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Het eind van de Duitse bezetting zag je al maanden aankomen, toch was de uitbundigheid groot toen de
geallieerde troepen in april 1945 triomfantelijk door Friesland trokken. Anders dan in het zuiden, oosten
en Groningen ging dat met weinig geweld gepaard. Op straat werd gefeest, gevlagd, gedanst, gedronken,
de stoere geallieerde soldaten om de hals gevlogen. Maar er waren keerzijden die soms nog decennia
dooretterden. Neem de zorg voor de nabestaanden van slachtoffers, waarvoor de twee Friese Stichtingen
1940-1945 zich verantwoordelijk voelden. Of de duizenden en duizenden ontheemden die vaak barrevoets
naar het heitelân terugkeerden en een weinig hartelijk welkom kregen. Het geweld was ten einde, maar de
oorlog nog lang niet.
Het eertijds zo weelderig florerende Friese kloosterleven is in fysieke vorm van de aardbodem verdwenen,
maar tientallen topografische namen herinneren aan dit rijke verleden.
Wereldberoemd in Friesland zijn Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen met hun ‘winterjûnenocht’. Maar in hun dagen waren er meer verhalenvertellers die van dorpskroeg naar dorpkroeg togen,
Jentsje Sytema bijvoorbeeld.
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STICHTING FRIESLAND 1940-1945

GERK KOOPMANS

De belofte gestand gedaan
Friesland en de Tweede Wereldoorlog is, vergeleken met de andere provincies van ons land, in
meerdere opzichten een verhaal apart. Op 18 april 1945 werd, drie dagen na de bevrijding van de Friese
hoofdstad, de Vereniging Friesland 1940-1945 opgericht. Iedereen die op welke wijze dan ook bij het
verzet betrokken was geweest kon daar lid van worden.

O

veral in het land organiseerden voormalige
verzetsmensen zich in clubs of verenigingen
naar de aard van hun activiteiten: illegale pers,
onderduikhulp, gewapend verzet, koerierswerk, spionage etc.
Alleen in Friesland werd dat onderscheid niet gemaakt, het
deed er niet toe wat je had gedaan, het feit dat je ‘in het verzet
had gezeten’ was van belang. Januari 1946 telde de Vereniging
maar liefst 3.327 leden. Het is de enige organisatie van
oud-verzet in Nederland die op deze manier tot stand is
gekomen.
Bijzonder is ook dat Friesland als enige provincie een officiële, door Provinciale Staten vastgestelde, Bevrijdingsdag
kent: 15 april, de dag waarop Leeuwarden bevrijd werd.
Verder is opvallend dat voor de graven van de in het Friese
verzet omgekomen verzetsstrijders een uniform gedenktekens tot stand is gekomen. De karakteristieke gedenknaalden
– toortsen op de terpen – staan op tachtig graven, verspreid
door de provincie. Het Verzetsmuseum Friesland, geopend
op 27 september 1979, was het eerste museum in Nederland
met die naam. En dan is er nog De Overval, de befaamde
bevrijdingsactie waarbij op 8 december 1944 uit de Leeuwarder gevangenis 51 verzetsmensen werden bevrijd. Een van de
bekendste, zo niet de bekendste verzetsactie van Nederland.
Het meest opmerkelijke is echter het feit dat er in Nederland
drie stichtingen 1940-1945 actief zijn, een landelijke en twee (!)
in Friesland.

Op het moment dat deze morele verplichting werd aangegaan was wel duidelijk dat, als de bezetting voorbij was, er
een groot beroep op zou worden gedaan. Maar hoe dat dan
in concreto georganiseerd moest worden was geenszins
helder. In de maanden na de bevrijding ontstond een wirwar
aan hulporganisaties en om deze versnippering en verschil
in behandeling te voorkomen werd in juni 1945 de Stichting
1940-1945 opgericht, bedoeld als dé nationale organisatie
voor de zorg voor alle nagelaten betrekkingen van verzetsslachtoffers in Nederland.
Met steun van het kabinet wist de landelijke
Stichting 1940-1945 langzamerhand alle lokale en regionale
hulporganisaties bijeen te brengen. Alle organisaties? Neen,
in Friesland besloten twee organisaties de hulpverlening in
eigen hand te houden: de Stichting Friesland 1940-1945 en de
Stichting Sneek 1940-1945. Dat leverde in Amsterdam, waar de
landelijke Stichting 1940-1945 gevestigd was, geen blijde gezichten op. Het bestuur oefende stevige druk uit op de Friezen
om zich, net als de tien andere provincies, aan te sluiten in het
nationale verband. Tevergeefs: de Friese Stichtingen bleven
buiten de landelijke organisatie.

Waarom apart?
Er was veel te zeggen voor een sterke nationale organisatie.
Die zou een respectabele gesprekspartner zijn in het overleg
met de landelijke overheid, en er zorg voor kunnen dragen
dat alle betrokkenen in het hele land gelijkelijk en rechtvaardig behandeld zouden worden. Het voormalig verzet
in Friesland erkende deze argumenten, voor zover het ging
om de totstandkoming van de Wet Buitengewoon Pensioen
(gerealiseerd september 1947). Maar verder wilde men de
materiële en morele verzorging in eigen hand houden, dicht
bij huis, decentraal. Zoals men in het verzet samen was
opgetrokken, zo moest ook de verzorging van de nagelaten

Drie Stichtingen

Affiche met de oproep tot een donatie voor het werk van de Stichting Friesland 1940-1945, hulp aan
nabestaanden van verzetsslachtoffers in de provincie Friesland. (Collectie Stichting Verzetsmuseum
Fryslân)
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‘Makkerhulp’, ‘vriend helpt vriend’, ‘wij zorgen voor de
jouwen’: met deze woorden beloofden de mannen en
vrouwen in het verzet aan elkaar dat, mocht een van hen iets
overkomen, er voor hun nagelaten betrekkingen gezorgd
zou worden. Schootstra, eerste voorzitter van de Stichting
Friesland 1940-1945: ‘Al fan 1943 ôf ha wy ôfpraat dat, as ien
fan ús foel, de oaren de soarch foar de famylje op har nimme
soene.’ Die ‘onderlinge belofte’ werd in heel Nederland
uitgesproken en dat was niet voor niets. Actief in het verzet
zijn, betekende leven van dag naar dag. Naarmate de oorlog
duurde, groeide het verzet maar tegelijk nam ook de repressie toe en werd de bezetter meedogenlozer; zelfs de schijn
van een normale rechtsgang werd niet meer opgehouden,
standrecht was aan de orde van de dag.

Herinneringszuilen op de
Noorderbegraafplaats in
Leeuwarden: de toortsen
branden op de terpen. De
zuilen zijn ontworpen door
professor M. Duintjer en
aangebracht op tachtig
graven van in het Friese
verzet omgekomen verzetsstrijders. Er staat een tekst
op: ‘Fallen yn ’e striid tsjin
ûnrjocht en slavernij dat
wij yn frede foar rjocht en
frijdom weitsje.’ De keuze
voor wel of geen zuil werd
aan de families overgelaten.
De kosten van de grafmonumenten zijn destijds
gedragen door de beide
Friese Stichtingen (Friesland
74, Sneek 6). Het onderhoud is voor onbepaalde
tijd ondergebracht bij de
provincie, jaarlijks worden
de monumenten geïnspecteerd en indien nodig bijgewerkt. De Stichting heeft in
de afgelopen jaren ook de
grafrechten verworven. Alle
betrokken begraafplaatsen
hebben die ‘om niet’ aan de
Stichting overgedragen, zonder eindtermijn. (Tresoar)

In opdracht van de Stichting Sneek 1940-1945 maakte Hendrik Koop
Bangma een serie van tien tekeningen voor een expositie over de
oorlogsjaren. Deze tekening toont de boerderij van J. Kraal te Echten,
waar de Sicherheitsdienst een onderzoek instelde naar de aanwezigheid van wapens. De mestvaalt en de kuilhoop werden omgewroet,
echter zonder resultaat. (Beeldbank WO2 – Collectie Stichting
Verzetsmuseum Fryslân Leeuwarden – H.K. Bangma)

betrekkingen een zaak zijn die voortvloeide uit de banden
die in het verzet waren ontstaan: makkerhulp dus, verzetsvriend helpt verzetsvriend. Geen ambtelijke loketten waar de
verzetsweduwen zich dienden te melden maar direct contact
met de overlevende medestrijders uit de bezettingstijd.
Het valt niet te ontkennen dat daarnaast ook financiële
motieven een niet onbelangrijke rol speelden. In Friesland
was namelijk met diverse acties, entreegelden van tentoonstellingen, schenkingen en contributies een fors bedrag binnengebracht. Een aanzienlijk deel hiervan bestond uit tijdens
de bezetting verdiend zwart geld dat op deze manier een
bestemming kreeg die voor enige gemoedsrust van de gever
zorgde. De Friezen waren erg goedgeefs geweest, in totaal
is er zo’n vijf miljoen gulden opgebracht (omgerekend naar
2020 zo’n dertig miljoen euro). Men voelde er weinig voor
om dat geld in het zwarte gat van de landelijke pot te laten
verdwijnen; het was in de Friese samenleving opgebracht en
was dan ook in de eerste plaats bedoeld om de nood in de
eigen provincie te lenigen.
Een derde verschil van opvatting was de hoogte van de
uitkering. In Friesland was men van mening dat ‘de materiële
gevolgen van het wegvallen van de natuurlijke verzorger van
de nagelatenen, ook met het oog op de toekomst, volledig
moesten worden weggenomen.’ De verwachting was dat een
rijkspensioen karig van aard zou zijn. De Friese oud-illegaliteit
voelde de morele plicht om te zorgen voor een aanvulling,
achteruitgang van inkomen moest voorkomen worden. Sterker
nog, er zou rekening gehouden moeten worden met inko-

De oorspronklijke rode collectebussen van ‘Winterhulp
Nederland’, werden groen
overgeschilderd om geld in te
zamelen voor nabestaanden
van verzetsmensen.
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draufgänger, maar voor het grootste deel getrouwde mannen,
vaders van een of meer kinderen. Van de 288 waren er 177 gehuwd en 111 ongehuwd. Van de 177 gehuwde mannen waren
er 34 zonder kinderen en 143 vader van in totaal 383 kinderen. De gemiddelde leeftijd was afgerond 35 jaar, de oudste
gevallene was 68 jaar, de jongste 19 jaar.
Dit waren de makkers aan wie was beloofd dat er voor de
nabestaanden gezorgd zou worden, een belofte die door de
Stichtingen 40-45 gestand werd gedaan. Nagelaten betrekkingen konden vrouw en kinderen zijn, maar ook ouders van
een omgekomen zoon die kostwinner was geweest. Van andere orde waren de verzetsmensen die door hun verzetswerk
invalide waren geraakt, ook zij behoorden tot de primaire
doelgroep van de Stichtingen.

‘Een tijdelijke taak’
Gasten van vakantiehuis
De Terrorist (rechts) op
Ameland. In dit vakantiehuis konden nabestaanden
van K.P.’ers die tijdens de
Tweede Wereldoorlog waren
omgekomen of mensen
die lichamelijk en geestelijke gevolgen van de oorlog
ondervonden van een goed
verzorgde vakantie genieten,
circa 1947. (Tresoar)

Siebe Schootstra was de eerste voorzitter van de Stichting
Friesland 1945-1945. Hij was
jarenlang actief en nam in
1967 afscheid.

mensstijging vanwege periodieke loonsverhoging of promotie
als de gevallene was blijven leven. De landelijke Stichting onderschreef die wens, maar achtte het niet reëel om daar vanuit
te gaan in de onderhandelingen met het rijk, maar voorzitter
Schootstra hield vol: ‘het moet en daarom kan het!’

