaan,
later steeg het aantal Nederlanders toch weer, omdat Duitsland arbeiders tekortkwam.
Er waren immers veel Duitse jonge mannen in krijgsdienst. In 1919, na de oorlog, daalde
het aantal buitenlanders in Duitsland opnieuw, maar in de tijd van de Weimarrepubliek
werkten er nog wel veel Nederlanders in Duitsland, in 1923 drie vijfde deel van het aantal
voor de Eerste Wereldoorlog. Als gevolg van de economische crisis in 1929 daalde het
aantal buitenlandse arbeiders tot 757.000 in 1933 (81.000 Nederlanders). Ook tijdens
het naziregime, dat voor grote werkgelegenheid zorgde, werd het aantal buitenlandse
arbeiders niet meer zo groot als voor de Eerste Wereldoorlog. In 1938 waren er 375.078,
waarvan 30.801 Nederlanders. Het aantal Nederlandse arbeiders nam tussen 1933 en
1938 toe met niet meer dan vijf procent. De aantallen zijn niet uitgesplitst naar provincie,
waardoor we niet weten om hoeveel Friezen het gaat. De statistieken zijn schaars en de
documentatie van de arbeidsbeurs in Oberhausen is verloren gegaan tijdens de bombardementen in oorlogstijd. De voornaamste bronnen voor onderzoek naar de arbeiders uit
Friesland zijn de Leeuwarder Courant en het Nationaal Archief.

resultaat van de bemiddeling nog wel meeviel, behalve in
Friesland, waar de (land)arbeiders in veel geringere mate
gebruik maakten van de werkgelegenheid in Duitsland dan
in Groningen en in Drenthe. De directeur van de districtsarbeidsbeurs in Leeuwarden deelde mede dat de teruggang
van de bemiddeling naar Duitsland in Friesland vooral een
gevolg was van acties, vooral van Sociaaldemocratische zijde, plaatselijk en individueel uitgevoerd. Hij schreef: ‘Uit de
drie noordelijke provincies zijn plusminus 5.000 arbeiders in
Duitschland geplaatst in de eerste acht maanden van dit jaar.
Friesland leverde slechts enkele honderden van het totaal.’
Hoewel er weinig statistische gegevens zijn, kunnen we zeggen dat er veel Friezen in Duitsland hebben gewerkt. Net als
andere Nederlanders werden ook Friezen door werkloosheid
en armoede gedwongen over de grens te gaan werken, al
ging het niet altijd van harte. <

> Meer weten?
• Ank Engel, Waar mijn brood is,
is mijn vaderland. Nederlandse
arbeiders in het Ruhrgebied tussen
1900 en 1940, Zutphen, 2019
• Hilgenga, J., 40 jaar Nederlandse
arbeidersbond, Amsterdam, 1940
• Klaver. I., Herinneringen van een
Friese landarbeider, Nijmegen,
1999
Ank Engel (Amsterdam, 1950)
was docent geschiedenis en
maatschappijwetenschappen. Ze
publiceerde eerder Broeders en
Zusters. Honderd jaar Gemengde
Vrijmetselarij (2004) en toneelstukken voor het amateurtoneel.

Duitse boeren wilden graag
Friese melkers, omdat zij de
besten waren. Onbekende
melker, 1930. (Tresoar)
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BIJ HET GRAF VAN… FREDERIKE RUTGERS

DOEKE SIJENS

Y
De earste tritich jier fan it libben fan Johanna
Frederike Rutgers (1846-1930) ferrinne sa’t
men dat fan in dûmnysdochter ferwachtsje
soe. Dat se in tal moannen de lieding hat
fan it Diakonessehûs yn Ljouwert is ek net
ûngewoan. Mar dan folgje in reis nei Amearika,
in houlik mei in swalker, in skieding, in twadde
houlik en niget oan it spiritisme.

De dûmnysdochter
en de swalker

n 1849 wurdt Sebald Rutgers (1810-1901) dûmny yn
Hallum. Hy is in gelearde, ôfkomstich út in laach
fan dûmnys, tige meilibjend as it om syn gemeenteleden giet. Syn frou, Anna Wolthers (1814-1880), dochter fan
in medikus út Grins, is ek tige ûntwikkele. Doarpslju sille it
pear letter as ‘hilligen’ bestimpelje. Likegoed is de heit strang
foar syn bern. Op in moarntiid fertelt er dat se de middeis
derop út sille mei in hynder-en-wein. Optein steane se yn de
tún út te sjen nei de wein, oant de dûmny mei de meidieling
komt dat it útstapke oergiet. Sa wol er syn bern wenne oan
teloarstellingen yn it libben.
De bern sitte net op skoalle yn Hallum, mar krije thús les fan
de mem. In soad omgong mei de doarpsbern ha se dêrtroch
net. De soannen geane nei it gymnasium en de universiteit,
de dochters bliuwe thús. Frederike helpt har âlden by it
tsjerkewurk en set yn 1870 in sneinsskoalle op. Opmerklik is,
dat se dêr Fryske ferskes foar makket, dy’t se ek printsje lit.
‘Het Friesch is voor de Friezen de taal van hun gevoel,’ is har
betinken. ‘Ik geloof dus, dat vooral de Christelijke godsdienst
in die taal tot hen moet komen […].’ Dit is ek de reden dat
Frederike stikken út de Bibel oerset.
Oan har wat kleastereftige bestean yn de pastorij fan Hallum
komt yn 1879 in ein. Dan treft se Mattheus Teffer, dy’t har
oerhellet om him te helpen by it opsetten fan in Diakonessehûs yn Ljouwert. In pear moannen wurket Frederike mei
him gear. Dan hat se har nocht fan syn autoritêre optreden
en jout it wurk oer. Sy giet dan net werom nei Hallum, mar
ferfart nei Pesse, dêr’t har broer Herman dûmny is. Sy helpt
him by it tsjerkewurk en docht wolris wat reklassearringswurk. Frederike hat yn Hallum har mem bystien by gearkomsten fan de ‘Moeder-Vereeniging’ en hat yn it sikehûs ek wol
it ien en oar meimakke, mar nei alle gedachten is se noch
altyd wat wrâldfrjemd. En dan treft se in echte ‘sûnder’.

Nei Amearika

Frederike Rutgers. (Tresoar)
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Jan van der Weij (1849-1923) is de soan fan in winkelman út
Snits en dêrmei net ôfkomstich út de ‘ûnderste lagen’ sa’t
men letter ha wol. Hy is menist, mar rint net it bewende paad
ôf. In pear kear wurdt er oppakt foar dieverij. Pas in healjier
nei de berte fan in bern trout er mei de mem. Nei’t er yn 1877
widner wurden is, swalket er it lân troch en wurdt geregeld
oppakt om’t er biddelet. Elke kear jout er de autoriteiten in
oar berop op (timmerman, keapman, mitselder, ‘tabakskerver’). Yn 1879 rekket er nei de strafkoloanje Ommerschans.
Hoe’t er krekt mei Frederike yn ’e kunde kommen is, bliuwt
in riedsel. It sil der mei begûn wêze dat Frederike besocht
hat him wer op it rjochte paad te bringen. Sa sil ek it plan
ûntstien wêze om yn Amearika in nij libben te begjinnen.
Ein 1880 giet dy reis oan, sûnder mis betelle troch Frederike.
Ûnderwilens binne se inoar al mar neier kommen, want
ûnderweis rekket Frederike yn ferwachting. Net lang dêrnei
komme se werom en sette har yn Hollân nei wenjen. It falt

op, dat se net earder as yn july 1881 trouwe, in moanne
foar’t de lytse Sebald berne wurdt. Noch altyd mei jild fan
Frederike keapje se yn Leiden twa huzen en begjinne dêr in
winkel. Yn dy tiid hat Frederike ‘een vroolijk en bezig leven’
neffens in meidieling fan har heit. Mar Jan is net geskikt foar
in rêstich bestean, mooglik kin er de drank ek net stean litte
en de saken ferrinne. Yn 1882 ferstjert it jonkje en dan hâldt
Frederike it net lang mear by him út. Yn 1883 giet se werom
nei de pastorij yn Hallum, de skieding wurdt in pear jier letter offisjeel. Van der Weij begjint wer te swalkjen en bedarret
earst yn Ommerschans en letter yn Veenhuizen.

Mei Jan van der Weij hat
Frederike Rutgers troud west.
Opname doe’t er yn ‘Strafkolonie Veenhuizen’ siet foar
stellerij. (www.alledrenten.nl)

Grêfstien fan Sebald Rutgers
yn Hallum, de heit fan
Frederike. Sels hie se gjin
grêfstien, dat wie neffens
har net nedich. Har grêf wie
nei alle gedachten tichteby
dat fan har âlden. (Foto
Hoge Noorden)
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BIJ HET GRAF VAN… FREDERIKE RUTGERS

Ontdek Fryslân
Samen met de Friesland Post!

Frederike Rutgers sette
mei it Diakonessehûs
oan de Baginestrjitte yn
Ljouwert op.
De Hege Buorren yn Hallum,
1920. (Tresoar, foto P.B. van
der Meer, Hallum)

Foar Frederike begjinne, wylst se de húshâlding docht foar
har heit (har mem is ûnderwilens ferstoarn), jierren fan kontemplaasje en stúdzje. De Bibel bliuwt har it meast nei, mar
se lêst ek in soad oare boeken. Se wurdt fegetariër en leart
harsels om medisinen te meitsjen. Har grutste belangstelling giet mear en mear út nei it spiritisme, mooglik om op
dy wize noch wer yn kontakt te kommen mei har ferstoarne
jonkje. Se docht mei oan seânses, wennet in ‘tafeldans’ by
en leart harsels ‘vingerschrijven’. Sa komt se yn kontakt mei
‘verwijderde vrienden en geesten’ en wurde har boadskippen
trochdien fan ferstoarnen.

Frederike wennet net allinnich gearkomsten by, sy dielt ek
brosjueres út oer spiritisme. Sa komt sy yn kontakt mei in
gernier út de Hallumerhoek, Gerrit Visbeek (1830-1909). Hy
is widner en yn 1894 trout Frederike mei him. ‘Ik ben met
Visbeek getrouwd,’ soe se letter skriuwe, ‘en heb mij in de
maatschappij begeven om die te leeren begrijpen.’ Visbeek
wie har ‘beschermengel’ en nei syn ferstjerren wennet se
yn by ien fan syn bern. Sa út en troch helpt se by it lânwurk.
It measte profyt sil de famylje Visbeek fan har jild hân ha,
Frederike kocht en ferkocht geregeld lân.

12 edities
voor slechts
€ 57,50!
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Grêfstien wie net nedich
Dûmny Sebald Rutgers, heit
fan Frederike. (Tresoar)

Mear witte?
• A.L. Brouwer-Prakke, Hja libben
foar de neiste, Assen, 1960
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.
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Yn 1924 ferskynt har Fryske wurk. In jier letter komt dûmny
Wumkes by har op besite. As otterdokse dûmny moat er
fansels neat fan it spiritisme ha, mar Frederike ‘lyts fan
postuer, stimmich yn ’t swart’ lit har net beprate. ‘Ik haw oan
dizze dingen foar myn geastlik libben folle hawn.’ Minsken
út kristlike hoeke koenen har froede ferskes (‘Us levensloop
is ongelîk, Mar God bestjoert ûs lot’ ) suver net lyk krije mei
har ‘romantyske libbensrin’. Dêrom skriuwt Wumkes dat Frederike ‘út krêft fan har Evangelysk leauwen’ mei Van der Weij
troud wie ‘ta tsjûgenis fan de Imitatio Christi’. Hy hâldt har
foar it slachtoffer fan in ‘drankslij muzikant’ dy’t har twong
de strjitte op te gean en te sjongen ‘by de harmoanika’. Dit is
in optinksel fan Wumkes, Frederike hie altyd jild genôch om
de húshâlding mei Van der Weij geande te hâlden. Sels wie
se letter fan betinken, dat ‘ik veel door mijn huwelijk geleerd
heb en er bruikbaarder door geworden ben.’
Frederike is te hôf brocht yn Hallum, nei alle gedachten
tichtby it grêf fan har âlden. In grêfstien wie neffens har net
nedich, oare geasten koenen har sûnder ek wol fine. ‘De
afgestorvenen houden meer van mij dan de menschen van
vleesch en bloed […] daarom ben ik vertrouwlijker met de
geesten dan met de menschen.’ <

Leven is ook doorgeven

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.
Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure
over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

Verdwijnende brievenbussen
Sinds het begin van deze eeuw heeft de digitale post het fysieke postverkeer ingehaald.
Een mail of appje is nu eenmaal sneller en makkelijker verstuurd dan een brief of kaart.
Nederlands grootste postdistributeur, Post NL, is daarom in 2016 begonnen met het
verwijderen van meer dan de helft van de 19.000 brievenbussen in het land. Volgens de
vernieuwde Postwet die in dat jaar bekrachtigd werd, moet er in woonkernen van meer dan
5.000 inwoners binnen een straal van een kilometer een brievenbus zijn, voorheen was dit
500 meter. In woongebieden met minder dan 5.000 inwoners is de minimale afstand tot
een brievenbus 2,5 kilometer geworden. In Friesland zijn 229 van de in totaal 833 brievenbussen verwijderd.
Het weghalen van de brievenbussen zorgde zo nu en dan voor de nodige commotie. Zo
moest de brievenbus in Tichelwurk, het veertien woningen tellende buurtschap aan de
Dokkumer Ee, vlak boven Leeuwarden er bijna aan geloven. De bus zou te weinig worden
gebruikt. Kamervragen van het Leeuwarder Tweede Kamerlid Harry van der Molen en
protesten van bewoners zorgden ervoor dat de brievenbus mocht blijven. Zo hoefden de
Tichelwurkers niet naar het zes kilometer verderop gelegen Stiens om hun brief te posten.

Van postkoets
tot whatsapp
De postzegel wordt weer duurder en ook de prijs
voor het verzenden van postpakketjes is per
1 januari gestegen. Door de digitalisering en komst
van het internet versturen we ieder jaar minder
brieven en kaarten, maar worden er steeds meer
pakketjes bezorgd. De postbranche was vroeger
ook al altijd in beweging, letterlijk en figuurlijk.

N

apoleon Bonaparte voerde in 1799 voor de
verspreiding van poststukken een nationaal
systeem in, zoals dat ook in Frankrijk bestond.
De postdistributie werd voortaan door een staatsbedrijf
geregeld, een voorloper van de latere PTT. In de daarop
volgende decennia openden overal in het land postkantoren.
Leeuwarden kreeg in 1871 het eerste Leeuwarder Post- en
Telegraafkantoor aan de Wortelhaven. In 1904 realiseerde
rijksbouwmeester C.H. Peters aan de Tweebaksmarkt een
nieuw en imposant Post- en Telegraafkantoor, waar ook een
nieuwe geautomatiseerde telefooncentrale was gehuisvest.
Vanaf 1850 kregen de grotere steden de eerste

Peter den Oudsten wordt door zijn vader gefotografeerd terwijl hij
een brief post, 1956. (Historisch Centrum Leeuwarden, foto Bas den
Oudsten)

brievenbussen, op andere plekken moesten brieven nog
op het postkantoor worden ingeleverd. Tot die tijd ging
de postverspreiding via bodes te paard of te voet en per
diligence. Deze postkoetsen waren ook verantwoordelijk
voor het personenvervoer en vertrokken veelal volgens een
vaste dienstregeling vanaf logementen in steden en op
het platteland. Vanaf 1844 werd de post in Nederland voor
het eerst via de stroomtrein vervoerd, wat de verspreiding
aanzienlijk versnelde. Later kwam daar de stoomtram bij
en in het begin van de 20ste eeuw de auto. Ook stapten de
postbodes toen voor het eerst op de fiets.

Vier keer per dag

Aan het begin van de
20ste eeuw werd - toen
bijna iedereen leerde
lezen en schrijven - het
versturen van brieven en
ansichtkaarten gemeengoed. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
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In de beginjaren van de posterijen werd de post vier keer per
dag bezorgd. In 1932 was dit nog twee keer en vanaf 1969
kwam de postbode van de PTT nog één keer per dag langs.
Inmiddels is de frequentie van de postbezorging en ook de
wijze van distributie punt van discussie. Veel postkantoren
zijn gesloten en vervangen door servicepunten bij onder
meer supermarkten en stations. De markt verandert. Voor
de sinds 1989 geprivatiseerde postsector, waarin naast het
oude staatsbedrijf PTT post (later KPN en nu Post NL) ook
andere spelers op de markt gekomen zijn, liggen fusies en
verdere prijsstijgingen in de lijn der verwachting. Voor de
Leeuwarders betekent dit in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog minder post op de mat en meer pakketbezorgers op
de stoep. <
In 1852 werd de eerste Nederlandse postzegel gedrukt met het
portret van koning Willem III. In het begin werd de postzegel niet
veel gebruikt, totdat in 1877 het frankeren van post verplicht werd
gesteld.

Hester Postma (Sneek, 1978) werkt bij het Historisch Centrum Leeuwarden
als projectleider tentoonstellingen en beheerder van de Topografisch
Historische Atlas.

Het eerste Post- en Telegraafkantoor in Leeuwarden aan de Wortelhaven, 1874. (Historisch Centrum Leeuwarden)

De hal van het Post- en Telegraafkantoor aan de Tweebaksmarkt in 1968. (Foto Friesch
Dagblad)
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MEINDERT SCHROOR

Leeuwardens droogte,
Kaap Leeuwarden en
Leeuwardens eiland
Voor de noordoostkust van het Indonesische
eiland Ceram (Seram) tonen kaarten uit de
koloniale tijd een tweetal plekken die de naam
van de Friese hoofdstad droegen: Leeuwardens
Droogte en Leeuwardens-eiland.

V

De landvoogdy van Amboina uit: Valentijn, Oud- en Nieuw Oostindiën 1724. (Nationaal Archief)

oor de oorsprong van deze Leeuwardens moeten
we terug naar de 17de eeuw. In de jaren 1605-1623
vestigde de VOC met vallen en opstaan, veelvuldige
onderhandelingen en veel geweld haar soevereiniteit over
Ambon en een groot deel van de Molukken. Doel was het
verkrijgen en handhaven van het specerijen-monopolie.
Berucht waren in dit verband de zogeheten hongitochten;
expedities door de VOC georganiseerd om de aanvoer te
reguleren door een deel van de vruchtbomen (kruidnagels)
en ander commercieel gewas te vernietigen en het toezicht
op aanvoer en prijzen zo stabiel en lucratief als mogelijk te
houden.
Op hun beurt trachtten de lokale vorsten en bewoners van
de eilanden zoveel mogelijk handelingsvrijheid te houden. In
1647 was Willem de Vlamingh van Outshoorn tot gouverneur
van Ambon benoemd. Hij trad meedogenloos op tegen overtreders van het specerijenmonopolie en ‘pacificeerde’ Rarakit
(Oost-Ceram) in 1649-1650.
Mogelijk was het schip de Leeuwarden – van juli 1649 tot
januari 1650 in de archipel – destijds al betrokken bij deze
acties en werd zijn naam toen aan droogte en eiland gegeven. Meer waarschijnlijk is dat dit na augustus 1651 plaatsvond, omdat het schip toen voor het laatst vanuit Nederland
in Batavia arriveerde.

In deze rubriek staan namen centraal. De relatie tussen
taal, mensen, naamgeving en landschap brengt de
Friese gemoederen vaak in beweging. Dit is de zevende
bijdrage in een twaalfdelige reeks die probeert de discussie tot feiten te herleiden.
Detail uit Kaart van het Eiland Ceram, Bouro, Amboina en bygeleger Eilanden.{‘voor 1669’} met
Leeuwaerts droogte en Leeuwaerts eijlant. (Nationaal Archief)
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François Valentijn was van 1686-1694 predikant op Amboina.

Op zijn beurt keerde De Vlamingh na een verblijf in Batavia
in november 1653 terug naar Ambon. Dat deed hij via het
eiland Boeton (Buton), gelegen tegenover het
uiteinde van de zuidoostelijke arm van Celebes
(Sulawesi). Hij stapte er van de Leeuwarden
op de Amsterdam over en voer daarmee
rechtstreeks naar Ambon. Onderweg regelde
hij dat de resterende schepen onder leiding
van de Leeuwarden de strijd aangingen met de
Makassaarse vloot en die deels vernietigden
bij Tambuku, maar ook zelf flink incasseerden.
Een en ander volgens de befaamde predikant
en botanicus Georg Everhard Rumphius (16271702) die in januari 1654 vanaf de Leeuwarden
voor het eerst voet aan wal zette op Ambon en
daar de rest van zijn leven zou verblijven. De
meeste geschriften van Rumphius werden – in
enkele gevallen ver – na zijn dood uitgegeven.
In François Valentijn’s vijfdelige Oud en Nieuw
Oost-Indiën (1724-1726) is het tweede deel
getiteld Beschryving van Amboina. Valentijn was

daar van 1686-1694 predikant en bevriend met Rumphius.
Een deel van zijn kennis zal Valentijn zelf hebben opgedaan,
een belangrijk deel ook zeker aan de inmiddels oude
Rumphius hebben ontleend.
De Leeuwarden was in deze jaren intensief betrokken bij
de acties van De Vlamingh van Outshoorn – mogelijk als
zijn vlaggenschip – om met name de Makassaren uit de
Molukken te weren, waar zij telkens weer lokale heersers en
bevolkingen tegen het VOC-monopolie in opstand brachten.
Ze hadden zich begin 1655 ook in Assahoedi op het westelijke Ceramse schiereiland Hoalmoal genesteld. In februari
van dat jaar, aldus Valentijn, werd door De Vlamingh aldaar
‘’t schip Leeuwaarden (gelegd) dat zeer veel vaartuigen van
den vijand aan flarden schoot’. Volgens de VOC-site werd
het schip nog in hetzelfde jaar verkocht, aan wie en waarheen
is onduidelijk. Op dat moment had het vaartuig er ruim een
kwarteeuw aan respectabele dienst opzitten.

Afbeelding van Rarakit (naam
van het landschap en de gelijknamige plaats gelegen op
de oostpunt van Ceram, ter
hoogte van Kufar, op circa 15
km. ten zuiden van Parang).