Alleengang Sneek
Tot zover is het – tot op zekere hoogte – begrijpelijk dat
er een zelfstandige Stichting 40-45 in Friesland actief was.
Minder goed navolgbaar is dat er binnen de Friese grenzen
ook nog een tweede organisatie bleef bestaan met dezelfde
doelstelling: de Stichting Sneek 1940-1945. Men was in
Sneek al in december 1944 begonnen met serieuze plannen
voor een hulporganisatie voor de nabestaanden van in het
verzet gevallenen. De op 18 april 1945 opgerichte Vereniging
Friesland 1940-1945, die de hele provincie omvatte, dus ook
het district Sneek, besloot op 17 september 1945 om een
aparte stichting op te richten voor de uitvoerende taken
inzake de hulp aan de gezinnen van de gevallenen in het
verzet en andere verzetsslachtoffers. Hoewel men op die
17de september provinciebreed vergaderde over één Friese
Stichting 40-45, meldden de Snekers toen niet dat zij al een
aparte organisatie hadden opgericht. Sterker nog, de akte
van de Stichting Sneek 1940-1945 was ruim twee weken

daarvoor, op 30 augustus 1945, al gepasseerd bij notaris
Mulder te Langweer. Maar dat Sneek een eigen koers voer,
werd pas duidelijk in maart 1946 toen de oprichting van de
Stichting Friesland 1940-1945 concreet werd. In de conceptakte werd Sneek nog genoemd als deelgenoot. Er zijn nog
pogingen gedaan om alsnog tot één Friese Stichting 40-45
te komen maar eind maart was helder dat Sneek op eigen
kracht verder wilde.
Op 6 mei 1946 passeerde de akte van de Stichting Friesland
1940-1945 bij notaris Okkinga te Harlingen en telde Nederland drie Stichtingen 1940-1945: één landelijke, en twee
Friese, een situatie die tot op de dag van vandaag bestaat.
De onderlinge verhoudingen waren in de beginperiode niet
allerhartelijkst. De landelijke Stichting vond het moeilijk te
verkroppen dat de Friese Stichtingen, die over relatief royale
fondsen beschikten, niet solidair waren en de Stichting
Friesland was verbitterd over het Sneker separatisme. Maar
dat heeft niet lang geduurd, men had elkaar nodig, Sneek en
Friesland om partij te zijn tegenover de landelijke Stichting.
Die had op haar beurt de twee Friese organisaties nodig in
de besprekingen met de landelijke overheid.
In Friesland zijn – vastgesteld na onderzoek van het Verzetsmuseum in de jaren tachtig - 289 mannen en een vrouw
omgekomen ten gevolge van hun betrokkenheid bij het
verzet. Dat waren geen cowboys of avonturiers, geen drieste

Toen de kruitdampen van de eerste fase wat waren opgetrokken en ook het Rijk met de Wet Buitengewoon Pensioen
(WBP) zijn verantwoordelijkheid nam, brak een periode
van betrekkelijke rust aan. Het BP garandeerde een redelijk
bestaan en de Stichtingen waren er voor de extraatjes, onvoorziene zaken, maar vooral voor de morele ondersteuning.
Men kon altijd aankloppen bij de Stichting. Met de totstandkoming van de WBP werd het werk van de Stichtingen omvangrijker en daarmee professioneler. Voor de verstrekking
van een BP was wettelijk bepaald dat alleen de Landelijke
Stichting die kon verstrekken. De beide Friese Stichtingen
fungeerden voor deze pensioenen als doorgeefkanaal. Het
werk kon niet meer uitgevoerd door vrijwillige bestuurders
en de administratie vergde een degelijke structuur. Zowel
in Sneek als in Leeuwarden kwamen Stichtingskantoren die
tevens dienst deden als districtskantoor van de landelijke
Stichting 1940-1945.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een BP was beperkt,
kinderen werden volwassen en vielen dus niet meer ‘onder
de Stichting’ (van 320 in 1946 naar 127 in 1960) en door
overlijden nam het aantal verzorgden jaarlijks af. In deze
fase van consolidatie ontstonden meer mogelijkheden voor
de immateriële zorg. Op Ameland werd een vakantiehuis
opgezet, er kwamen contactdagen, er was ruimte voor kleine
attenties met Kerst en verjaardagen en verschillende jubilea
werden gevierd.
De onderlinge verhoudingen, provinciaal en landelijk, waren
goed en er werd voorzichtig gesproken over de eindigheid
van het werk van de Stichting. Aanvankelijk was de verwachting dat de Stichting tussen de dertig en veertig jaar zou
moeten bestaan, maar al in 1965 stond de opheffing van de
Stichting op de agenda van het bestuur.

Het Bastiaans-effect

Nagelaten betrekkingen
‘In de oorlogsjaren 1940-1945 zijn door den bezetter zware wonden geslagen, die ook thans nog bloeden en schrijnen. Ons volk zal zich als geheel moeten
geven om te trachten de gevolgen zoveel mogelijk te verzachten. Ter verzorging van de nagelaten betrekkingen der verzetsslachtoffers is de Stichting Friesland 1940-’45 in het leven geroepen, met het bovenomschreven doel, n.l. verzachting van de gevolgen. Man en Vader kunnen we hun immers niet teruggeven, we kunnen alleen de financieele zorgen overnemen. (…) Daartoe wendt de stichting Friesland 1940-’45 zich tot een ieder, ook tot U, met het verzoek
om door een jaarlijksche bijdrage, blijk te geven, dat het U ernst is met deze zaak. (…) Het nakomen van die plicht is een eerezaak voor een ieder onzer.
(…) Zoudt gij niet willen helpen om dat leed in ieder geval eenigszins te verzachten? (…) Laat de plaats Uwer inwoning met eere worden genoemd door het
groote aantal donateurs dat tot de Stichting toetreedt.’ (Folder Stichting Friesland 1940-1945, circa 1950)
Wandbord dat de Stichting in 1960 van de verzorgden kreeg.
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Monument met alle namen en portretten van de 290 gevallen verzetsstrijders, nog in de opstelling van
het oude Verzetsmuseum Friesland in de Kanselarij. (Collectie Stichting Verzetsmuseum Fryslân)

Dat de Stichting Friesland 1940-1945 in 2021 haar 75-jarig
jubileum viert, is goeddeels te danken aan professor
Bastiaans. Hij toonde begin jaren zeventig aan dat
invaliditeit ook jaren na dato kon optreden. Dit verschijnsel
werd bekend onder de naam KZ-syndroom (KZ is
Konzentrationslager). Er kwam landelijke, ook politieke,
aandacht voor het KZ-syndroom, met als gevolg een forse
toename van het aantal verzoeken om een Buitengewoon
Pensioen. Was in 1957 al er sprake van sluiting van de Wet
BP, deze bleef open. Daarbij kwam dat in 1970 de bewijslast
was omgekeerd. Tot dan moest een aanvrager zelf het
causale verband tussen zijn invaliditeit en zijn deelname

Pieter Wijbenga schreef de
drie delen Bezettingstijd in
Friesland, die tussen 1970
en 1978 verschenen. Het
standaardwerk dient nog
altijd als bron en kent geen
vergelijk in andere provincies.
Al in 1948 kreeg dr. Y.N. Ypma
van de Vereniging Friesland
1940-1945 de opdracht om de
geschiedenis van het georganiseerde verzet te documenteren. In 1953 verscheen zijn
boek Friesland Annis Domini
1940-1945. Het boek Tekens
aan de Weg, Tekens aan de
Wand van C. Reitsma (1980)
geeft een overzicht van alle
oorlogsmonumenten in
Friesland. (Tresoar)
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Alles oer 75 jier frijheid yn Fryslân

De Stichting heeft altijd tamelijk in het verborgene gewerkt – dat paste bij de aard van het werk. In het licht van 75 jaar viering van de bevrijding en ter onderstreping van het feit dat de primaire taakstelling zo goed als voltooid mag worden beschouwd, is gedacht aan een voor iedereen zichtbaar gedenkteken. Het bestuur heeft het kunstenaarsduo Gerard Groenewoud en Tilly Buij de opdracht verstrekt om een gedenkraam
te ontwerpen dat een plaats krijgt in de voormalige Leeuwarder gevangenis De Blokhuispoort. Dit monumentale drieluik van vier-en-een-half
meter breed bij drie meter hoog wordt 4 mei onthuld en komt op de eerste verdieping van het cellenblok van het Huis van Bewaring: dé locatie waar op 8 december 1944 de roemruchte Overval plaatsvond. Het middelste raam van het drieluik lijkt op een ingegooide ruit, waarmee
de chaos van de oorlog wordt gesymboliseerd. Centraal in het linkerraam is een wegfietsende koerierster te zien, zij gaat een onzekere weg
tegemoet. Het rechterraam toont een tegemoet vliegende pelikaan, symbool van de Stichting en de herwonnen vrijheid.

De Pelikaan, symbool van opofferende zorg, is sinds 1971
het embleem van de Stichting
Friesland 1940-1945.

> Meer weten?
• Ypma, Y.N., Friesland annis domini 1940-’45, Dokkum, 1953
• Van der Schaaf, Sj., De belofte gestand gedaan, Leeuwarden, 1985
• Boersma, Bauke, En de toortsen
blijven branden, Leeuwarden,
2007
• Boersma, Bauke, Een Verleden
met Toekomst, Leeuwarden, 2011
• Driever, Jan, De onderlinge
belofte, Amsterdam, 2015
Gerk Koopmans (Leeuwarden,
1954) was directeur van Verzetsmuseum
(1986-2006)
FrederikeFriesland
Rutgers.
(Tresoar)
en is sinds 2010 voorzitter van de
Stichting Friesland 1940-1945.
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aan het verzet aantonen. Het was nu aan de Buitengewone
Pensioenraad, die alle aanvragen beoordeelde, om aan te
tonen dat er géén causaal verband was. Van 229 verzorgden
van de beide Friese Stichtingen in 1960 steeg het aantal
naar 275 in 1984, vooral op immateriële gronden. Ook
die hulp werd geprofessionaliseerd: in 1984 waren er drie
maatschappelijk werkers bij de Stichting in dienst. Het
archief van de Stichting telt zo’n 1.100 dossiers waarvan
verreweg het grootste deel aanvragen betreft van na 1970.

Einde komt in zicht
Anno 2020 telt de Stichting Friesland 1940-1945 nog
21 verzorgden waarvan negen negentig jaar en ouder zijn
en negen tussen tachtig en negentig jaar. Er wordt jaarlijks
nog een contactdag georganiseerd, maar het einde van de
primaire taak van de Stichting, ‘de onderlinge belofte’ komt
nu echt in zicht.
Maar het verleden van de Stichting heeft een toekomst. De
verzorgtaak mag dan binnen afzienbare tijd afgelopen zijn,

de noodzaak om te blijven herinneren en gedenken blijft
onverkort bestaan. De statuten van de Stichting Friesland
1940-1945 zijn zodanig aangepast dat de middelen waarover
de Stichting beschikt, ingezet kunnen worden voor educatie
en documentatie over de waanzin die Europa 75 jaar geleden
in brand zette.
Vooruit kijken, de geschiedenis van de Stichting leert het, is
lastig, hachelijk zelfs. Wie van de mannen van het eerste uur
had kunnen vermoeden dat ‘hun’ tijdelijke Stichting in 2020
nog zou bestaan, dat de nazorg van het leed dat in de jaren
40-45 is ontstaan, driekwart eeuw na dato nog altijd actueel is?
Hoe de Stichting er over 25 jaar voor zal staan, of ze dan haar
eeuwfeest zal meemaken, daarover valt niets met zekerheid te
zeggen. Wel zeker is dat de taakstelling van de Stichting verschuift van názorg naar vóórzorg en als dat mee bijdraagt aan
een situatie waarin nooit meer een organisatie als de Stichting
Friesland 1940-1945 nodig zal zijn, dan zal dat op 6 mei 2046
reden zijn voor diepe dankbaarheid en erkentelijkheid voor
hen die vielen ‘(...) yn ’e striid tsjin ûnrjocht en slavernij dat wij
yn frede foar rjocht en frijdom weitsje.’ <

Mei nije ferhalen, de Vrijheid-express, programma’s
út it argyf en in aginda mei alle aktiviteiten.

Omropfryslan.nl/frijheid
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ONTHEEMDEN IN 1945

MARRE FABER-SLOOTS

‘Kon je niet onderduiken?’

landgenoten dat vlak voor of vlak na de bevrijding terug
wil keren naar Nederland is niet bekend. Feit is wel dat de
Nederlandse regering bij de bevrijding ‘panisch’ is voor het
idee dat er misschien anderhalf miljoen ‘halve wilden’ het
land zullen overspoelen. Er zijn bij lange na niet genoeg middelen om voor al deze mensen te zorgen in het gehavende
Nederland. Daarnaast is er het dringende vraagstuk wat te
doen met de vele Nederlanders wiens ‘politieke zuiverheid’
ter discussie staat. Er heerst een algehele angst voor de
morele achteruitgang van de zo geordende en burgerlijke
Nederlandse maatschappij. Zedeloosheid, goddeloosheid en
moreel verval worden beschouwd als de grootste ramp die
de Nederlandse naoorlogse maatschappij kan overkomen.

Vrijwillig?
De vraag ‘kon je niet onderduiken?’ roept bij vele voormalige
dwangarbeiders nog altijd pijnlijke herinneringen op. Sommige historici suggereren na de oorlog dat de Nederlandse
jongemannen bij bosjes zijn ondergedoken na hun oproep
om voor de bezetters te werken. De werkelijkheid is echter
een stuk ingewikkelder. Onderduiken is niet zo’n simpele
oplossing als veel mensen het doen voorkomen. Maar
liefst 500.000 Nederlanders komen tijdens de bezetting
in aanmerking voor tewerkstelling. Het ongemerkt illegaal
onderbrengen van een half miljoen mensen is natuurlijk een
onmogelijke taak. Bovendien is de organisatie van het verzet
vóór 1943 nog maar beperkt. Het idee om onder te duiken
komt in veel jongemannen überhaupt niet op wanneer ze
op hun deurmat een oproep vinden voor tewerkstelling in
Duitsland. Daarnaast beschikt de bezetter over een breed
scala aan intimidatiemiddelen en straffen voor weigeraars,
Groep Nederlandse mannen
onder begeleiding van Duitse
bewakers. Een razzia ten
behoeve van de arbeidsinzet.
(Beeldbank WO2 – Collectie
Stichting Verzetsmuseum
Fryslân Leeuwarden)

Het is 15 april, de Canadese tanks rollen Leeuwarden binnen. Het is feest in Friesland. Na vijf jaar
bezetting is de provincie bevrijd van het juk van de Duitse onderdrukkers. Vlaggen gaan uit, de vrijheid
wordt uitbundig gevierd. Maar dat geldt niet voor iedereen. Tienduizenden ontheemde dwangarbeiders,
die na maanden of soms jaren van ontberingen uitkijken naar een warm onthaal wacht een deceptie.

Nederlanders in krijgsgevangenschap / als dwangarbeiders in Wesermünde,
Duitsland. Ze houden een
bord vast met de tekst ‘Ver
van allen Waarvan ik heb
Gehouden’, 1941. (Tresoar)
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Affiche: Al is de nood hier
nog zo groot, in Duitsland ga
je eerder dood. (Beeldbank
WO2 – NIOD)

Spotprent. (Beeldbank WO2
– NIOD – A. Frederiks)

Bevrijding?

B

ij hun thuiskomst worden de veelal vermagerde,
uitgeputte en hongerige mannen geconfronteerd
met de vraag waarom ze niet hadden ondergedoken.
Of durfden ze soms niet? En wat hadden ze wel
niet uitgespookt, daar in Duitsland? De jonge Friese
dwangarbeider Gerben van der Berg, die na de bevrijding
thuiskomt met zijn Duitse vrouw en kind, schrijft zijn
moeder dan ook onzeker ‘Mei ik wol wer thúskomme mem?’
In het kielzog van de bevrijdingsvreugde volgt een enorme
chaos. Honderdduizenden mensen zijn ontheemd, en zwerven ergens in Europa rond. Het betreft niet alleen bevrijde
dwangarbeiders, maar ook militairen, politieke gevangenen,
repatrianten uit Nederlands-Indië en natuurlijk de overlevenden van de concentratiekampen. Het precieze aantal

uiteenlopend van het inhouden van steun en armenzorg tot
het dreigen met de gevangenneming van broers en vaders, of
gevangenisstraffen. Maar ook middelen als slaan en schoppen, gijzeling en zelfs standrechtelijk doodschieten worden
niet geschuwd.
Toch probeert de illegaliteit mannen actief aan te sporen om
onder te duiken. In pamfletten en kranten wordt gewaarschuwd voor de tewerkstelling. Het Parool publiceert een
oproep getiteld ‘Blijft uit de handen der moffen!’ Mannen
die wél gaan worden in de illegale pers afgeschilderd als
lafaards. De campagne blijft niet zonder succes. In juli
1943 vertrekken er vanuit Friesland nog 277 arbeiders naar
Duitsland, in augustus is dit cijfer al gedaald tot 92. Ook
keren velen na een verlof niet meer terug naar Duitsland.
Ambtenaren komen steeds meer in verzet en weigeren soms
mee te werken aan oproepen. Zelfs door hen die er niet in
slagen aan de gedwongen arbeid te ontkomen wordt verzet
gepleegd. Op veel werkplekken in Duitsland is het credo: zo
weinig mogelijk doen en langzaam werken. Zo zijn de inwoners van Hannover erg slecht te spreken over het Nederlandse personeel op de tram. Het regent klachten over botsingen
en aanrijdingen.

‘Meld je niet!’ Verzet tegen de meldingsplicht voor de arbeidsinzet.
Prent uit 1945. (Beeldbank WO2 – NIOD – R. Korpershoek)

In mei 1945 is dan eindelijk het uur van de bevrijding aangebroken voor de ontheemde arbeiders. Maar voor velen is
dit nog maar het begin van een nieuwe strijd. Het kost vaak
weken, zo niet maanden voor de arbeiders de Nederlandse
grens bereiken. Ze gaan met de bus, met de auto, met de
trein, per schip, op de fiets of lopend. Samen met anderen
of alleen. Het is een zware terugtocht. Velen zijn verzwakt
en ondervoed, en lijden aan ziektes of verwondingen. Bij
thuiskomst in Nederland worden ze meteen onderworpen
aan ondervragingen door o.a. de Politieke Opsporingsdienst (POD), die in de maanden na de bevrijding werkt om
onder de duizenden terugkeerders ‘zuiver’ van ‘onzuiver’ te
onderscheiden. Op de vraag: ‘ben je vrijwillig naar Duitsland
gegaan?’ antwoordt een tewerkgestelde: ‘ja, tussen twee politieagenten in’. Soms worden O’s, van ‘Onvrijwillig’ en V’s,
van ‘Vrijwillig’ op formulieren genoteerd. Dwangarbeiders die
hebben meegewerkt aan het bouwen van bunkers, loopgra11
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nodig hebben. Schamele bezittingen die zijn meegenomen
uit Duitsland worden bestempeld als ‘vijandelijk vermogen’
en in beslag genomen.
Niet lang na de bevrijding moeten de ex-dwangarbeiders
weer aan het werk. De dwangarbeiders zouden echter in
Duitsland ‘arbeidsschuw’ zijn geworden. Maar waar de
meeste terugkerende dwangarbeiders wel graag wíllen werken, worden ze door sommige ex-werkgevers botweg geweigerd. Als ze wel worden aangenomen wordt er vaak met een
schuin oog naar hen gekeken. Een ex-dwangarbeider die voor
de oorlog voor de Nederlandse Spoorwegen heeft gewerkt,
het bedrijf dat nota bene heeft meegewerkt aan de logistieke
uitvoering van de Arbeitseinsatz, krijgt bij een werkbespreking te horen dat hij in plaats van op een stoel te zitten ook
wel kan blijven staan, ‘want jij hebt in Duitsland gewerkt’.

Eindelijk erkenning
In 1966 wordt het standaardwerk De arbeidsinzet. De ge
dwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945 van
B.A. Sijes gepubliceerd. Een feitelijk en informatief werk,
maar wel een eerste stap naar meer aandacht voor de voormalige dwangarbeiders. De aandacht voor slachtofferschap
en de traumatisering die een oorlog en repatriëring met zich
mee kan brengen, komt echter pas vanaf de jaren tachtig
op gang met verschillende onderzoeken en publicaties. In
1987 wordt de Vereniging ex-dwangarbeiders Nederland
opgericht, waar lotgenoten verhalen kunnen delen, en waar

Op 15 april 1945 werd Leeuwarden door de Canadese
strijdkrachten bevrijd. Om
even over twaalf uur rolden
de gevechtswagens van de
‘Royal Canadian Dragoons’,
zonder dat er een schot
gelost werd, langs de Groningerstraatweg de stad binnen.
De ‘Sherman’ tanks staan in
de Engelsestraat. (Tresoar)

venstelsels en versperringen hebben het bijzonder moeilijk.
Gedwongen of niet, het meebouwen aan verdedigingswerken
kan volgens de wet worden opgevat als een krijgshandeling,
vergelijkbaar met dienen in het leger van de vijand. Als dit
ook nog eens in vijandelijk uniform gebeurde, wordt de zaak
er al helemaal niet gemakkelijker op.