Het eiland Groot Ceram,
1835. (Nationaal Archief)
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Titelpagina van Amboinsche Rariteitkamer van Georg Everhard
Rumphius.

Het verslag van de Ambonse
oorlogen door gouverneur
Arnold de Vlamingh van
Outshoorn, bezorgd door
Livinus Bor.

> Meer weten?
• Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen (Timmer, H.),
Handleiding tot de aardrijkskunde
van Nederlands Oostindische
bezittingen, Leiden, Deventer,
Groningen, 1843
• Wim Buijze, Leven en werk van
Georg Everhard Rumphius (16271702). Een natuurhistoricus in
dienst van de VOC, Den Haag,
2006
Meindert Schroor (Harlingen,
1955) is geograaf en historicus.
Hij is medevennoot van Geografisch Onderzoeksbureau Varenius
in Leeuwarden.
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Een zogeheten spiegelretourschip als de Leeuwarden ging
gemiddeld slechts vijftien jaar mee. Het vaartuig (275 last,
ofwel 550 ton) liep in 1629 in Enkhuizen van stapel en was
gebouwd in opdracht van de VOC-kamer aldaar. Het maakte
in de jaren die volgden een zevental retourreizen naar de
archipel (Batavia), tijdens zijn tweede reis (1631) met zes
andere schepen onder commando van de latere bekende
gouverneur-generaal Antonie van Diemen.
Er zit nog een Leeuwarder tintje aan dit verhaal. Op de zesde
retourreis van de Leeuwarden in 1646/47 was de Leeuwarder
Hendrick Sieuwertsz Spanhem de schipper. Volgens Haag
sma in diens Eenige bladzijden uit Friesland’s Zeegeschiedenis
was Spanhem als schrijver bij de VOC begonnen en kreeg hij
in 1638 het bevel op de Klein Amsterdam, nam deel aan de
belegering en verovering van Malakka (1640/41) en kwam
als kapitein op de Walvisch twee jaar later weer in Indië aan,
waarna hij uiteindelijk het bevel over de Leeuwarden kreeg.
Of en in hoeverre hij dat in de jaren erna bleef, is onbekend,
maar dat het een promotie was lijkt mij duidelijk. Evenals het
feit dat dit naar de Friese hoofdstad genoemd spiegelretourschip, mede gezien zijn topografische erfenis, een allesbehalve doorsnee vaartuig lijkt te zijn geweest. <

Op de kaart
De droogte – volgens de Amerikaanse Prostar Sailing Directions New Guinea (2004) en de Britse Eastern Archipelago Pilot
III (1968) in het Maleis, thans Karang Bais (letterlijk koraaleiland) geheten – bevindt zich op 2o 55’ Zuiderbreedte en 130o
26’ Oosterlengte. Volgens beide zeemansgidsen – die elk tussen haakjes nog Leeuwarden Reef aangeven! – is sprake van
een bij eb gedeeltelijk droogvallend en steil rif op een kleine ovaalvormige zandbank, dat tijdens vloed herkenbaar is aan
de verkleuring van het water. Het ligt op 6 zeemijl (11 km) ten noordwesten van Tanjung (Kaap) Lama. In grote wereldhandatlassen zoals de Harmsworth Universal Atlas and Gazetteer (1906) of de 10e druk van Stielers-Handatlas (1942) staat
het Leeuwarden-rif nog keurig afgebeeld.
Minder bekend is dat op circa vijftig kilometer ten zuidoosten van het Leeuwarden-rif in de Baai van Waroe een gelijknamig Leeuwardens-eiland lag, waarvan de officiële naam Pulau (het eiland) Parang is. ‘Twee mylen Noord-Oost van ’t Land
af, dog by na vier mylen van Waroe, vertoont zig het riffig eilandje bij den inlanders Poelo Sarong, dat is het ScheedeEiland, daar’t wat na gelykt, dog by de onsen Leeuwaarden’s Eiland genaamt’, aldus François Valentijn’s Oud- en NieuwOostindiën in 1724.
Zowel in het bekende Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa (Dl VII) (Gorinchem 1846), als in het Aardrijkskundig
en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch-Indië II (Amsterdam 1869) zijn beide Leeuwarden-toponiemen opgenomen.
Bij het lemma Parang wordt daar verwezen naar Leeuwarden. Van der Aa meldt een ligging op 21/2 uur (circa 121/2 km.)
ten NNO van de monding van de rivier de Hote, die ten westen van Kaap Lama – in een aardrijkskundige beschrijving uit
1843 zelfs als Kaap Leeuwarden of Noordoosthoek aangeduid – in zee uitkomt. De gevaarlijke droogte – op een kaart van
Johannes Vingboons uit ca. 1660 ook wel als Vals Zandt aangeduid – lag dus voor de kust, halverwege riviermonding en
gelijknamige kaap.
Het Leeuwardens-eiland verdwijnt in de 20ste eeuw van de kaart; de kaap sneuvelde al eerder; ik ben hem verder niet
tegengekomen. In de officiële Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel (Batavia 1906) is alleen sprake van het eiland Parang, gelegen in de onderafdeling Waroe, afdeling Banda, gewest Amboina.
Het ‘groote koraalrif Leeuwarden, buiten den NO.hoek van Ceram’ staat daarentegen wel in de ‘Kustbeschrijving van den
O.-I. Archipel’ door de gepensioneerde schout-bij-nacht J.M. Phaff, opgenomen in het ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap verschenen De Zeeën van Nederlandsch Oost-Indië
(Leiden 1922).

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

I

n 2001 krijgt het Fries Museum een
buitengewone schenking: een doos vol
glasnegatieven van een klein formaat. De
73 foto’s zijn vóór de Eerste Wereldoorlog
gemaakt en het gaat vooral om portretten
van mannen, vrouwen en kinderen in de
buitenlucht. Twee besnorde jongemannen
met de fiets nonchalant aan de hand en een
kek strohoedje schuin op het hoofd, een klein
manneke op een hobbelpaard, een wolk van
een baby in de wieg, verlegen meisjes naast
poppenwagentjes, boerenarbeiders met hun
hooivorken in het gelid, keurige vriendinnen
zittend in het gras en een groepje militairen op keukenstoelen, met ‘Lichting 1908
Afzwaaien 24 Oktober’ in krijt geschreven op
het bordje voor hun voeten.
Vanwege die eigen omgeving, voor de deur
van het huis, in de tuin of op het erf lijken ze
minder stijf dan de studioportretten uit die
tijd, maar ook hier wachten de poseurs ernstig en stil op het bijzondere moment waarop
de fotograaf hen vereeuwigt. Misschien is hij
wel één van hen, een welgestelde amateur die
zijn platencamera en statief gebruikt om de
wereld van zijn eigen dorp of familie vast te
leggen. Af en toe acteert hij als een professionele fotograaf en spant een stuk textiel achter
zijn model. Zonder fotobewerking wordt die
doek gewoon een deel van de compositie en
juist die onbeholpenheid maakt deze portretten zo aantrekkelijk.
Zomer op het Friese platteland, ruim een
eeuw geleden. Misschien in Woudsend, maar
veel verder komen we nog niet. Wie zijn het
en waar speelde hun leven zich af, ook na het
fotomoment? Of is het juist hun anonimiteit,
die ervoor zorgt, dat deze mensen van voorbij
me zo raken? <

MARLIES STOTER

Recht in de lens

Vanaf februari 2020 zijn alle (genummerde) foto’s uit deze doos te vinden op
https://www.friesmuseum.nl/collectie/een-greep-uit-de-collectie/recht-in-de-lens.
Mocht u informatie hebben over de plekken en mensen op de foto’s, graag een
mail met desbetreffende fotonummers naar conservator Marlies Stoter,
m.stoter@friesmuseum.nl. Hartelijk dank!

Foto uit de collectie glasnegatieven, foto’s van vóór de Eerste
Wereldoorlog, maar wie zijn de geportretteerden? (Fries Museum)

Marlies Stoter is sinds 1999
conservator bij het Fries Museum.
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MEMORIECULTUUR

KEES KUIKEN

In Friesland is al redelijk veel onderzoek gedaan naar de
middeleeuwse ‘zielenheilsmarkt’. De term is van Fryske
Akademy-hoogleraar Hans Mol, die onder meer de Friese
testamenten tot 1550 heeft uitgegeven. Daarin staan veel
schenkingen aan kerken voor het zielenheil van de testateurs.
Sommigen, zoals de Leeuwarder burger Gerryt van Belcum
(1480), stichtten een eigen altaar met een fonds waaruit de
opleiding en de toelage van een eigen priester moest worden
betaald. Het altaar waar deze priester zijn zielmissen opdroeg, stond in de nu verdwenen kerk van Oldehove.

Memorieboeken

Trouw aan dode
dorpsgenoten
Iedereen kent natuurlijk de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. In katholieke kerken wordt ieder
jaar op Allerzielen (2 november) een mis opgedragen voor gestorven parochianen. Voordat Friesland in
1580 een protestants gewest werd, waren zulke herdenkingen veel talrijker. Hoe talrijk blijkt onder meer
uit nieuw onderzoek, recent beschreven in het boek Rural salvation markets over herdenkingen in
56 middeleeuwse dorpen.
Gedenksteen uit 1572 voor
dr. Viglius ab Aytta in
Swichum. (WikiMedia
Commons)
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D

e middeleeuwse ‘memoriecultuur’, zoals historici
het noemen, diende een bijzonder doel. De Kerk
van Rome leerde dat je na je dood een tijd moest
louteren in het ‘vagevuur’ voordat je naar de hemel mocht.
Als er veel voor je werd gebeden, kon deze onprettige
wachttijd worden bekort.
De kerk hielp daarbij graag een handje – tegen betaling. Bij
priesters kon je ‘zielmissen’ bestellen: speciale diensten,
vaak gecombineerd met grafbezoek, voor het ‘zielenheil’ van
overledenen. De allerrijkste families namen zelf een priester
in dienst om, liefst op een eigen altaar in de kerk, wekelijks of
nog vaker zielmissen op te dragen. Meestal bleef het bij een
jaarlijkse voorbede of een mis op de sterfdag van de overledene. Op Allerzielen werd gebeden voor iedereen, arm en rijk.

Deze middeleeuwse zielenheilsmarkt was niet alleen winstgevend voor de kerken. Er waren ook organisaties die zich er
helemaal op toelegden. Zo had je in Den Bosch een vrome
broederschap die overal in de Lage Landen voor een paar
stuivers herdenkingen aanbood. Die vonden viermaal per
jaar plaats in de eigen kapel van deze ‘Illustre Lieve Vrouwenbroederschap’ in de Bossche Sint-Janskerk. Dan baden
de broeders voor het zielenheil van de duizenden ‘buitenleden’ in hun boeken. Ook in Friesland hadden de Bossche
broeders enkele betalende buitenleden: twee in Harlingen,
één in Leeuwarden, drie op Terschelling, en nog vier in niet
nader omschreven plaatsen. Als premie kregen de buitenleden ieder jaar een kaars. Zielenheil per postorder – je moet
er maar op komen.