Het gewone leven hervat
Na de eerste dagen en weken van schok, verontwaardiging
maar ook de blijdschap om veilig weer thuis te zijn, begint de
harde realiteit zich af te tekenen. Door overheidsinstanties
en kerken wordt gewaarschuwd voor de vervreemding die
zich van de terugkerende arbeiders meester heeft gemaakt.
Ze zijn immers lange tijd verstoken geweest van contact met
omgeving en geliefden. Het Interkerkelijk Bureau te Vlaardingen geeft de brochure ‘Aan alle vrouwen, wier man, zoon
of verloofde in het buitenland vertoeft’ uit. Hierin worden
vrouwen gewaarschuwd over de toestand waarin hun ge-
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liefde of zoon mogelijk terugkeert: ‘De man is zeer uithuizig
en eenzelvig geworden. ’s Avonds is hij zoo gewoon om naar
het café te gaan […] dat hij deze gewoonte niet direct weer
kwijt is.’ Verder moet er omgegaan worden met een nieuwe
gezinssituatie. Oudere kinderen hebben de rol van de vader
in het gezin overgenomen. Volgens het Interkerkelijk Bureau
geeft dit vooral bij tienerjongens ‘aanleiding tot erge jalouzie
en bepaalde haatgevoelens tegen den vader en een gevoel
van niet meer noodig zijn voor moeder’. Vrouwen zijn zelfstandiger geworden. Bij zijn terugkomst merkt de man ‘dat
hij een vrouw heeft die niets meer vraagt of overlegt, maar
doet; dat heeft zij immers al die jaren ook gedaan’.
De enkeling die een vriendin, verloofde of vrouw meeneemt
uit Duitsland stuit vaak op tegenslag. Alles wat Duits is,
Duitsgezind of alleen maar in Duitsland is geweest, wordt
met argusogen bekeken. Duitse vrouwen blijven soms
jarenlang statenloos, niet geaccepteerd door de Nederlandse
staat als medeburger. Met als gevolg dat zij ook geen recht
hebben op de distributiebonnen, die jonge gezinnen zo hard

de geschiedenis van de dwangarbeid in Nederland wordt
gedocumenteerd. Gerben van der Berg wordt voorzitter van
de Friese afdeling. In 1996 wordt in het Verzetsmuseum
Friesland een monument onthuld voor de dwangarbeiders
van Friese afkomst die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Duitsland om het leven zijn gekomen. Natuurlijk waren er
niet alleen slechte ervaringen. Voor veel ex-dwangarbeiders
overheerste bij thuiskomst toch de vreugde van het weerzien
van hun geliefden na zoveel jaren van afwezigheid. De overgrote meerderheid werd liefdevol onthaald door familieleden.
Het antwoord op de vraag van Gerben van der Berg aan zijn
moeder, ‘mei ik wol wer thús komme, mem?’ luidde dan ook
veelzeggend: ‘jonge, eindelijk thús!’ <

Dwangarbeiders
Al vroeg in de oorlog beginnen de nazi’s met het
onttrekken van arbeidskrachten aan de bezette
gebieden. Volgens Jasper Keizer, auteur van het
werk Slaven van de bezetter. De Friese dwangarbeiders
tijdens de Tweede Wereldoorlog worden in totaal zo’n
500.000 Nederlanders betrokken bij de Arbeitseinsatz,
waaronder zo’n tienduizend van Friese afkomst.
Naar schatting overleven 35.000 Nederlanders de
dwangarbeid niet, waaronder zo’n duizend Friezen.
Daarnaast raken nog talloze mensen vermist, of blijvend
invalide bij bedrijfsongevallen, bombardementen, of
tijdens de terugreis.

> Meer weten?
• Jasper Keizer, Slaven van de
bezetter. De Friese dwangarbeiders
tijdens de Tweede Wereldoorlog,
Oosterend, 1996
• Michal Citroen, U wordt door
niemand verwacht. Nederlandse
Joden na kampen en onderduik,
Utrecht, 1999
• Thea van der Linden en Hinke
Piersma, ‘Terug in het gareel. De
opvang van gedwongen tewerkgestelden en de angst voor onmaatschappelijkheid’ in: Hinke
Piersma ed., Mensenheugenis.
Terugkeer en opvang na de Tweede
Wereldoorlog II Getuigenissen,
Amsterdam, 2001
• Lou de Jong, Het Koninkrijk der
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog VII Mei ’43-juni ’43. Tweede
helft, Den Haag, 1976
• B.A. Sijes, De arbeidsinzet. De
gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945, Den
Haag, 1966
• Karel Volder, Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over
terugkeren of sterven, van een half
miljoen Nederlandse arbeiders
in het Duitsland van 1940-1945,
Amsterdam, 1996
• Karel Volder, Werken in Duitsland
1940-1945, Bedum, 1990
Marre Faber-Sloots (Ried, 1990)
studeerde geschiedenis en
journalistiek. Ze is sinds 1 februari
conservator van het Fries Verzetsmuseum.

Onderduikers voor een hut
aan het Berlikumerwijd dichtbij Ried, op 19 augustus 1943.
(Tresoar)
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FRIESE BEWEGERS: JENTSJE SYTEMA

DOEKE SIJENS

J

Boerewurk sa’t Sytema dat mooglik noch wol meimakke hat yn De Geast, dêr’t er opgroeide. In heawein
by de âlde Juckemabrêge by Rinsumageast. Ien man stiet by de brêge om it yn goede banen te lieden,
foto om 1900 hinne. (Tresoar)

Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen binne yn it ûnthâld
bleaun as de grutte mannen fan it Winterjûnenocht, mar der wienen mear
dy’t mei har foardrachten winterdeis it folk fermakken en it Frysk ûnder
de minsken brochten. Jentsje Sytema wie der ien fan, in lytse boer mei in
grut talint foar it skriuwen fan skerpe en meinimmende teksten. ‘Wês net
erchtinkend, mar neitinkend’ wie ien fan syn útspraken.

It boerespultsje fan Sytema stie oan de Haulerwyksterfeart yn Haulerwyk, foto om 1910 hinne. (Tresoar)
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entsje Sytema (1824-1885) hat moai wat jierren yn
Haulerwyk tahâlden – oars net in plak dêr’t men in
Fryske beweger ferwachtsje soe – mar hy wie ôfkomstich
fan Grou. Syn heit Sytse sette útein as skipper om letter boer
te wurden, earst yn Idaerd en Wurdum, neitiid op De Geast.
Dêr hat er besocht in grutte buorkerij geande te hâlden, mar
soks waard – ek al holpen de bern – gjin sukses en Sytema
senior naam doe in tolhûs oer op De Geast, in soarte fan
herberch. Durkje, Jentsje syn mem, wie in Halbertsma,
besibbe oan de ferneamde bruorren. It wie (neffens dûmny
Wumkes) in ‘snedich en bizich’ minske, dy’t folle fleur yn de
húshâlding brocht.
Jentsje wie de fjirde fan trettjin bern. Om’t er sukkele mei syn
sûnens, gie er mar in bytsje nei skoalle. Mar hy wie (neffens
in broer) ‘vlug van bevatting en zeer sterk van geheugen’
en hy hat troch selsstúdzje de skea ynhelle. Salang’t er by
syn âlden wenne, holp er mei yn it bedriuw. Mei’t er yn 1851
troude mei Tjetsje van de Woude (1822-1888) begûn er foar
himsels te buorkjen en hie syn frou der in winkeltsje by. Se
krigen trije bern.
It wie in heukerich bestean en dêrom socht Jentje syn heil
fierderop yn Fryslân. Oantrune troch in sweager, kocht er yn
1857 yn Haulerwyk in spultsje mei krekt genôch lân derby om
ierdappels te ferbouwen en in ko en wat skiep te hâlden. De
opbringsten koenen de húshâlding mar kwealik oan ’e gong
hâlde. Yn 1861 ferstoaren yn de tiid fan ien moanne de twa
jongste bern fan Jentsje en syn frou.
‘Twa berntsjes - dy în felle folle fleur, deis om ús hinne
stienen,’ soe er dichtsje. ‘Twa berntsjes – hwer’k sa’n nocht
oan foun as ’k jouns nei hús ta kearde.’

1889). De trije jier dêrnei wie Auke Boonemmer (1823-1894)
syn maat, in ferver út Hurdegaryp, dy’t neitiid mei Waling
Dykstra op en út west hat.
Fan 1867 ôf gie Jentsje fiif winters lang mei syn soan
Johannes te foardragen. Doe’t Johannes foar it earst meigie,
wie er fjirtjin jier âld. Lykas syn heit hie er in goed ûnthâld en
koe er lange stikken út ’e holle foardrage. Hy wist him letter
noch in lange rige plaknammen yn ’t sin te bringen, dêr’t
er mei syn heit op ’e planken stien hie: De Knipe, It Fean,
Aldskoat, Jobbegea, Ketlik, Wolvegea, Gersleat, Tsjalbert,
Koudum, Duerswâld, Lippenhuzen en allegearre lytse
plakken yn de Dokkumer Wâlden.
Op sa’n jûn brocht Sytema fiif of seis foardrachten, dêr’t de
minsken dan in kwartsje yntree foar betelje moasten. De
beide Sytema’s fûnen hast altyd in posityf gehoar, útsein op
in nijjiersdei yn De Knipe, doe’t alle gasten har net stil hâlden
om’t se dronken wienen.
De ynkomsten fan it Winterjûnenocht koe Jentsje
fansels goed brûke, mar hy wie ek grutsk op syn sukses
as foardrager. Hy wie in ‘geestigen spreker’, neffens in
krantestik, dy’t in ‘diepen blik weet te slaan in het werkdadig
maatschappelijk leven.’ Yn in oare krante stie dat er ‘ernst
en luim’ op een ‘merkwaardige wijze’ mei inoar fermong
en dat er ‘in een aangenaam kleed menige nuttige les
had gestoken.’ Doe’t yn de jierren santich hieltyd minder
minsken op it Winterjûnenocht ôf kamen, joech er dat
wurk oer en skreau stikken foar kranten, bygelyks it Friesch
Volksblad.

‘Geestigen spreker’

It skriuwen fan teksten kaam fansels tige krekt. Johannes
Sytema (1853-1944) hat letter beskreaun hoe’t soks om en ta
gie. ‘In great laei gyng mei de bou op en kaem ús heit hwet
yn’t sin, den waerd it gau opkalke en ûnder kofjedrinken ef
nei it jounmiel op pompier brocht en útwirke. As er earst
mar in ding goed to pakken hie, roun it fluch fen steapel,
hwent hy rime tsjin de bêste.’ Hy wist ek noch oer syn heit te
fertellen, dat dy ‘zoo gewoon niet veel te praten [had], maar
als ’t noodig was van zich af te spreken [dan] was hij gauw
klaar. Zo spotte eens iemand over zijn rond hoedje (een
zogenaamde Garibaldi), die man vroeg of daar zijn verstand
in zat. Nou zei heit: as dat sa wier den moast jou him nodig
ha, hwant sa’t bliik ha jou mar in bytsje.’

Oer de persoan fan Jentsje Sytema is net folle bekend. Hy
hat ek nea in foto fan himsels meitsje litten. As bern hâlde er
al fan lêzen en mei’t er âlder waard, begûn er ek te skriuwen:
fersen en stikjes proaza yn it Frysk, dy’t yn blêden as
De Byekoer en Iduna ferskynden. Mooglik hat er dêr yn it
tolhûs fan syn âlden ek wol út foardroegen. Doe’t Waling
Dykstra yn 1860 úteinsette mei it Winterjûnenocht, hat
Jentsje dit foarbyld neifolge. Fryslân, sa sil er tocht ha, wie
grut genôch foar mear as ien foardrager, yn in tiid dat men
suver alle plakken berinne moast. Yn 1862 begûn er mei
Fryske foardrachten, mei syn broer Gerben Sytema (1831-

Skerpe blik op de maatskippij

>

Wês net erchtinkend,
mar neitinkend
Advertinsjes fan Sytema
syn Winterjûnocht yn
de Leeuwarder Courant
út novimber 1864 en
desimber 1863.

< Mooglik seach it boere
spultsje fan Sytema der
sa út. In pleats oan de
Norgerweg yn Haulerwyk,
1980. (Foto R. Terpstra,
Tresoar)

Ut Katechismus fen de Leare der Wierheid:
Fraach: Hwet binne de easken fen ús tiid?
Andert: Mear to lykjen as men is, hwent dêrtroch kriget
men kredyt.
Fraach: Hwa habbe de bêste plakken yn’e maetskippij?
Andert: Dominys en abbekaten, hwent dy kinne de ljue
it jild út ’e bûse prate en wirde dêr boppedien for achte
en eare
Fraach: [Oer dokters] Hwet is syn grutste foarrjucht?
Andert: Dat er frij is fen visite-kosten as er him sels nei
de pols fielt
Fraach: Hwêrtroch forgalje de minksen yn de
maetskippij elkoar meast it libben?
Andert: Troch altyd op’e loer te lizzen, om elkoar de
gouden flieën ou to fangen
Ut de teksten dy’t fan Jentsje syn foardrachten bewarre
bleaun binne, docht bliken dat er in skerpe blik hie op de
maatskippij en net mijen wie. Hy hâlde de minsken graach
in spegel foar, mar wie net prekerich. Syn meast populêre
figueren wienen Boer Pibe en syn feint, dy’t ûnder it wurk in
soad saken trochnamen.
It meast bekend is wurden Katechismus fen de Leare der
Wierheid, dat printe waard yn 1878. Earder hie Sytema al
publisearre It krantlêsen fen Boer Piebe belústere thruch de
lytsfeint (1865). De Katechismus wie bedoeld om de lytsfeint,
dy’t net nei it fragelearen by de dûmny ta koe, te learen ‘út
hwet Hoeke de Wyn waeit’. De opset wie sa dat de boer in
fraach stelde (239 yn totaal), dêr’t de lytsfeint in andert op
jaan moast. ‘Sa ha wy den koartwei de hele maetskippije it
baitsje útkloppe,’ skreau Sytema as beslút, ‘en nei de pols en
lever field.‘ <

> Mear witte?
• Guon teksten fan Jentsje Sytema
binne te finen op Google Books
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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Alleen al deze gevallen laten zien dat Friese kloosters meer
dan één naam konden hebben, waarvan dan op voorhand
niet meteen duidelijk is waarom juist die is blijven hangen.
Tegelijkertijd suggereren ze ook dat de verschillende orden
bij hun naamgeving eigen tradities hebben gevolgd, die niet
aansloten bij die van de andere. Hoe zat dat? Was dit alleen
een zaak van oversten of ook van de hoofdsponsor(s)? Om
welke typen namen gaat het? En welke omstandigheden hebben bepaald dat deze en niet andere namen in het geheugen
vastgeraakt zijn? In een chronologische verhaallijn, omdat de
opeenvolgende ontwikkelingen elkaar sterk hebben beïnvloed
in het Friese kloosterlandschap vóór de Reformatie, probeer
ik antwoorden te geven.

Inheemse kloosters pas sinds
de 12de eeuw

De namen van Friese kloosters
Klooster Thabor te Tirns is vernoemd naar de berg Thabor in Galilea waar Christus van gedaante is veranderd. (Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving en landschap
brengt de Friese
gemoederen vaak
in beweging. Dit is
de achtste bijdrage
in een twaalfdelige
reeks die probeert de
discussie tot feiten te
herleiden.
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De Olijfberg in Westelijk Kollumerland, Sinaï tussen Earnewâld en Burgum, en de berg Thabor even
ten noorden van Sneek: wie ermee bekend is, kan allerlei Bijbelse namen aanwijzen in het hart van
Friesland. Ze hebben vaak betrekking op voormalige kloosters die vernoemd zijn naar plaatsen uit de
christelijke heilsgeschiedenis.

D

e oorspronkelijke Olijfberg, even ten oosten van
Jeruzalem, is de plek vanwaar God volgens het
Bijbelboek Zacharia aan het eind der tijden de
doden zal opwekken. Sinaï is de woestijn waar het Joodse
volk op zijn uittocht uit Egypte de Tien Geboden ontving. En
Thabor in Galilea was de berg waar Christus van gedaante
is veranderd. De kloosters in kwestie hebben niet alle
drie ook bekendheid gekregen onder deze namen. Het
Premonstratenzer nonnenconvent Mons Oliveti heeft zich

in het Friese geheugen eerder vastgezet als Veenklooster.
En Sinaï, dat van 1482 tot 1580 een arme gemeenschap van
lekenzusters herbergde, komt in de spaarzaam overgeleverde
documenten eerder voor als Siegerswoude, omdat het
gesticht was bij de verlaten parochiekerk van dit dorp. Alleen
het Windesheimer klooster op de terp Abert bij Tirns heeft
vanaf het begin in 1407 zijn Bijbelse naam behouden. Het
boerderijcomplex dat er nu gelegen is, afficheert zich als
wijn- en cultuurhoeve Thabor.

In het gebied tussen Vlie en Lauwers verschenen de eerste
inheemse kloosters pas in de 12de eeuw, lang nadat het
christendom was geïntroduceerd. Voordien was alleen sprake
van reizende monniken uit grote Karolingische abdijen als
Echternach en Fulda die alle door zendelingen als Willibrord,
Bonifatius en Liudger als thuisbases diep in het Frankische
Rijk waren opgericht. Hun werkzaamheid is nauwelijks in
plaatsnamen neergeslagen. Het oudste ‘autochtone’ klooster
van Friesland was de Odulfusabdij van Staveren. Het kwam
in 1132 onder de Benedictijnen te ressorteren en kreeg de
Laurentiusabdij van Oostbroek bij Utrecht als moeder. Heel
oud was ook de Bonifatiusabdij van Dokkum die omstreeks
1175 opgenomen werd in de toen nog jonge Norbertijner
orde. Beide huizen hadden echter al een voorgeschiedenis
als seculier kapittel, wat wil zeggen dat ze een gemeenschap
geherbergd hadden van priesters die niet als monniken bezitloos leefden. De naam van de heilige aan wie hun kerk was
gewijd, ging over op het nieuwe klooster waarin hun instituut
werd omgevormd.
Daarmee hebben we het hoofdprincipe van de kloosternaamgeving wel te pakken: sterk bepalend was de wijding aan de
patroonheilige. Zo voeren Sint Odulfus en Sint Bonifatius
ons toch nog ver terug naar de tijd van de kerstening.
Na de vestiging van de Benedictijnen in Staveren als
hoofdplaats van Zuidergo is het snel gegaan. Achter elkaar
verschenen in de jaren vijftig en zestig de Augustijner koorheren (uit de congregatie van Kloosterrade in Zuid-Limburg),
de Cisterciënzers en de Premonstratenzers op het toneel. Zij
vestigden elk een hoofdhuis, respectievelijk in Westergo en
Oostergo, van waaruit vervolgens een groot aantal dochterkloosters tot stand kwam, van mannen zowel als van
vrouwen. Bijzonder voor de Friese gebieden was dat de mannen- en vrouwengemeenschappen er steeds nauw met elkaar
verbonden bleven als ruimtelijk gescheiden dubbelkloosters. Daarbij werd, als de middelen het toelieten, voor de
koorzusters apart een gebouwencomplex een paar kilometer
verderop neergezet. Zij hadden echter steeds het gezag van

de abt van het mannenklooster te accepteren. Soms zien we
deze afhankelijkheid terug in de naam, bijvoorbeeld bij het
Cisterciënzer mannenklooster Bloemkamp of Oldeklooster
bij Hartwerd en de nonnenpriorij Aula Dei alias Nijeklooster
onder Scharnegoutum.

Orden met eigen tradities
De nieuwe orden hadden elk hun eigen tradities en geliefde
heiligen. Het minst uitgesproken daarin was de congregatie
van Augustijner koorheren die in 1157 zijn Friese hoofdhuis
kreeg in Ludingakerke even ten oosten van Harlingen. Net
zoals deze zijn alle latere koorherenkloosters in de streek
bekend geworden onder de plek waar ze zijn verrezen:
Barraconvent onder Bergum, Haskerconvent, dat circa 1231
bij Haskerdijken ontstond, en Klooster Anjum even ten
noorden van Berlikum. Misschien dat dit komt omdat ze elk
bij een al bestaande en dus ook al van een naam voorziene
parochiekerk werden gesticht. De koorheren hielden in hun
administratie zelf wel de heiligen aan in de namen van hun
godshuizen: Sint Maarten bij Ludingakerke, Sint Nicolaas in
het geval van Barraconvent, en de moeder Gods bij Haskerconvent en Klooster Anjum. In het geval van Haskerconvent
heeft de inheemse heilige Dodo, die in het stichtingsverhaal een belangrijke rol speelt als de man die zich eerst als
kluizenaar bij de verlaten kerk had teruggetrokken en op wie
veel gelovigen afkwamen, het voor de kloosterlingen moeten
afleggen tegen de moeder Gods. Zij kozen voor Sint Maria
Rozendaal. Het laatst genoemde Klooster Anjum heette in
het Latijn Mons Beatae Mariae Virginis (Berg van de Zalige
Maagd Maria). Zou de berg daarin verwijzen naar de terp
waarop het klooster verrees, zoals bij het Hospitaal van Sint
Jan op de Berg bij Sneek: het hoofdhuis van de hospitaal- en
ridderorde der Johannieters in Friesland? De aanduiding

Het Hospitaal van Sint Jan
bij Sneek was het hoofdhuis
van de hospitaal- en ridderorde der Johannieters in
Friesland. Hospitaal verwijst
niet naar een ziekenhuis,
maar naar het virtuele
hoofdhuis van de orde in
Jeruzalem. Prent door
Jacobus Stellingwerff. (Fries
Museum)
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De trend om dochterkloosters naar Bijbelse plaatsen te
noemen begint met de stichting van Bethlehem (Bartlehiem)
onder Oudkerk, als vrouwendépendance van Mariëngaarde
even vóór 1175. In deze tijd trokken er al pelgrims vanuit de
Friese landen naar het Heilige Land. De interesse voor de
Bijbelse streken is daarna alleen maar sterk toegenomen
door de deelname van Friezen aan de kruistochten, sinds het
midden van de 12de eeuw. De vernoeming van Bethlehem
door de Premonstratenzers zou dan stimulerend gewerkt
kunnen hebben bij de naamgeving van de twee nieuwe
priorijen die Klaarkamp tegelijk, kort na 1200 ter vervanging
van de eerdere nonnenhuisvesting Bernardaburen onder
Lichtaard aan de Ee, heeft laten bouwen: Nazareth onder
Hijum in Ferwerderadeel en Sion op een terp bij Niawier
in West-Dongeradeel. Het is zelfs mogelijk dat met de
benoeming van het daartussenin liggende Benedictijner
dubbelklooster Foswerd als Bethanië weer daarop is
gereageerd. Ik ga er daarbij vanuit dat Bethlehem, Nazareth
en Sion als de plaatsen waar Jezus respectievelijk geboren
werd, opgroeide en stierf, eerder het vernoemen waard
gevonden werden dan Bethanië, waar onder meer Lazarus
tot leven werd gewekt. Maar strikt genomen is dat gissen.