Gerryts stichting heeft de Reformatie wel overleefd. Het is nu
een algemeen studiefonds onder de naam ‘Sint Christophorileen tot Oldehove’ (Gerryts memorie-altaar in de kerk was
gewijd aan de heilige Christoffel).
Er zijn nog meer van deze middeleeuwse ‘studielenen’ in
Friesland, onder meer in Aldeboarn, Bolsward (vier stuks),
Dronryp en Franeker. Vroeger moest de op te leiden priester
familie van de stichter(s) zijn. Die eis geldt ook nu nog voor
wie een beurs van zo’n leen aanvraagt.
Stichtingen zoals die van Gerryt van Belcum waren voor wat
je tegenwoordig de ‘Quote 500’ zou noemen. Veel meer middeleeuwers lieten hun zielenheil jaarlijks verzorgen door hun
parochiekerk. De priester noteerde die ‘jaargetijden’ meestal
in de heiligenkalender voorin zijn misboek. Als het erg veel
waren, legde de parochie een afzonderlijk memorieboek aan.
In Nederland zijn een paar honderd memorieboeken en andere middeleeuwse ‘verjaardagskalenders’ bewaard. Ze zijn
sinds 2013 te vinden op de landelijke site Medieval Memoria
Online (MeMO) van de Universiteit Utrecht.
Bij de Reformatie zijn veel van deze bronnen verloren gegaan. De meeste komen uit grote stads- of kloosterkerken.
Om het beeld completer te maken, heb ik in de afgelopen
jaren zielenheilsmarkten op het Nederlandse platteland
onderzocht. In eerste aanleg keek ik naar dorpsparochies
waarvan de middeleeuwse memorieboekhouding (de ‘verjaardagskalender’) bewaard is. Uit Friesland is alleen een
originele kalender uit Hommerts bewaard. Die is pas kort
voor de Reformatie aangelegd.
Gelukkig zijn er veel meer middeleeuwse Friese memorieteksten overgeleverd uit de tweede hand. Zo gaf Christianus
Schotanus in 1658 de Latijnse tekst uit van een memoriekalender uit Dronryp. In de kerk van dat rijke adelsdorp werden
tot 1580 enige tientallen dorpsnotabelen herdacht. Als extra
geheugensteun werden soms prachtig bewerkte portret- en
wapenzerken besteld bij beroemde beeldhouwers zoals
Vincent Lucas en Benedictus Gerbrandtsz. Op die pronkzerken werd ook geregeld gebeden voor het zielenheil van de
eronder begraven Foppinga’s, Hottinga’s en Ockinga’s.
Een voor Friesland unieke bron van memoriegegevens is een
register uit 1543 waarin de inkomsten van kerken en vrome
privé-stichtingen in acht steden en vijfentwintig grietenijen

Kalenderblad (januari) uit
Hommerts met bijgeschreven herdenkingen. (Tresoar)

staan. Hans Mol, die in 2013 een heruitgave bezorgde,
ontdekte dat er onder codenamen zoals ‘ewich deel’ ook veel
memoriediensten in staan. Deze diensten werden betaald uit
de opbrengst (in natura of geld) van een stuk land dat aan de
parochie, de pastorie of een privé-stichting was geschonken.
Deze inkomsten moesten in 1543 worden aangegeven omdat
Karel V er belasting over wilde heffen.
In de Beneficiaalboeken komen heel wat bekende stichtingen
zoals die van Gerryt van Belcum voorbij. Ook de herdenkingen uit de memoriekalenders van Dronryp en Hommerts zijn
erin herkenbaar. Aan de hand van andere vermeldingen in de
Beneficiaalboeken kon ik nog twee dozijn Friese dorpen aan

Vlaamse dorpelingen gaan
ter kerke op Maria Lichtmis.
(J. Paul Getty Museum, Los
Angeles)
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Portret

(Tresoar)

Fries Biografisch Instituut

> Meer weten?
• Fryske Akademy, Friese testamenten tot 1550, Leeuwarden, 1994
(online te vinden)
• Fryske Akademy, De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543,
Leeuwarden, 2013
• Kees Kuiken, ‘Herdenken in de
kerk van Hommerts vóór en na
de Hervorming’ in: Alde Fryske
Tsjerken 11, 2014
Kees Kuiken (Leeuwarden, 1954)
is historicus. Zijn boek Rural salvation markets, medieval memoria
in Dutch village parishes (Groningen/Wageningen 2019) is deel 49
in de reeks Historia Agriculturae.
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Historicus en journalist
Marre Faber-Sloots (1990)
wordt vanaf 1 februari de
nieuwe conservator van het
Fries Verzetsmuseum in
Leeuwarden. Zij zal zich de
komende jaren ontwikkelen tot het gezicht van het
museum en zal zich daarnaast bezighouden met het
vormen en beheren van de collectie en werken aan een
nieuwe vaste presentatie.
www.friesmuseum.nl

Jopie Huisman

Een tekening van
een paar oude
werkschoenen, gemaakt door Jopie
Huisman, heeft op
een veiling in IJlst
een recordbedrag
van bijna 30.000
euro opgeleverd.
De kunstenaar had de tekening aan een vriendin geschonken. Bij de veiling werd ook een klein landschapje
dat Huisman maakte met gemengde technieken te
koop aangeboden. Dat bracht 7.600 euro op.
www.omropfryslan.nl

Unieke filmbeelden

Bij het Fries Film Archief zijn nieuwe filmbeelden van
de bevrijding van Leeuwarden opgedoken. Het gaat om
twee films van in totaal acht minuten van de binnenstad op 15 april 1945, gefilmd door Johan en Agaath Witteveen-Obbema. De familie woonde aan de Wirdumerdijk. Ze filmdende ochtend, net voordat de Canadezen
Leeuwarden hadden bereikt. Op de Wirdumerdijk zijn
mensen van de Binnenlandse Strijdkrachten te zien.
www.friesfilmarchief.nl

De terugkeer
van de Joodse
kinderen

Sjoerd de Vries is begjin jannewaris stoarn. De yn 1941
berne keunstskilder wie yn en bûten Fryslân ferneamd
om syn portretten en lânskippen fan mingde technyk.
De natuer fan De Deelen wie in favoryt ûnderwerp. Syn
wurk is ûnder oare te sjen yn Museum Belvédère. Yn
2015 krige er de Gerrit Benner-priis foar syn oeuvre.
www.omropfryslan.nl

Museum Het Hannemahuis in Harlingen heeft een
trouwkistje uit 1633 gekocht. Het knottenkistje bevat de
naam en het wapen van de bruidegom Frans Reiners
Templar, een rijke doopsgezinde koopman uit Harlingen. Het kistje is rondom gedetailleerd gegraveerd
door een zilversmid in Hoorn met Bijbelse en andere
voorstellingen en onderschriften die verband houden
met het huwelijk. Templar kocht het om het aan zijn
toekomstige vrouw Yfke Johannes Tjesma cadeau te
geven voor hun huwelijk in 1633. Het kistje is een van
de grootste aankopen van het museum, het is gekocht
met steun van verschillende fondsen.
www.omropfryslan.nl

It dichterlik útwikselingsprojekt Poetic Potatoes hat de fjouwerjierlikse Piter Jellespriis foar
de Letterkunde wûn. Dit projekt
hearde by Kulturele Haadstêd
2018. Fan 2014 oant en mei 2018
binne gedichten, mei pûden
poaters, útwiksele tusken Fryslân
en Malta. Dat hat in dichtbondel
fan 80 gedichten opsmiten. Poetic Potatoes lit, neffens de
sjuery, de wearde en de krêft fan it lokale en fan de eigen
kultuer sjen. De priis is in oarkonde en 2.500 euro.
www.omropfryslan.nl

Het project De
terugkeer van de
Joodse kinderen
van Stichting De
Verhalen heeft al
honderden tips opgeleverd. Omrop Fryslân, Leeuwarder
Courant en Friesch Dagblad speuren samen met lezers
naar Joodse kinderen die in 1942 en 1943 uit de crèche
tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
zijn gesmokkeld en in Friesland een veilig heenkomen
vonden.
www.joodsekinderen.nl

Sjoerd de Vries

Trouwkistje

Piter Jellespriis

Schenking

Zilveren skûtsje

Het Fries Scheepvaart Museum heeft van de familie
Salverda het oudste zilveren SKS-skûtsje gekregen. De
wisselprijs was sinds 1948 in het bezit van die Staverse
familie, nadat Cor Salverda na driemaal op rij winst de

(Museum Belvédère)

Gebeds- en memorieportret
van Lolle van Ockinga uit
Dronryp. (Particulier bezit)

Swichum was qua inwonertal (dertien huishoudens in 1552)
het kleinste dorp in mijn bestand, maar in 1543 waren er toch
al drie fondsen actief op de zielenheilsmarkt: het parochiefonds waaruit het kerkgebouw werd onderhouden, het
pastoriefonds waaruit de dorpspastoor werd betaald, en een
‘prebende’, een privé-stichting van de familie Aytta, waaruit
een tweede priester werd betaald. Kort voor de Reformatie
kwamen er nog twee bij: een armhuis (1572) en een tweede
prebende (1573), beide op naam van de beroemdste Swichumer aller tijden: dr. Viglius ab Aytta (1507-1577), die onder
meer adviseur was van Karel V en Filips II. Dat het armhuis
ook een memoriestichting was, blijkt uit het reglement. De
zeven bewoonsters moesten dagelijks bidden voor Viglius’
zielenheil. De eerste priester op Viglius’ prebende was –
uiteraard – een familielid: zijn oomzegger Folkerus.
Viglius mocht dan een schitterende Europese loopbaan hebben gehad, hij bleef toch trouw aan zijn wortels – en zijn jongere familieleden – in een piepklein Fries dorpje. Andersom
kunnen we de memoriepraktijk op het platteland in Viglius’

Conservator Fries
Verzetsmuseum

(Foto Freerk Bokma)

Trouw van de levenden aan de doden

tijd zien als een uiting van trouw aan overleden familieleden
en dorpsgenoten die zo snel mogelijk uit het vagevuur moesten worden verlost. Een Fries testament uit 1511 drukt dit
laatste mooi uit. De levenden moesten, aldus de Bolswarder
testateurs Henrick Nannesoen en Katryn Epes, ‘den doode
daer trouwelick in helpen’.
Toen de ideeën van Luther en andere hervormers vanaf 1517
aansloegen in Friesland, nam het aantal testamentaire zielenheilsbeschikkingen snel af. De Leeuwarder testatrice Auck
Petersdochter veegde in 1534 de vloer aan met de hebzucht
van priesters die van memoriediensten leefden. ‘Sy synt van
groter gyricheyt, als men daglix wel siet’, foeterde ze. Auck
wilde voor zichzelf geen dure memoriediensten (‘afterdaden’), want dat ging alleen maar ten koste van de gewone
man. Van haar nalatenschap moest een weeshuis worden
gesticht – met voorrang voor weeskinderen uit haar eigen
familie, dat weer wel. Aan de trouw van tante Auck hoefde in
dat opzicht niet te worden getwijfeld.
Maar deze testamenten vertellen niet het hele verhaal.
Na 1550 zijn er tekenen dat de ‘roomse’ memoriecultuur hier
en daar opleefde – niet alleen in het Swichum van de oerkatholieke familie Aytta, maar bijvoorbeeld ook in Nijland.
Daar kreeg de beroemde Hollandse kunstenaar Maerten van
Heemskerck omstreeks 1560 opdracht voor een ‘altaerstuck
van de geboorte Christi’. Zo’n vroom werkstuk was in de
regel voorzien van gebedsportretten van te herdenken opdrachtgevers.
Toen de hoogbejaarde Feycke Herezn in 1577 overleed, werd
hij op de memoriekalender van de pastoor van Hommerts
bijgeschreven als ‘een vroom catholiek man’. Hij was vast
niet de enige. In de memoriecultuur op het middeleeuwse
platteland speelde trouw duidelijk een hoofdrol: trouw van
de levenden aan de doden en van de doden aan de levenden – en trouw aan de rituelen van de katholieke kerk, die
de levenden en de doden samenbonden als leden van een
dorpsgemeenschap. <