Fraterheren
Berlikum
(1482-ca. 1491)

Dokkum

Klaarkamp
(-1163)

)

Nazareth
(-1215)

Weerd
(-1238)

¡
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Mariëngaarde
(1163)

#*

> De hervormde kerk in Gerkesklooster, waar vroeger
klooster Jeruzalem was
gevestigd.

Foswerd
(h. 1554)

)

< Overblijfsel van het Galileërklooster bij Leeuwarden,
1723. Tekening door Albert
Martin. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

Sion
(-1215)

)

Portret van Bonifatius.
Tekening door Pieter Claesz.
Soutmann en Cornelis Visscher II. (Fries Museum)

Hoewel ook de Cisterciënzers een grote liefde voor Maria
koesterden, werd die in Friesland het duidelijkst uitgedragen
door de Premonstratenzers. De kloosterlingen van Mariëngaarde ([h]Ortus Sancte Mariae), of wel de Tuin van Maria,
hebben hun dochterstichtingen zoveel mogelijk naar de moeder van Christus vernoemd. Zo bijvoorbeeld Mariëndal (Vallis
S. Mariae, alias Lidlum), Mariëngraf (Sepulchrum S. Mariae,
alias Buweklooster), Mariënhof (Curia S. Mariae, alias Bakkeveen) en het in Pommeren onder haar hoede gebrachte
Marienbusch bij Treptow. Toch zijn die Marianamen niet allemaal blijven hangen. Mariëndal bijvoorbeeld, is kort na haar
vestiging even ten westen van Tzummarum vanwege overstromingsdreiging een kilometer naar het zuiden verplaatst
naar de terp Lidlum, die dan vervolgens in de naamgeving

µ

¡

Liefde voor Maria

beslissend is gebleven. In het geval van het omstreeks 1250
tot stand gekomen Mariëngraf is de naam van de stichter
Buwe Harkema het bepalende element geworden. Dat geldt
overigens ook voor het vlakbij gelegen Cisterciënzer convent
Jeruzalem, dat men in de regel als Gerkesklooster aangeduid
vindt. Het zal geen toeval zijn dat beide kloosters dicht bij
elkaar liggen en hun ontstaan met die van elkaar verbonden
is, omdat genoemde mannen met elkaar gewedijverd hebben
bij het sponsoren van een eigen klooster, haast net zoals
eigenaren van voetbalclubs tegenwoordig elkaar overbieden.
Uit de stichtingsverhalen weten we dat elk in het begin zijn
stempel op zijn huisklooster heeft proberen te drukken,
soms ook tegen de zin van de oversten onder wier gezag ze
het uiteindelijk hadden geplaatst. Dat kan bij de bevolking in
de omgeving in de memorie een extra rol hebben gespeeld.

¡

De heilige Odulphus. Het
oudste ‘autochtone’ klooster van Friesland was de
Odulfusabdij van Staveren.
Het kwam in 1132 onder de
Benedictijnen te ressorteren
en kreeg de Laurentiusabdij
van Oostbroek bij Utrecht
als moeder. Tekening door
P. Soutman en C. Visscher.
(Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

Hospitaal moet overigens niet begrepen worden als de
aanduiding van een echt ziekenhuis, maar als een referentie
aan het virtuele hoofdhuis van de orde in Jeruzalem. Het kan
zijn, maar bij de Olijfberg van Veenklooster gaat dit in elk
geval niet op.
De namen van de hoofdhuizen van de Cisterciënzers en
Premonstratenzers - Klaarkamp en Mariëngaarde - staan elk
wel voor een ordeprogramma. Klaarkamp (Clarus Campus),
letterlijk het mooie of schone veld, verwijst heel duidelijk
naar de traditie om kloosters naar het landschap te benoemen. Een landschap dat, al dan niet door het herscheppende
werk van de monniken zelf, uitzicht kon bieden op een
paradijselijk bestaan. In de Cisterciënzer kloosterwereld zijn
legio soortgelijke namen aan te wijzen. Denk aan Clairvaux
(Clara Vallis of mooi dal), Clairmarais, Clairfontaine, Fountains, Trois Fontaines, Beaulieu, enz. Het element van bron
(fons in het Latijn) refereert daarbij uiteraard aan het levend
brengende water, dat de Cisterciënzers in de praktijk ook zo
vaak aan zich dienstbaar wisten te maken. In het geval van
Friesland vinden we deze traditie van naamgeving terug bij
de al genoemde abdij van Bloemkamp (Floridus Campus) bij
Hartwerd, het oudste, in 1191 gestichte dochterklooster van
Klaarkamp.

Kaart 2. Kloosters in Friesland in de vijftiende en zestiende eeuw
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Zusters derde orde St. Dominicus

Zeker is wel dat deze naamgeving een rol speelde in de
competitie die de verschillende orden met elkaar aangingen
om nieuwe leden en sponsors aan te trekken, door hun
ladder naar de hemel als de kortste en de beste voor te
stellen.
Een Bijbelse vernoeming vinden we ook voor de wat later op
de grens van Friesland en Groningen ontstane nonnendépendance van Gerkesklooster. Dat kreeg officieel de naam
van Galilea, maar is beter bekend is geworden als Vrouwenklooster. Hetzelfde geldt voor de Premonstratenzer nonnenpriorij Templum Domini onder Morra (waarmee vermoedelijk
naar de virtuele tempel van Jeruzalem werd verwezen). Die
komen we in de bronnen eerder tegen onder de naam Weerd,
van de terp waarop ze gebouwd werd.

steden

(1240)

gesticht in 1240

(-1245)

gesticht voor 1245

binnendijkse uiterwaarden
Zuiderzee / Waddenzee
overige provincies
veengebied
meren

grens

Een bijzonder geval vormt Monnikebajum, die naam die uiteindelijk persistent is gebleken voor de onder Lidlum ressorterende nonnenpriorij Sint Michaëlsberg (Mons S. Michaelis)
ten zuiden van het terpdorp Bajum. Deze laat zien dat voor
de mensen in de omgeving niet de koorzusters bepalend
waren maar de lekenbroeders (monachi conversi). De nonnen
zaten onzichtbaar achter slot en grendel, de werkmonniken
kon men vaak genoeg op het land en de wegen rondom
bezig zien. En dus wist men niet beter dat dit het Bajum van
de monniken was, als pendant van het wereldse (in het Fries
‘wrâldske’) Bajum een eindje verderop.
De kloosters en kerken van de bedelorden kregen ook elk
hun eigen patroonheilige. Hun gemeenschappen werden
er echter zelden naar genoemd. Toevallig is de Leeuwarder
19
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Anna en Martha waren hier
V

< De ruïne van de abdij
Mariëngaard te Hallum.
Prent door A. Rademaker.
(Fries Museum)
> Overblijfsel van het klooster
Sion op een terp bij Niawier.
Tekening door N.A. van
Loon. (Fries Museum)

Zegel van klooster Mariën
gaarde. Tekening door
P. Blommers en Hooft van
Iddekinge. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

Hans Mol (Kapelle, 1954)
studeerde geschiedenis en
historische geografie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, waar
hij in 1991 ook promoveerde.
Sinds 1986 werkt hij bij de Fryske
Akademy als onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis. Hij publiceert over kloosters,
kruistochten, oorlogvoering en
nederzettingsgeschiedenis en is
betrokken bij de ontwikkeling van
een historisch GIS voor Nederland: HisGIS.
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Dominicanenkerk (de huidige Grote Kerk) aan Sint Dominicus gewijd geweest. Maar het klooster stond wijd en
zijd alleen bekend als dat van Dominicanen of Predikheren
zonder meer. Het werd simpelweg naar de stad genoemd.
Dat geldt ook voor de 13de- en 14de-eeuwse kloosters van de
Franciscanen (Minderbroeders) en Carmelieten (Onze Lieve
Vrouwenbroeders), respectievelijk in Bolsward en Woudsend.
De logica daarachter zal zijn dat de monniken van deze
kloosters systematisch heel Friesland rondtrokken om te
preken en te bedelen en dus een zekere bekendheid naar hun
herkomst verwierven. In hun eigen stad, bijvoorbeeld in Bolsward, was zo’n aanduiding overbodig en sprak men kortweg
over het Broereklooster.
De nieuwe vestigingen van de bedelorden in de 15de eeuw,
die zich sterker dan voorheen op contemplatie richtten, lijken
wel aan een eigen identiteit via een specifieke vernoeming te
hebben gehecht. De Kruisheren kozen in de jaren zestig voor
hun conventen in Sneek en Franeker de namen Bethanië
en Maria Zonnebloem van Jeruzalem. Die werden echter
eerst en vooral in de eigen orde-administratie gebruikt. In
de Friese testamenten heeft men het haast alleen over de
Crucebroers van hetzij Sneek, hetzij Franeker.

Nieuwe zusterkloosters met
dezelfde naamgeving
Behalve door hervormingen van bestaande instellingen
kenmerkt het Friese kloosterlandschap van de 15de eeuw zich
door een groot aantal lekenzusterhuizen uit de sfeer van de
Moderne Devotie. Kerkrechtelijk waren dat geen kloosters.
De leden legden namelijk geen eeuwige geloften af, zongen
geen koorgebeden in het Latijn en moesten zelf hun kost
verdienen met handwerk op de boerderij of in eigen spin- en
weefhuizen. Hun talrijke inwoners, door de omgeving aangeduid als bagijnen of begijnen, beschouwden zichzelf echter
wel degelijk als kloosterlingen. En hun bescheiden nederzet-

tingen, die voor het merendeel in of dichtbij steden tot stand
kwamen, werden door de buitenwacht ook altijd kloosters genoemd. Ook zij kozen in veel gevallen voor programmatische
namen, gerelateerd aan de Bijbel of aan een voorname heilige. Eenzelfde patroon dus als in de 13de eeuw, en opvallend
vaak ook nog met dezelfde namen! Zo is er bijvoorbeeld de
naam Galilea voor een convent even boven Leeuwarden dat
eerst lekenzusters heeft geherbergd, om vervolgens onderdak te bieden aan hervormde minderbroeders, die omstreeks
1500 hun toevlucht in de stad zochten en daar een nieuw
Galilea bouwden, zodat het oude sindsdien als Olde Galileen
bekend kon staan. De zusters bij Sneek kozen voor de Berch
van Olyveten (een tweede Olijfberg dus), maar hun huis werd
toch beter bekend als Groendijk door zijn ligging aan de gelijknamig dijk, of als Sydsingawier, naar de vestiging op een
kleine terp. Die van Tzummarum, gesticht in 1474, doopten
hun convent Bethanië. Die van Idzega van 1483 kozen voor
Nazareth, zulks in de traditie van de Kruisherenorde, die
twee eerdere zusterconventen onder zijn hoede, te Venlo
en Hoorn, al had vernoemd naar Jeruzalem en Bethlehem.
Andere zusterconventen, bijvoorbeeld die te Workum en
Bolsward, kozen voor Maria: Mariënacker en Porta S. Mariae,
alias Mariënpoort. De Workumer zusters wisten dan hun
naam te laten beklijven, maar het convent van Bolsward is
beter bekend geraakt als Oegeklooster, simpelweg omdat het
Cisterciënzer uithofcomplex waarin ze zich vestigden al zo
heette, mogelijk naar een eerdere begunstiger.
Dit namenlandschap is na de Reformatie voor een belangrijk deel verdwenen, toen de kloosters werden afgebroken.
Mijn indruk is dat op het platteland de namen alleen daar
lang zijn blijven hangen, waar ze verbonden bleven met de
boerderijen die op de voormalige kloosterterreinen werden
gecontinueerd of nieuw opgebouwd. De grootschalige terpafgraving van na 1850 heeft daar dan soms weer tot verplaatsing van de boerderijen geleid, waarna de namen alsnog in
de vergetelheid zijn geraakt. <

oordat de binnenplaats van het Fries
Museum begin jaren negentig vol beton
gegoten wordt, is het een binnentuintje
met een pomp, klimop tegen de muren en een
gammel, gietijzeren tuinbankje. Een heerlijk
plekje om een biertje te drinken na afloop van een
opening.
Een eeuw eerder is het Fries Genootschap druk
bezig met bouwplannen en aanbestedingen.
Als in 1892 de nieuwe vleugel met bibliotheek,
prentenkabinet en bovenlichtzaal voor de
moderne schilderijen nét in gebruik is, overlijdt
mr. Age Looxma Ypeij en ‘eischt’ zijn kolossale
schenking een tweede grote uitbreiding. Vanwege
het legaat van schilder Christoffel Bisschop in
1904 worden er opnieuw panden bij gekocht om
zijn verzameling te kunnen onderbrengen.
Tijdens al die jaren van grote veranderingen is
amanuensis Daniël Draaisma (1867-1931) op zijn
post. Vanaf ongeveer 1882 tot aan zijn dood staat
hij de directeur, de heren bestuursleden en de
honorair-conservatoren bij in hun werkzaamheden
en voert hun gedroomde plannen voor de
opstelling en beschrijving van de groeiende
collectie consciëntieus uit. Hij woont zelfs in het
Fries Museum, met zijn vrouw en vier kinderen.
Wim Boeles, zoon van de beroemde schrijver
van Friesland tot de elfde eeuw, herinnert hieraan
met een anekdote: als zijn vader op zondag iets
na wilde kijken in het museum, werd conservator
Boeles ontvangen door conciërge Draaisma en
kreeg de meegekomen Wim chocolademelk in de
bestuurskamer ingeschonken door zijn vrouw.
De twee kleine meisjes met hun witte schorten
zijn hun dochters, Anna en Martha Draaisma. De
binnenplaats met de pomp was hun speelplekje.
Met poppenwagen poseren ze op de trap voor
het herplaatste poortje van de verdwenen Wiarda
State.
De tijd van het deftige museum van weleer is
voorbij: alleen het bemoste poortje is er nog. <
Meer foto’s van de familie Draaisma zien?
https://www.friesmuseum.nl/collectie/een-greepuit-de-collectie/anna-en-martha-waren-hier/

Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.

Anna en Martha Draaisma op de binnenplaats van het oude Fries Museum. (Fries Museum)
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JAN FOLKERTS

Identiteit is voortdurend
in beweging
Acteurs in de historische namaakstad ‘Fryslân foarhinne
en nou’ in 1908. Een van de
oprichters van de plaatselijke
VVV had het plan geopperd
voor een spectaculaire replica van een historische stad
zodat bezoekers zich konden
onderdompelen in het
nostalgische verleden, maar
ook in een geïdealiseerd
heden. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Affiche van de nijverheidstentoonstelling in Leeuwarden
in 1906. Industriëlen hadden
in Leeuwarden met dit soort
evenementen een belangrijke
hand in promotie van het
toerisme.

Het boek De stad als vaderland gaat over de spanning tussen het opkomende nationalisme in de
19de eeuw enerzijds en de toenemende belangstelling voor lokale geschiedenis en erfgoed anderzijds.
Auteur Tymen Peverelli onderzocht Brugge, Maastricht en Leeuwarden als drie zogenoemde ‘derde’
steden: steden met een glorieus verleden die aan de periferie van de natiestaat terecht waren gekomen
en waar de worsteling tussen stad en natie het sterkst ervaren werd. Jan Folkerts sprak met de
Amsterdamse historicus Tymen Peverelli (1988) over zijn boek.

Je hebt behalve in Amsterdam ook in Budapest gestudeerd.
Is er een verband met het onderwerp van je nieuwe boek?
‘In 2011 heb ik een half jaar nationalismestudies gestudeerd
aan de Central European University in Budapest. De CEU,
die gefinancierd wordt door de Amerikaan George Soros,
heeft vorig jaar in Budapest onder druk van de rechtse
22

president Orbán zijn deuren moeten sluiten en is verhuisd
naar Wenen. Toen ik in Budapest studeerde, speelde dat
nog niet, maar er waren al wel massale demonstraties
voor het kiesrecht van etnische Hongaren in het
buitenland. Ik zat dus midden in de actualiteit van het
nationalismedebat.’

Maar daarmee ben je nog niet automatisch in Brugge,
Leeuwarden of Maastricht…
‘Eigenlijk is het begonnen met wat de historicus Johan
Huizinga noemt ‘een historische sensatie’. In Antwerpen
moest ik op de trein wachten en keek ik uit over het grote
stationsplein. Naast het station is daar een dierentuin, de
bekende Antwerpse Zoo. Mijn oog viel op het grote beeld
van een Indiase jongen met een kameel op de poort van de
dierentuin. Ik begon mij af te vragen hoe stedelijke instellingen, bijvoorbeeld een dierentuin, hebben bijgedragen aan
het creëren van een nationaal gevoel. Wat was eigenlijk het
verband tussen de geschiedenis van het nationalisme en die
van de steden? Mij viel op dat onderzoek naar nationalisme
vaak erg abstract is. Zelden worden meer perifere regio’s en
steden in dat onderzoek betrokken.’
Hoe kwam je aan het concept van ‘derde steden’, is dat van
eigen makelij?
‘Ja. Het begrip tweede stad werd al wel gebruikt voor steden
als Rotterdam, Antwerpen of Barcelona. In de jaren tachtig
was de benadering van stadsgeschiedenis sterk sociaaleconomisch, het ging vaak over economische netwerken op
nationaal niveau en de economische rangorde van de steden.
De derde categorie steden bestaat uit de steden die ooit
een belangrijke rol hebben gespeeld, maar gaandeweg in de
periferie terecht zijn gekomen.’
Valt het begrip ook breder te gebruiken?
‘Als je goed om je heen kijkt, zie je ze overal in Europa. Ik
was in Olomouc in Tsjechië, ook een typisch voorbeeld. Een

oude bisschopsstad, met nu honderdduizend inwoners,
maar duidelijk van een lagere categorie dan Praag of Brno.
Een mooi voorbeeld is ook Rijeka in Kroatië, de huidige
Europese Culturele Hoofdstad, waar het eigen stadsverleden
sterk gecultiveerd wordt, ook het stedelijk dialect. Rijeka was
kort na de Eerste Wereldoorlog zelfs nog even een zelfstandige stadsstaat.’
Je noemt Brugge, Leeuwarden en Maastricht derde steden.
Waarin onderscheidt Leeuwarden zich van de andere twee?
‘Leeuwarden wordt meer dan Brugge en Maastricht als een
uitzondering in de eigen regio gezien. In Leeuwarden is een
sterke stadshistorische traditie, terwijl in Brugge en Maastricht het stedelijk verleden meer wordt gezien als een deel
van het regionale zelfbesef. Het Friese culturele zelfbesef
kreeg in de 19de eeuw soms een sterk anti-stedelijke inslag,
waarbij de Friese cultuur dus gezien werd als een plattelandscultuur. Interessant is te zien hoe het Friese culturele en
historische zelfbesef toen juist in Leeuwarden begon en zich
van daaruit naar kleinere steden en het platteland verspreidde, maar daar vervolgens een ander karakter kreeg.’
Hoe past het Friese nationalisme eigenlijk in jouw analyse?
‘Regionalisme en nationalisme gaan geleidelijk in elkaar over.
In sommige gevallen krijgt culturele en historische belangstelling een politieke connotatie en wordt dan door politici
gebruikt om een nationalistische boodschap uit te dragen.
Dat was in Vlaanderen en Limburg echter veel sterker dan in
Friesland. Na de Eerste Wereldoorlog was er in Limburg nog
even sprake van een afscheidingsstreven en aansluiting bij

Tymen Peverelli.
(Foto Rob Verweij)
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Je stelt in je boek stedelijk particularisme tegenover
gelokaliseerd nationalisme. Welke van de twee is vooral van
toepassing op Leeuwarden?
‘Leeuwarden is veel sterker dan Brugge en Maastricht
een stad van het gelokaliseerde nationalisme. In zijn
publicaties laat Eekhoff de Friese en Leeuwarder identiteit
in elkaar overgaan. Maar als de koning op bezoek komt
in Leeuwarden staat hij vooraan. Je ziet het ook aan de
manier waarop de Friese stadhouders worden neergezet
als een deel van het nationale verleden, maar dan wel in
de lokale en regionale context. Tegelijk was Eekhoff ook erg
trots op zijn stad. Hij vergeleek het leven met het gooien
van een steen in een vijver, die kringen teweegbrengt. De
binnenste kring is die van familie en gezin, dan komt de
vaderstad, dan het gewest, vervolgens het land en dan pas
de rest van de wereld. In die visie is de stad dichterbij dan
de natie. Een echte ‘particularist’ in Leeuwarden was de arts
en dialectoloog Johan Winkler, die zich afzette tegen alle
Hollandse invloeden.’

Koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma bezoeken Leeuwarden in 1892. In een stoet rijden ze
onder de erepoort bij de Sophialaan/Prins Hendrikbrug door. (Historisch Centrum Leeuwarden)

België. Hoe het Vlaamse nationalisme zich heeft ontwikkeld
is wel bekend. In Friesland heeft altijd wel een sterk besef
van eigen regionale identiteit geleefd, vooral ten opzichte van
Holland, maar dat heeft zich niet vaak doorgezet in een streven naar politieke autonomie. Toch gaat zo’n streven altijd
in golven, het kan op een moment van politieke of sociale
onrust weer relevant worden.’

Bouwvakkers boren ankergaten bij de restauratie van de Oldehove in 1910. Cultuurmakers pleitten
in de loop van de jaren 1900 voor restauratie van de toren die in verband werd gebracht met het
Friese volkskarakter, verleden of territorium. De Oldehove werd geassocieerd met stereotype Friese
eigenschappen zoals ouderdom, taal, authenticiteit, eenvoud en landelijkheid. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
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Hoe zit het met de spanning tussen de cultivering van het
stedelijke verleden en het politieke streven naar modernisering?
‘Daar worstelen heel veel steden mee. De twee doelen
komen samen in citymarketing en toerisme. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Aan de ene kant is Amsterdam
trots op zijn historische profiel, maar tegelijk wil men ook
internationaal en kosmopolitisch zijn. Er is daarom veel contact met andere grote steden zoals Barcelona. De stad profileert zich als ruimdenkend en met een traditie van tolerantie,
anders dan het ‘rechtsere’ Den Haag. Los van de vraag of
het klopt, is dat een doelbewuste retorische strategie. Er is
een interessant onderzoek gedaan naar jongeren met een
migratie-achtergrond waaruit blijkt dat die zich wel sterk met
Amsterdam verbonden voelen, maar niet met Nederland,
waarvan ze meer het idee van hebben dat ze er buiten staan.
Je ziet het ook bij de bidbookprocedures voor de Europese
culturele hoofdstad: elke zich zelf respecterende stad wil
het allebei: een internationale uitstraling en reputatie, maar
ook een verankering in de stedelijke en regionale cultuur en
geschiedenis. In Leeuwarden heeft dat succes gehad, nu ook
in Rijeka.’
Wat is de toekomst van het stedelijk historisch besef eigenlijk? Wordt het niet geleidelijk minder? Bestaat het over vijftig
jaar nog wel?
‘Er is geen sprake van dat het minder wordt, alleen de
vormen worden anders. Een traditionele vereniging met
leden op dit gebied wordt minder aantrekkelijk, maar de
activiteiten verplaatsen zich naar de online wereld. Niet
iedereen doet mee, maar dat is nog nooit anders geweest.
Vergeet niet dat de belangstelling voor de stadsgeschiedenis
ook in de 19de eeuw beperkt was tot een kleine kring.