(Foto Veilinghuis Ald Fryslân)

> Nicolaaskerk in Swichum,
waar onder meer de Aytta’s
werden herdacht. (Wiki
Media Commons)

mijn onderzoekbestand toevoegen – bijna de helft van alle
onderzochte plattelandsparochies.
Het register biedt vaak intieme inkijkjes in de zielenheilsmarkten in deze Friese dorpen. Soms kwam er letterlijk
koehandel aan te pas. In Steggerda was in 1543 sprake van
een ‘leen’ (een privé-altaar). De erfgenamen van Claes Jellens
betaalden hieraan jaarlijks vijf gulden voor Claes’ zielenheil.
De altaarpriester beweerde echter dat ze ook nog jaarlijks
een mud rogge aan het leen schuldig waren. Gelukkig
konden de erfgenamen bewijzen dat Claes deze verplichting
bij de vorige priester had afgekocht met een paar ossen ter
waarde van zestien gulden. Dit voorbeeld laat mooi zien hoe
op het platteland, althans in Zuidoost-Friesland, betalingen
in geld en natura hand in hand gingen.

Tresoar, Biografie Instituut (Rijksuniversiteit Groningen)
en uitgeverij Bornmeer-Noordboek hebben het plan
voor een Fries Biografisch Instituut met als doel het
financieren en begeleiden van biografieën van Friezen.
De initiatiefnemers stellen een lijst op met Friezen
waarvan ze denken, zoals Wumkes, dat er een biografie
over moet komen. Ook onderzoeken ze wie er met een
biografie bezig is in Friesland.
www.omropfryslan.nl

(Foto Omrop Fryslân)

< Kapel van de Bossche Broeders (nu Sacramentskapel)
in de Sint-Jan. (Foto Rob
Liefveld)

definitieve eigenaar werd. Zijn weduwe, Nellie SalverdaHornstra, had aangegeven dat zij graag wilde dat het
skûtsje na haar dood naar het museum ging. De trofee
is in 1946 gemaakt in Schoonhoven voor de Sneker
skûtsjecommissie. Na restauratie krijgt het een ereplaats in de tentoonstelling over het 75-jarig jubileum
van de SKS.
www.omropfryslan.nl

Op een veiling in
Keulen, bij Lempertz,
is een portret van
de 16de-eeuwer
Sybren van Walta
(waarschijnlijklatere
kopie) op doek aangeboden als een onbekende man door
een Duitse schilder.
Wassenbergh noemt
dit portret al in zijn
boek uit 1934 over
16de-eeuwse Friese
portretten, weliswaar
foutief als zijn zoon Pier van Walta, anno 1566, 60 jaar
oud. De alliantiewapens Walta en Dekema geven aan
dat het Sybren moet zijn. Hij is ook in Wieuwerd (Walta
State) begraven. Het doek is verkocht, onbekend aan
wie. De verbeterde info over Sybren van Walta is aan het
veilinghuis doorgegeven voor de nieuwe eigenaar.
www.hvnf.nl

Museum Belvédère
heeft van een
verzamelaar vijftien
schilderijen ontvangen.
Ze waren al langer in
het museum als
bruikleen aanwezig,
maar zijn nu officieel
geschonken. Het gaat
om werken van Robert
Zandvliet, Gerrit
Benner, Siep van den
Berg, Boele Bregman,
Christiaan Kuitwaard,
Thijs Rinsema en Tjibbe
Hooghiemstra.
www.museumbelvedere.nl
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GOFFE JENSMA

Een mislukt wonderkind
Gerhard Fockens werd in 1810 geboren
als jongste zoon van een steile,
orthodoxe predikant in Sneek. Hij was
een wonderkind. Al op zijn dertiende
was hij student te Utrecht en als jongen
al won hij voor zijn antwoorden op
wetenschappelijke prijsvragen vier
gouden medailles, laten we zeggen: vier
kleine Spinozaprijzen. Hij ontwikkelde
zich tot een zeer veelbelovend wis- en
sterrenkundige. Maar zoals de zegswijze
luidt: vroeg wijs, vroeg zot, vroeg rijp,
vroeg rot. Er ging iets mis. Maar wat?

D

at is de centrale, intrigerende vraag die Mart van
Lieburg in zijn biografie De Hemelvorser probeert
te beantwoorden. Vanaf 1833 kroop de schaduw
van gekte Gerhards leven in. Hij begon zich over te geven
aan een diepe gelovigheid die langzaam overging in
geestesgestoord gedrag. Op den duur bleek dit zo belastend
dat Gerhard toezicht en verzorging nodig had. Hij werd in
een gesticht geplaatst en later thuis bij zijn familie in Sneek
verpleegd. Uiteindelijk, tientallen jaren later, eindigde hij
weer in een gesticht, in Ermelo – om er in 1870 te sterven.
Deze geschiedenis van de teloorgang van een wonderkind
is door Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische
geschiedenis, met liefde, bewonderenswaardig geduld en
veel doorzettingsvermogen gereconstrueerd, dat wil zeggen:
helemaal van de grond af aan opgebouwd. Van Lieburg
maakt het de lezer mogelijk om van dag tot dag af te dalen in
het leven van zijn tot nu vrijwel onbekende hoofdpersoon.
Twee elementen staan daarin centraal: ziekte en religie. Van
Lieburg toont minutieuze aandacht voor kerk- en godsdienstgeschiedenis en wie geïnteresseerd is in de vooral orthodoxe
vormen van gelovigheid en geloofsgemeenschappen in Friesland, vindt in Van Lieburgs boek gegevens die hij/zij nergens
anders zal aantreffen. Fockens was zoon van een orthodox
predikant en dat drukte ook een sterk stempel op zijn leven.
Door zijn enorme kennis van de medische geschiedenis weet
Van Lieburg daarnaast ook Gerhards ziektegeschiedenis –
hij leed aan een stoornis in het schizoïde spectrum – op
een verrassende manier te plaatsen in de ziekteleer en de
gezondheidszorg van de 19de eeuw. De Hemelvorser is een
knap, bij tijden ontroerend, en lezenswaardig werk

Wiskundige aanleg in Fries DNA?

De astronoom John Lee
(1783-1866) achter de telescoop in zijn privé-observatorium bij het Hartwell House
in Buckinghamshire. Prent
uit 1859.
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Ik beperk me hier tot een andere aspect, namelijk de rol
die Friesland in dit boek speelt. Het woord ‘Fries’ komt, in
verschillende samenstellingen, in De Hemelvorser 280 keer
voor en dan blijven de vele vermeldingen waarin de naam
niet specifiek wordt genoemd (bijvoorbeeld de naam Sneek)
onder de radar.
Er kunnen over dit onderwerp – Friesland en Fockens – vervolgens verschillende sporen worden gevolgd die uiteindelijk
weer bij elkaar kunnen worden gebracht. Een eerste spoor
legt een verband tussen Friesland en Fockens’ vak: de sterrenkunde. Hebben Friezen in het algemeen en Fockens in
het bijzonder misschien een speciale aanleg voor wiskundige
wetenschap (waarvan de sterrenkunde indertijd onderdeel
was)? In de 19de eeuw was die gedachte gemeengoed. Friezen zijn in de wiskunde slimmer dan de rest, dacht men. En
inderdaad hadden in het verleden een aantal Friese wiskundigen een behoorlijke internationale reputatie.
De bekendste was de 16de-eeuwse wiskundige, cartograaf
en instrumentmaker Gemma Frisius – Gemme/Jemme Reinderszoon uit Dokkum. Het zat dus in hun ‘DNA’.

En dat zou ook verklaren dat het onderwijs in de
wiskunde aan de Franeker universiteit zo’n traditie
had gehad. Internationaal vermaarde wiskundigen – bekende namen zijn Adriaan Metius, Jan
Phocylides Holwarda en Nicolaas Ypeij – gaven er
college zowel in het Latijn als in het Nederlands.
Ze bedienden dus niet alleen een geïnteresseerd
wetenschappelijk publiek, maar ook leken.
En dat type onderwijs in de landstaal,
waarin rekenkundige, zeevaartkundige en
landmeetkundige vraagstukken werden behandeld,
bracht weer een ander type wiskundigen voort, namelijk
de zogenoemde ‘boerenprofessoren’. Onder hen – soms
rijke boeren die tijd over hadden voor hobby’s – bloeide
een traditie van instrumentmakers. Arjen Roelofs, Jan van
der Bilt en natuurlijk ook Eise Eisinga horen in dit rijtje
thuis. Het was een typisch Friese traditie, die tegenwoordig
nog zichtbaar is in het planetarium te Franeker en het
nabijgelegen Martenahuis (waar een prachtige verzameling
mechanische werkstukken van amateur-wetenschappers is
uitgestald).
Hoezeer dit ook voor de hand lijkt te liggen, ik heb echter
niet het idee dat tussen deze traditie en Fockens’ motief om
zich op de sterrenkunde te gaan storten een link bestaat.
Fockens’ keuze kwam, zoals Van Lieburg laat zien, eerder
per ongeluk tot stand, namelijk doordat men in die tijd de
opvatting was toegedaan, dat predikanten iets van wiskunde
moesten weten. In het geval van de theologiestudent
Gerhard Fockens smaakte dat bijvak naar meer.
Meer inhoudelijk past Fockens vreemd genoeg per ongeluk
wel weer in deze zelfde traditie. Twee van de door hem
beantwoorde prijsvragen betroffen namelijk de breedteen de lengtebepaling op zee. Voor de vooruitgang van de
natuurwetenschappen heeft vooral het probleem van de

De internationaal vermaarde wiskundige Adriaan
Metius gaf les aan de Franeker universiteit.

De uitvinding van de chronometer door Samuel Harrison
loste het probleem van de
lengtebepaling op zee op,
waarmee ook Fockens zich
bezighield.

Wiskundige, cartograaf en instrumentmaker
Gemma Frisius uit Dokkum had een behoorlijke
internationale reputatie. Portret door Maarten van
Heemskerck.
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het opkomend romantisch nationalisme in Friesland in de
late 18de en de vroege 19de eeuw. Fockens maakte daarvan
onderdeel uit en iets van zijn biografie laat zich zo goed
begrijpen. Dit is het tweede spoor.

Fries romantisch nationalisme

Binnenplaats van het
Utrechtse krankzinnigen
gesticht. Dit was de binnen
plaats voor rustige mannelijke verpleegden van de
derde klasse. Aquarel uit 1861
door Gerhardus van Doornik
die, net als Fockens, in het
gesticht werd verpleegd.

Titelpagina van het
notulenboekje van het
studentengezelschap Sneca,
waar de rol van Gerhard
Fockens bij de oprichting
wordt gememoreerd.
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lengtebepaling op zee lange tijd grote impact gehad. Om
veilig – zonder schipbreuk en dus goedkoop – te kunnen
varen moesten schepen op de grote vaart onder andere naar
Azië, hun positie kunnen bepalen. Op een bewegend schip is
dat vanwege de dubbele beweging van de aarde en het schip
uitermate moeilijk. Het was een probleem van de eerste orde.
Maar er was ook geld om het op te lossen. Iemand vergeleek
onlangs de kapitaalkracht van het tegenwoordige Google met
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Omgerekend was
de VOC de winnaar. En er was een verband tussen kapitaal
en technologie. Net als Google nu investeerde de VOC destijds om oplossingen te vinden voor dringende wetenschappelijke problemen. Om het probleem van de lengtebepaling
op zee op te lossen schreef de VOC vanaf 1602 samen met
de Staten Generaal prijsvragen uit. De antwoorden kwamen
indertijd niet alleen vanuit Nederland maar bijvoorbeeld ook
uit Italië, van Galileo Galilei. Niet alleen diens telescopische
waarnemingen, maar ook de formulering van de wet op de
slingerbeweging door Christiaan Huygens en de ontwikkeling
van de statistiek door Johan de Witt waren bijproducten van
het zoeken naar een oplossing van dit vraagstuk.
Uiteindelijk werd de oplossing gevonden in de uitvinding kort
voor 1750 van de chronometer door Samuel Harrison. Fockens
behandelt in zijn prijswinnende antwoord eveneens het probleem van de tijdmeting als onderdeel van het probleem.
Van een rechtstreeks verband tussen Fockens inspanningen
en Friesland lijkt hier echter geen sprake. In de Gouden Eeuw
hadden Friese wiskundigen in de voorhoede en aan de Franeker universiteit gewerkt, in Fockens tijd was dat niet langer
het geval. Fockens’ antwoorden boden goede overzichten
van het vraagstuk, maar waren geen grensverleggende wetenschappelijke producten.
Tussen Fockens en Friesland bestond echter ook een veel
algemenere en vruchtbaardere verbinding en die ligt in de

Al in de 18de eeuw bestonden er centralistische tendensen
binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden die
uiteindelijk tot een uniformer, centraal Nederlands staatsverband zouden leiden. Toen bijgevolg na de Franse Tijd
ook Friesland onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden
werd, ontstond er een andere, nieuwe culturele dynamiek.
Juist omdat Friezen nu moesten gaan functioneren in nationaal Nederlands, landelijk verband en omdat men zijn eigen
plek toch gekend en erkend wilde zien, toonden de Friezen
in een proces van ‘selfing and othering’ tussen Friezen en
Hollanders een verhoogde gevoeligheid voor de eigen Friese
identiteit. Dat vond het eerst plaats onder de Friese burgerlijke elites die er nu belang bij hadden om zichzelf in de
bredere kring van de nationale Nederlandse elites herkenbaar als Fries op te stellen, onder andere ook om politieke
redenen.
Een van de terreinen waarop dit tot uitdrukking kwam
was de wetenschap. Al vanaf 1585 had Friesland een eigen
universiteit te Franeker gehad. Al in de 18de eeuw lieten
Friese elites hun kinderen echter steeds vaker in Utrecht
of met name in Leiden studeren. Het was een uitdrukking
van dezelfde centraliserende tendensen die uiteindelijk
tot de instelling van het Koninkrijk der Nederland leidden.
Lodewijk Napoleon sloot in 1811 uiteindelijk de deuren van
de zieltogende Franeker universiteit. Dat Gerhard Fockens
naar Utrecht ging en niet naar Franeker lag dus meer voor de
hand dan andersom.
Eenmaal in den ‘vreemde’ trad het principe op dat
nog steeds werkt, dat van ‘selfing en othering’ en van
identiteitsvorming. Als een Fries buiten het ‘heitelân’
gaat studeren krijgt hij ‘langstme’ naar Friesland en dat is
een cultuurvormend, dynamisch principe. Tegenwoordig
nemen Friese jongeren deel aan een uitgekristalliseerde
Friestalige, Friessprekende cultuur (bijvoorbeeld in de Friese
studentenvereniging Bernlef in Groningen). In de tijd van
Fockens waren het de studenten die zo sterk bijdroegen juist
aan de totstandkoming van de beeldvorming van Friesland
en aan de totstandkoming van Friese verenigingen.
Mart van Lieburg laat dit in zijn biografie tussen de regels
door zien. Gerhard Fockens ging naar Utrecht en werd daar
vooraanstaand lid en medeoprichter van de Friese studentenvereniging Sodalitas Frisiacae (‘Friese broederschap’) en van
het studentengenootschap Sneca, dus groepen studenten
die hun plaats of provincie van herkomst gemeenschappelijk
hebben en die elkaar ‘herkennen’. In eerdere tijd noemde
men dergelijke groepen ‘nationes’.

Op de door Van Lieburg gegeven ledenlijsten van deze
verenigingen herkent men veel bekende namen uit het Friese
culturele leven. Hendrik van Amersfoordt, Fockens’ rector
en leraar aan het gymnasium in Sneek, was een van de
oprichters van het Fries Genootschap en die club staat aan
de basis van het Friese cultureel nationalisme. Jan Henrik
Beucker Andreae was de zoon van een van de pioniers in het
Fries Daniël Hermannus Beucker Andreae en was eveneens
pupil van Van Amersfoordt. Later was hij drijvende kracht
achter de Friese studentenverenigingen in Utrecht. Anne
Jongstra, bezorgde vriend van Fockens, werd later bekend
als links-liberale politicus die het in landelijk verband opnam
voor Friesland. En dan is door Mart van Lieburg niet eens genoemd Jan Gerardus Ottema, ook lid van Sodalitas en later
in zijn leven een zo fanatiek gelovige in het Fries cultureel nationalisme, dat hij viel voor het Oera Linda-boek, de fameuze
door een andere Friese, maar dan Leidse student, namelijk
François HaverSchmidt, gemaakte mystificatie.
Mart van Lieburg vraagt zich in zijn boek af of Fockens Fries
sprak. Fries spreken was echter in deze tijd nog niet zo vanzelfsprekend en zeker geen exclusief criterium voor Frieszinnigheid. Ook het denken over taal als de ziel van een volk
was een product van het genoemde cultureel nationalisme,
ook in Friesland. Er werd in Friesland, met name op het
platteland, natuurlijk Fries gesproken maar pas de bewuste
beleving en bestudering daarvan leidde in een langdurig
proces tot standaardisering van dat Fries, tot de vorming
van een literatuurtaal en ook tot een andere taalhouding:
namelijk een die inhield dat het Fries in de publieke ruimte
zijn rechten kon opeisen. Maar dat was pas ver na 1900.

Sprak Fockens Fries?
Aan de totstandkoming van die moderne taalhouding heeft
Fockens – en hebben ook andere leden van de familie

Jan Henrik Beucker Andreae was met Fockens de spil van het
Utrechtse studentengezelschap Sneca. Fotoreproductie van een
schilderij, omstreeks 1860.

Fockens – hun bij deze tijd passende, organische bijdrage
geleverd. In het geval van Ippius Fockens bestond deze uit
het uitgeven van Friestalige boeken, voor Gerhards zuster
was dat het schrijven van ‘Boeren-Friese’ stukje. Gerhard zelf
droeg bij door in den vreemde oprichter te worden van een
studentenvereniging die de Friese wortels eerde.
Alles over Fockens en Friesland lijkt bij elkaar te komen in
één van de gemeenplaatsen uit dat nieuwe Friesland-beeld:
namelijk de hierboven besproken mythe van de Fries als
knap wiskundige. De totstandkoming van dit beeld volgde
exact dezelfde weg als alles wat ik hiervoor aan voorbeeld
gaf. Begonnen in een Latijnse redevoering door de hoogleraar Cornelis Ekama over de aangeboren aanleg van de
Friezen voor de wiskunde in 1809 en herhaald als thema in
talloze almanakstukjes, populairwetenschappelijke artikelen
en later zelfs in wetenschappelijke teksten, werd het een van
de vaste topoi over de Friese geschiedenis.
Maar Gerhard Fockens’ rol en plek in relatie tot Friesland
lagen allereerst toch ergens anders, op een meer natuurlijke,
passende plek: in Utrecht, aan het hoofd van een tafel vol
studenten, allen leden van een Fries en Sneker bittergenootschap. Het is een beeld dat tragische diepgang krijgt als men
zich – na lezing van Van Lieburgs boek – de teloorgang van
dit geknakte wonderkind voor de geest weet te halen. <

De Hemelvorser. Gerhard
Fockens (1810-1870)
Mart van Lieburg
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2019
608 p. | isbn 9789053455500
€ 29,95

Inscriptie van Gerhard
Fockens in het Album van het
studentengezelschap Sodalitas Frisiacae. De tekst (in
het Grieks) is ontleend aan
Johannes 8:31-32. In de Statenvertaling: ‘Jezus dan zeide
tot de Joden, die in Hem
geloofden: Indien gijlieden
in Mijn woord blijft, zo zijt
gijwaarlijk Mijn discipelen; en
zult de waarheid verstaan, en
de waarheid zal u vrijmaken’.

Goffe Jensma (Kornhorn, 1956)
studeerde filosofie en geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in
Groningen. Hij werkte aan de
Universiteit van Amsterdam en
de Fryske Akademy. Sinds 2008
is hij hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit
van Groningen.
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NABUREN

EGGE KNOL

De Prins

en Sneek zijn ook naar hem vernoemd, en zo meer straten
in ons land, alsmede een tehuis voor oude zeelieden in Egmond aan Zee. Hij werd beschermheer van zeilverenigingen
in Sneek, Grou (Oostergo) en Workum en opende in 1877
de Nieuwe Willemshaven in Harlingen. Bij zijn bezoek aan
Leeuwarden in 1869 kreeg hij zijn straatnaam.
De prins was zo populair dat koning Willem III hem benoemde tot stadhouder van Luxemburg om hem wat op
afstand te zetten. Luxemburg viel destijds nog onder de
Nederlandse kroon. Ondanks twee huwelijken kreeg hij geen
nakomelingen. De latere prins Hendrik was wat dat betreft
ietsjes succesvoller.
Overigens was deze prins Hendrik (1876-1934) – de man
van – ook geïnteresseerd in de zeevaart. Bij de ramp met
de veerboot Hoek van Holland – Harwich in februari 1907,
waarbij meer dan honderd doden te betreuren waren, heeft
hij actief meegeholpen bij het reddingswerk. De reddingbootschipper wilde hem niet meenemen, maar de kapitein van
de loodsboot kon hem niet weigeren. De prins was immers
viceadmiraal van de Koninklijke Marine waar het loodswezen
onder viel. Hij werd voorzitter van een Rijkscommissie voor
het reddingwezen. Zo bezocht hij alle Nederlandse reddingstations en zo ook de Waddeneilanden tot en met Rottumeroog. Op verschillende eilanden was dit het eerste koninklijke
bezoek ooit en als aandenken schonk hij burgemeesterskettingen weg. Er bestaan prachtige prentbriefkaarten van zijn
bezoek dat ook ruim aandacht kreeg van de pers. De interesse van de prins in het reddingwezen kwam uit zijn hart en

Onder de titel
‘Naburen’ werpt
Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik
op Friese zaken.

Beeltenis boven café Prins H van prins Hendrik, hertog van
Mecklenburg en echtgenoot van koningin Wilhelmina. (Foto Hoge
Noorden)

B
Zinken borstbeeld van prins
Hendrik ‘de Zeevaarder’ in
de Prins Hendrikstraat, broer
van koning Willem III. (Foto
Hoge Noorden)
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was niet, zoals wel beweerd, ingegeven door een verlangen
naar een charmeoffensief. Minder bekend is dat zijn oudere
broer hertog Friedrich in 1897 commandant was van een
torpedoboot die tijdens een zware storm met man en muis
in de Elbemonding is vergaan. Prins Hendrik wist dus wat
het was om een verwant op zee te verliezen. Kortom, prins
Hendrik is zeker een man om een kade of een straat naar te
vernoemen, maar zijn naam was in Leeuwarden al vergeven.
Ook in Groningen is een straat naar prins Hendrik de Zeevaarder vernoemd, maar omdat die straat kortweg Hendrikstraat heet, weten maar weinigen naar wie die straat is
vernoemd. <

Koningin Wilhelmina, gekleed in Fries kostuum, met prins Hendrik
met het uniform van viceadmiraal, tijdens hun bezoek aan Friesland
in 1905. (Foto Koninklijke Verzamelingen Den Haag)

Als vorser van het verleden bekruipt mij af het toe het gevoel dat de profeet Jesaja onder woorden
bracht (hoofdstuk één, vers drie): ‘Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib zijns heren; maar
Israel heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.’ Zo’n ‘Jesaja-moment’ kreeg ik in Leeuwarden bij het
passeren van café Prins H op de hoek van de Prins Hendrikstraat en de Willemskade.
oven de deuropening op de eerst etage is een kolossale foto te zien van prins Hendrik (1876-1934),
hertog van Mecklenburg en echtgenoot van koningin
Wilhelmina. De straat is echter helemaal niet vernoemd naar
deze markante prins, maar naar de oom van zijn vrouw, bijgenaamd prins Hendrik de Zeevaarder (1820-1877). Zijn zinken borstbeeld, met indrukwekkende snor en bakkebaarden,
hangt nota bene in de Prins Hendrikstraat tegen de gevel van
het café. Deze prins was een broer van koning Willem III.
Hij was een schrandere man, die erg populair was door zijn
investeringen in Nederlandse rederijen, de bevordering van
de zeilsport en zijn bezoeken door het land.
Hij had een actieve loopbaan bij de Koninklijke Marine en is
de enige Oranje die in de koloniale tijd Indonesië bezocht.
Zijn bijnaam ontleende hij aan deze maritieme activiteiten.
De Prins Hendrikkades in Amsterdam, Rotterdam, Zaandam

Zeilwedstrijd te Harlingen in 1869 die prins Hendrik bijwoonde, hij was beschermheer van verschillende Friese zeilverenigingen. Litho door C.C.A. Last, naar een tekening van W. Troost. (Fries Scheepvaart
Museum)

Zilveren prijsbokaal, uitgeloofd door prins Hendrik
bij een wedstrijd te Sneek
in 1847. (Fries Scheepvaart
Museum)

Koninklijk bezoek van prins
Hendrik aan Terschelling in
1908. (Collectie auteur)
Egge Knol (Den Helder, 1956)
is bioloog en archeoloog. Hij
promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en oude
kunst bij het Groninger Museum
en publiceert over de Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.
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Rondje om de kerk

JAN FOLKERTS

Blikverruimende studie over 19de-eeuws Leeuwarden

Oldehove met
de afgebroken
Sint Vituskerk
te Leeuwarden.
Anonieme prent.
(Fries Museum)

Ter ere van het vijftigjarig jubileum van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken is er een bescheiden tentoonstelling Uit het
prentenkabinet: rondje om de kerk in het Fries Museum. In één
zaal is een klein deel van de collectie tekeningen, prenten en
foto’s te zien van verschillende kerken in Friesland.
Beeldend kunstenaars legden door de eeuwen heen tal van
kerken vast, niet alleen het exterieur, maar ook het interieur.
Te zien zijn onder andere een schilderij van Piet van der Hem
van een kamer in het Aytta-Godshuis in Swichum (1909),
foto’s van de restauratiewerkzaamheden van de Reginakerk in
Zweins (1979/80), een tekening van Gardinier Visscher van de
kerk in Jorwert (1790/91) en een tekening van Pronk van de
kerk in Workum (1750/51).
Interessant is het materiaal over wat
verloren ging. Albert Martin tekende
(omstreeks 1880) bronzen klokken uit
de kerktoren van Bears met daarop
inscripties die tonen dat de klokken
in 1569 zijn gemaakt ter ere van twee
huwelijken binnen de adellijke familie
Unia. Ook is een troffel te zien voor
de eerste steenlegging van een nu afDe kleine of Mariaklok
in de kerktoren van
gebroken toren in Sint Jacobiparochie
Bears. Tekening door
(1696) en een grafkistplaat van Hector
Albert Martin, circa
van Bouricius, gevonden bij de Sint
1880. (Fries Museum)
Vitusparochiekerk in Leeuwarden, de
kerk die ooit bij de Oldehove hoorde.
Een groot scherm toont nog veel meer materiaal uit de collectie, van bouwtekeningen tot details van restauratiewerkzaamheden.
De tentoonstelling is te zien tot en met 13 december. In het
jubileumjaar van Alde Fryske Tsjerken, met als thema ‘Jouw
kerk, jouw verhaal’, zijn er meerdere activiteiten, zoals een
symposium op 20 maart in de Grote- of Jacobijner Kerk in
Leeuwarden en twee documentaires bij Omrop Fryslân.
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De Amsterdamse historicus Tymen Peverelli heeft met zijn proefschrift De stad als vaderland misschien wel het belangrijkste boek over de geschiedenis van Leeuwarden geschreven van de afgelopen twintig jaar. Voor een boek dat niet alleen over Leeuwarden gaat,
maar ook over de vergelijkbare steden Brugge en Maastricht, en bovendien ook nog een
beperkte periode betreft, van 1815 tot 1914, is dat een opmerkelijk wapenfeit.
Peverelli rekent de drie genoemde steden tot de zogenaamde ‘derde steden’. Dat wil zeggen na de nationale hoofdsteden en de ‘tweede steden’ zoals Antwerpen of Barcelona, die
concurreerden met de hoofdstad. Hoe verhield de erudiete bovenlaag in deze derde steden
zich tot de opkomende natiestaat? De beperkte regionale functie van de derde steden –
denk daarbij ook bijvoorbeeld aan Genua, Krakau of York – stond in scherp contrast tot de
centrale en autonome positie die deze steden vaak voor de 19de eeuw innamen.
Het boek beschrijft het ongemak en de gemengde gevoelens over de natiestaat, die een
sterke nostalgie naar de grootse geschiedenis van de stad aanwakkerde. In het verhaal
over Leeuwarden speelt uiteraard stadsarchivaris Wopke Eekhoff een grote rol, maar
ook de talloze genootschappen die in Leeuwarden en in de andere steden opkwamen.
Ook de functie van onder meer koninklijke intochten in Leeuwarden, het Stadsweeshuis,
de herdenkingen van het Nassauverleden (verplichte kost voor wie dit jaar het Willem
Lodewijkjaar gaat vieren!) en de ‘creatie’ van de oud-Friese bouwkunst (met de afbraak van
de Nieuwe Toren) komen voorbij. De spanning tussen stedelijke en provinciale identiteit
maakte de positie van Leeuwarden, dat zich ook moest verhouden tot de natiestaat een
complexe.
Uit Peverelli’s boek wordt duidelijk dat het clichébeeld van de 19de eeuw als de eeuw van
het nationalisme, beslist niet betekent dat andere ‘ruimtelijke affiniteiten’ verdwenen.
De auteur stelt tegenover ‘gelokaliseerd nationalisme’ aan de andere kant van de schaal
het ‘stadsparticularisme’; in de praktijk twee heel verschillende manieren van omgaan
met de stedelijke identiteit. Het toenemende nationalisme van de 19de eeuw werkte juist
een versterkte obsessie met het stedelijke en regionale verleden in de hand. De stad als
vaderland behandelt aan de hand van Brugge, Maastricht en Leeuwarden een onderbelicht
aspect van de Belgische en Nederlandse identiteitsgeschiedenis. Het ‘zogenaamde premulticulturele verleden waar hedendaagse nationalisten naar verlangen’, aldus Peverelli,
‘was namelijk niet zo homogeen nationaal als zij veronderstellen’.
De kracht van De stad als vaderland is dat het boek door het gekozen thema en het comparatieve karakter zowel in een lokale context als breder uitstekend gebruikt kan worden.
Daarmee kan De stad als vaderland dezelfde blikverruimende rol spelen voor Leeuwarden
als Goffe Jensma’s Het rode tasje van Salverda dat voor de Friese geschiedenis en identiteit
heeft gehad.
Zoals elk goed onderzoek roept ook Peverelli’s werk veel vervolgvragen op, bijvoorbeeld
over de identiteitsdiscussie die LF2018 heeft losgemaakt. Is het fenomeen van de Europese culturele hoofdstad ook niet steeds meer iets van de ‘derde steden’? En is er nog steeds
een waarneembaar verschil tussen deze categorie steden en de rest in de omgang met het
eigen verleden? In het licht van opkomend neo-nationalisme enerzijds en globalisering
anderzijds zijn dat fascinerende vragen die een vervolgonderzoek meer dan waard zijn. <

De stad als vaderland
Tymen Peverelli
Uitgeverij Vantilt,
Nijmegen, 2019
422 p. | isbn
9789460044533
€ 29,95

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
en was onder meer directeur van het Historisch
Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.

BOEKEN KORT
Gidsen in de Elfstedentocht
Ron Couwenhoven
Stichting Archief Ron Couwenhoven i.s.m. Het Eerste Friese
Schaatsmuseum, Zaandam, 2019
146 p. | isbn 9789080665002
€ 20
Couwenhoven onderzocht de mannen die van
1909 tot 1947 hun diensten aan wedstrijd- en
toertochtrijders aanboden tegen betaling van een
kleine vergoeding. Vanaf 1917 werden ze door de
vereniging De Friesche Elf Steden zelf aangesteld.
De gidsen traden ook op als gangmakers voor
winnaars als Hoekstra (1909), Coen de Koning
(1912 en 1917) en Karst Leemburg (1929).
De rykdom fan it ferline
Reinder Politiek
Elikser, Ljouwert, 2019
255 s. | isbn 9789463651769
€ 27,95
Politiek skriuwt oer it boerelibben
yn syn bertedoarp Kimswert yn de tiid dat hy jong
wie. Hoe’t hy, lykas syn heit, boer wurden is, krekt
as syn (oer)pake. Alles moast mei de hân dien
wurde, en mei help fan hynders. It ferskil mei
hjoed-de-dei is enoarm. Masines hawwe it wurk
fan minsken en hynders oernommen, earmoede
bestiet hast net mear.
De hoogste terp van Friesland.
Nieuw en oud onderzoek in Hogebeintum
Annet Nieuwhof, Egge Knol en
Johan Nicolay (red.)
Vereniging voor Terpenonderzoek,
Groningen, 2019
231 p. | isbn 9789082969115 | € 20
In 2015 werd een nieuwe fundering aangebracht
onder de toren van de kerk van Hegebeintum, om
de verzakking een halt toe te roepen. Daarbij is
archeologisch onderzoek gedaan. De terp is
aangetast door commerciële afgravingen begin
20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewoningsgeschiedenis van deze terp. In dit boek staan
de resultaten van het nieuwe onderzoek.
De mannen van de Overval
Hessel de Walle
Wijdemeer, Dokkum, 2019
412 p. | isbn 9789492052599
€ 26,90
Op 8 december 1944 overviel een groep van 26
verzetsmannen de Leeuwarder Blokhuispoort en
bevrijdde zonder een schot te lossen 51 gevangen. De deelnemers aan de Overval verwierven
daarmee een soort heldenstatus. Hessel de Walle
beschrijft niet alleen minutieus hoe de Overval in
zijn werk ging, maar schetst ook de levensportretten van de 26 overvallers.
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Abe, de biografie
Johann Mast
Noordboek, Gorredijk, 2019
336 p. | isbn 9789055155544
€ 25
De grote voetbalcapaciteiten
van Abe Lenstra (1920-1985) in
combinatie met zijn eigenzinnige karakter maakten dat ‘ús Abe’ in de jaren 1940
en 1950 uitgroeide tot ‘onze Abe’: een nationale
held van mythische proporties, de Johan Cruijff
van zijn tijd. Het boek is een volledig herziene
heruitgave van Abe, het levensverhaal van Nederlands eerste grote sportidool (2007).
Naar de Beurs!
Niek Donker
Wijdemeer, Leeuwarden,
2019
83 p. | isbn 9789492052582
€ 14,95
De Beurs in Leeuwarden huisvest na een
grondige verbouwing de elfde faculteit van
Rijksuniversiteit Groningen: Campus Fryslân.
Het markante, monumentale gebouw van
stadsbouwmeester en architect Thomas Romein
staat sinds de bouw in 1880 symbool voor
transitie. Van veiling- en beursgebouw naar
evenementencentrum, van openbare bibliotheek
naar moderne faculteit.
Anne Wadman 1919-1997 ‘It tipelsinnich bousel, ik’
Thys Wadman e.o. (gearstalling)
Afûk, Ljouwert, 2019
192 s. | isbn 9789493159198
€ 19,95
Anne Wadman tilde yn syn
kritiken en syn romans de Fryske literatuer op
in heger plan. Yn it deistich libben wie er learaar
Nederlânsk yn it fuortset ûnderwiis en letter oan
de learare-oplieding. Ek wie er aktyf as muzikant
en musikus. Dit boek stiet fol mei net earder
publisearre wurk, foto’s en dokuminten.
Leeuwarden gezien door
W.H. Kuipers
H. Kuipers
Afûk & Historisch Centrum
Leeuwarden, Leeuwarden,
2019
128 p. | isbn 9789493159174
€ 15
Wiebren Hendrik Kuipers (1918-1988) was in de
jaren 1950 de eerste voorlichtingsambtenaar van
de gemeente Leeuwarden. Als amateur legde
hij in de loop der jaren leven in de stad vast in
duizenden foto’s, die een beeld geven van de
gestage veranderingen die Leeuwarden heeft
doorgemaakt in de jaren vijftig en zestig.

IJsmeester, Mannen achter de
schermen van de Elfstedentocht
Bas Sleeuwenhoek
JUST Publishers, Meppel, 2019
240 p. | isbn 9789089753199
€ 20
In twintig portretten, onder
anderen van oud-voorzitter Henk Kroes, vertellen
de ijsmeesters, waaronder Piet Venema, van de
Elfstedentocht over de zenuwslopende dooitocht
van 1985, de fouten van schaatsers en de risico’s
van massaal feestpubliek en over de natuur die
het uiteindelijk moet doen, maar het al heel lang
laat afweten.
De Friese utopie
Diverse auteurs
Noordboek, Gorredijk, 2019
207 p. | isbn 9789056155223
€ 15
Hoe ziet Friesland eruit in 2030?
Hoe moet dit stukje wereld er
idealiter uitzien? Elf mensen met een duidelijke
(utopische) visie spreken zich daarover uit in
deze bundel. De bijdragen gaan over allerlei
thema’s, van het Friese erfgoed tot Friesland
vrij van gif. Wat hen bindt is betrokkenheid bij
mensen, bij het landschap, bij werk, bij taal en
bij cultuur. Er is ook een Friese versie van het
boek.
In de melk brokkelen
Harry J. Vellenga
Wijdemeer, Leeuwarden, 2019
192 p. | isbn 9789492052605
€ 24,90
Als vakbondsbestuurder was Vellenga jarenlang nauw betrokken
bij de ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelindustrie. Aan de hand van tientallen interviews
met direct betrokkenen beschrijft hij de veranderingen in de coöperatieve zuivelindustrie over de
afgelopen dertig jaar, met het accent op Friesland
en de fusies die daar hun oorsprong hadden.
Vluchtelingen in
Oostdongeradeel 1940-1945
Doede Douma en Reinder Tolsma
Uitgever Douma-Tolsma, Easternijtsjerk, 2019
504 p. | isbn 9789090323282
€ 27,50 (bestellen via
r.tolsma01@knid.nl)
Tijdens de oorlog komen vele ‘bleekneusjes’ naar
Oostdongeradeel, met een piek in de Hongerwinter. Het boek besteedt aandacht aan verschillende
‘soorten’ vluchtelingen. Alle 1.781 evacués en
923 hongervluchtelingen worden alfabetisch per
dorp genoemd. Er is ook een register van 1400
kwartiergevers.
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MARIJKE DE BOER

28 januari

3 maart		

tot en met 5 april

TOT EEN WERKZAAM LEVEN OPGELEID
Lezing door Wil Schackman over Harlingers in de
wezenopvang in Veenhuizen (1824-1859).
www.hannemahuis.nl

CULTURELE IDENTITEIT
Studium Generale-lezing door Cornelius Hasselblatt
over de Baltische staten.
www.tresoar.nl

UNEINIGE BEWEGING
Tentoonstelling met werk
van kunstenaar Janmurk de
Vries (1919-2015) in paviljoen Obe.
www.tresoar.nl

7 maart
DE STADHOUDERLIJKE GRAVEN IN DE GROTE KERK
Lezing door Ad Fahner over de stadhouderlijke graven
in de Grote Kerk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

10 maart
CULTURELE IDENTITEIT
Studium Generale-lezing door Hans Renner over Rusland.
www.tresoar.nl

13 maart
OPENING WILLEM LODEWIJK-JAAR
Met verschillende sprekers.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

31 januari

18 maart

vanaf 1 februari
GOSSE KOOPMANS
Tentoonstelling de binnen- en buitenwereld van Gosse
Koopmans.
www.museummartena.nl

tot en met 2 februari
BOTEN BIJ DE VIS
Tentoonstelling over vissers, schepen en werven
rondom de voormalige Zuiderzee.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

16 februari
DE LAATSTE WEES VAN HET OLD BURGER WEESHUIS
Lezing door William Lord over zijn jeugd in het weeshuis, eind jaren 50, begin jaren 60.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

16 februari
FRYSKE STEDEN AAN HET WATER
Lezing door Gabriel Vriens.
www.museumhindeloopen.nl

16 februari en 15 maart
RONDLEIDING WIJ VIKINGEN
Rondleiding door de tentoonstelling met conservator
Diana Spiekhout.
www.friesmuseum.nl

20 februari

Gezonken schatten. (Foto Maarten van der Wal)

LUNCHLEZING
Lezing door Tim Overdiek over zijn boek Als de man
verliest.
www.tresoar.nl

23 februari

(Bruikleen Gotlands Museum,
Visby. Foto Ruben van Vliet)

SONTTOLREGISTERS
Symposium over het project Sonttolregisters Online.
www.tresoar.nl

CULTURELE IDENTITEIT
Studium Generale-lezing door Goffe Jensma over Friesland.
www.tresoar.nl

tot en met 15 maart
WIJ VIKINGEN
Tentoonstelling over de Vikingen in Frisia.
www.friesmuseum.nl

19 maart
LUNCHLEZING
Lezing door Joop Mulder over Sense of Place.
www.tresoar.nl

20 maart
SYMPOSIUM
Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ over
monumentale kerken in Friesland ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van Stichting Alde Fryske Tsjerken.
www.aldefrysketsjerken.nl

16 april
HERDENKING 75 JAAR BEVRIJDING
Lezing door Jan K. Norg over de bevrijding van Harlingen op 17 april 1945.
www.hannemahuis.nl

16 april
LUNCHLEZING
Lezing door Peter van der Meeren over zijn boek
21 man.
www.tresoar.nl

tot en met 28 juni
GEZONKEN SCHATTEN
Tentoonstelling met keramiek en andere voorwerpen
gevonden aan boord van scheepswrakken uit de 9de tot
en met de 19de eeuw.
www.princessehof.nl

tot en met 13 december
RONDJE OM DE KERK
Tentoonstelling met tekeningen, prenten en oude foto’s
van kerken in Friesland.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT

TALLOZE ‘TURKSE’ TULPEN
Lezing door Margaret Breukink.
www.museumhindeloopen.nl

26 maart
EEN RONDJE OM DE WESTER
Lezing door T.G. van der Linden over ‘Spaans’ Harlingen en de Westerkerk 1498-1898.
www.hannemahuis.nl

LÊSBER FRYSLÂN ON TOUR
Jûn oer Fryske literatuer yn relaasje ta Drachten, mei
optreden fan Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.
www.bibliotheekdrachten.nl

27 maart

27 februari

tot en met 29 maart
BAUHAUS EN DRACHTEN
Tentoonstelling over de invloed van Drachten, via Theo
van Doesburg op de Bauhaus-stijl.
www.museumdrachten.nl

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.
VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

26 maart

ARCHIEFSCHATTEN
Lezing door Vincent en Marieke Robijn over Amelander
archiefschatten aan wal.
www.amelanderhistorie.nl

30

LEEUWARDER MOLENDAG
Bijna alle Leeuwarder molens stellen hun deuren open.
www.leeuwardermolendag.nl

22 maart

LEEUWARDERS IN GESPREK
Interview met Joop Fenstra.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HET KLUCHTIGE LEVEN VAN VROLIJKE FRANSJE
Lezing door Jeanine Otten over leescultuur en boekenbezit in Harlingen in de Gouden Eeuw.
www.hannemahuis.nl

12 april

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.
BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha

N
STEUS!
ON

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

E-mail:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:
Iban:

In april is het 75 jaar geleden dat Friesland van
het Duitse juk werd bevrijd. Maar deze verlossing
bracht niet alleen maar blijdschap: het juk van
de oorlogsgruwelen bekraste levenslang menig
slachtoffer.
De volgende editie van Fryslân, nummer 2,
verschijnt op 25 maart.

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
HisJAN19

Omrop Fryslân
Omrop Fryslân

It langste tsjerke-asyl yn de
podcastrige Duizend

Dagen

Bonkerak, in podcastrige mei
20 spannende folksferhalen

Omropfryslan.nl/podcast & de Omrop-app