Wopke Eekhoff, eerste archivaris van Leeuwarden. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Harddraverij bij het bezoek
van koning Willem I aan
Leeuwarden in 1830. De
koning had deze prijs
geschonken aan de stad. Hij
bekijkt de wedstrijd vanaf
het balkon van het hoge huis
rechts op de achtergrond. In
en voor een hokje staan juryleden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Op de
achtergrond de stadswal en
de huizenrij aan de zuidkant
van het Zaailand, 1830. Prent
door Jan Hendrik Matthijssen. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

De zuiver ‘oudheidkundige’ belangstelling verdwijnt
wat naar de achtergrond, terwijl de meer toeristische
interesse juist toeneemt. Het voordeel van veel historische
online-activiteiten is dat het daarmee misschien ook wat
democratischer wordt en binnen bereik komt van grotere
groepen.’
Hoe profileren derde steden zich nu ten opzichte van grotere
steden?
‘De afgelopen twintig jaar was in beleidskringen de stadsgeograaf Richard Florida erg populair. Hij zei dat grote steden
sterk moesten inzetten op cultuur om daarmee de nieuwe
middenklasse aan te trekken. Die strategie is bij grote
steden vaak zeer succesvol, maar betekent soms wel dat alle
levensenergie uit de steden in de omgeving wordt weggetrokken.’
Regionaal en lokaal cultureel besef kan juist ook voor een
heel andere politieke agenda worden gebruikt. Is er dan niet
een risico dat lokale geschiedenis ‘besmet’ wordt?
‘Dat risico is zeker aanwezig. Dat gebeurt bijvoorbeeld
in Vlaanderen door fascistische groepen zoals Schild en
Vrienden, die de mythe van de Guldensporenslag waarin de

Vlamingen de Fransen versloegen voor politieke doeleinden
misbruiken. Zodra lokale geschiedenis gebruikt wordt om
groepen buiten te sluiten loop je risico’s. In Nederland blijft
de belangstelling voor het lokale verleden toch vooral ‘antiquarisch’ en toeristisch.’
Hoe is dat in Leeuwarden en Friesland?
‘In Friesland valt op dat er veel nadruk ligt op het genetische.
Dat er in termen van DNA wordt gesproken is niet typisch
Fries, maar in Limburg zie je dat bijvoorbeeld veel minder.
Zelfs in conservatieve kring wordt daar de identiteit van
Maastricht en Limburg meer in religieus-culturele termen
geduid. In Friesland en Vlaanderen echter bestaat vanaf
de 19de eeuw een traditie om de eigenheid van het ras te
benadrukken. Als je niet oppast, kom je daarmee in verkeerd
politiek vaarwater. Omdat DNA nu eenmaal in de mode
is, praten mensen al snel in zulke termen, en ze realiseren
zich soms niet dat DNA het idee geeft dat identiteit iets
natuurlijks is, iets vaststaands ook. Terwijl als je naar lokale
geschiedenis kijkt, je kunt zien dat identiteit voortdurend in
beweging is, en allesbehalve ‘natuurlijk’, maar door mensen
gemaakt. Dat maakt lokale geschiedenis nu juist zo interessant. Laten we die geschiedenis dus vooral omarmen.’ <

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.
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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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Joodse familie P. Mok woont die de politie kennelijk vergeten
is op te halen. Een ambtelijke notitie op de brief meldt dat
de familie van de handelsreiziger inmiddels op legale wijze
naar Vught is verhuisd. Op 23 juli 1943 zijn moeder Sara
Mok-Boers en de meisjes Reiny (12) en Eva (7) in Sobibor
omgebracht. Vader Philip sterft op 6 januari 1944 in Monowits, een werkkamp bij Auschwitz.
Het is schokkend om een verradersbrief te lezen. We zullen
nooit weten wat iemand – anoniem en kennelijk niet uit op
een beloning – bezielt om mensen aan te geven. Verraad is
altijd achterbaks. Tegelijk echter brengt het iets anders onder
de aandacht. Iets waarover weinig geschreven wordt. In
1942 kende de Van Speijkstraat 117 adressen inclusief a- en
b-nummers. Het kan niet anders of veel mensen moeten geweten hebben dat de familie Mok nog op nummer 1 woonde.
Al die goede, foute, bange of onverschillige mensen hielden
dat kennelijk voor zich. Dit was niet typisch voor deze straat,
maar vermoedelijk voor het hele land. Het kan niet anders
of naburen of toevallige voorbijgangers moeten iets gemerkt
of vermoed hebben van verzet en onderduikers, en besloten hebben om daar niets over te zeggen. Dit is het grote
zwijgen zonder welke verzetswerk nauwelijks enige kans van
slagen heeft gehad.
Helaas is studie ernaar haast onmogelijk. Mensen die niks
zeggen laten immers geen geschreven bronnen achter. Er
kan hooguit vermoed worden dat de NSB-buurtgenoten van
mijn grootouders geweten hebben dat er onderduikers waren. Als dat zo was, hebben ze er in elk geval over gezwegen,
want een inval bleef uit. De NSB-buurvrouw van mijn oudoom, bakker Knol in Ureterpverlaat, was zelfs zo vriendelijk
om hem te melden dat zijn illegale zwijn in het diep zwom.
Het was destijds streng verboden om illegaal varkens te
houden en te slachten. Maar deze buurvrouw verraadde haar
buurman niet.
Het grote zwijgen is volgens mij een onderschatte bijdrage
van bange, onverschillige en zelfs foute mensen geweest aan
de strijd tegen de bezetter. Het moet een grote rol hebben
gespeeld overal waar verzet en onderduik plaatsvond en
zeker ook in Friesland. <

(Foto Omrop Fryslân)

Elfstedentocht

Het Fries Film Archief heeft nieuwe filmbeelden van
de Elfstedentochten van 1954 en 1956 ontdekt. Het
gaat om twee kleurenfilmpjes gemaakt door Sjoerd
Steensma (1910-1995). De oudste filmbeelden in kleur
van de Elfstedentocht werden tot nu toe toegeschreven
aan de Friese filmmaker Han de Vries uit 1956.
Steensma’s filmpje uit 1954 is voor zover bekend de
oudste kleurenfilm van de Elfstedentocht en toont
met name beelden van de wedstrijdrijders, met onder
andere de latere winnaar Jeen van den Berg. De 16mmbeelden doken op nadat Klara Woldring-Steensma,
dochter van de filmmaker, de omvangrijke filmcollectie
van haar vader bij het Fries Film Archief binnenbracht.
www.friesfilmarchief.nl

Delpher

Bijna 600 Friese boeken zijn gedigitaliseerd en gepubliceerd op de website www.delpher.nl. In Delpher staan
miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse en
Friese kranten, boeken en tijdschriften die allemaal woord voor woord
doorzocht kunnen worden. Tresoar
en de Koninklijke Bibliotheek spraken
vorig jaar af om samen te werken bij
het digitaliseren van het geschreven
en gedrukte Friestalige en Nedersaksische cultureel erfgoed. Zo’n 10.000
boeken worden in het vervolgtraject
gedigitaliseerd, daarmee is het grootste deel van de Friese boeken tot 1940
straks digitaal beschikbaar in Delpher. Dit project start
later dit jaar.
www.tresoar.nl

(Foto Omrop Fryslân)

Botniastins

In Franeker is de opgeknapte Botniastins heropend.
Het monumentale pand, dat in 1540 gebouwd werd,
biedt plaats aan de Academie van Franeker. De ruimten
worden gebruikt door studenten en wetenschappers.
Ook er is een collegezaal, bibliotheek en werkruimte.
De Stichting Academie van Franeker probeert het universitaire leven in Franeker opnieuw leven in te blazen
en zoekt daarbij samenwerking met andere onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Noardwest-Fryslân.
www.omropfryslan.nl

Tegeltableau

Tijdens een uitzending van het televisieprogramma
‘Tussen Kunst en Kitsch’ werd kortgeleden een tegeltableau met de voorstelling van
een wolkammerij getoond. Het
tableau is in 1777 vervaardigd
door Sijmon Ydes Keijser in de
gleibakkerij aan de Zoutsloot
te Harlingen, voor de wolkammer Siebbe Ottes Salweda en
geplaatst in een woonhuis in
Ferwert. De huidige eigenaren, nakomelingen van de
familie Obma, hebben besloten om het in bruikleen
te geven. Het is afwisselend te zien in het Eise Eisinga
Planetarium in Franeker en Gemeentemuseum het
Hannemahuis in Harlingen.
www.omropfryslan.nl

Alma Tadema

Het Fries Museum heeft een
portret van Eugénie Hoek (18361857) ontvangen van haar nazaten.
Het is getekend door (de toen
14-jarige) Lourens Alma Tadema.
Mogelijk was er sprake van
kalverliefde, maar daar zijn geen
schriftelijke aanwijzingen voor.
Beiden woonden een tijd vlakbij
elkaar in Leeuwarden.
www.lc.nl

Sonttolregisters

Slavernij

Een schilderij uit 1697 uit het stadhuis van Dokkum zal
te zien zijn op de tentoonstelling over slavernij, later dit
jaar in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het schilderij
toont een gezelschap met de toenmalige burgemeester,
Julius Schelto van Aitzema, en drie tot slaaf gemaakte
bedienden, door de VOC meegenomen uit NederlandsIndië. Het schilderij is gemaakt door Gerard Wigmana
(1673-1741) uit Workum.
www.omropfryslan.nl

Dokkum

Dokkum heeft al veel eerder een raadhuis gehad dan tot
nu toe werd gedacht. Tot nu toe was altijd aangenomen dat het eerste raadhuis aan de Hoogstraat stond.
Daarna is het bekende stadhuis op De Zijl in gebruik
genomen. De
historische vereniging Noard
east-Fryslân was
verrast toen ze
het pand aan
de Hoogstraat
onderzochten.
Piet de Haan en
Warner Banga, van de historische vereniging, lazen in
documenten dat in dit pand tot 1590 de raad van Dokkum vergaderde. Boven de deur is de tekst ‘Tot 1590
was hier het Stadsraethuijs gevestigd’ geschilderd om
de geschiedenis van het gebouw zichtbaar te maken.
www.omropfryslan.nl

Het project Sonttol
registers Online is
voltooid, er zijn circa
1,8 miljoen doorvaarten
ingevoerd in de maritiemhistorische database
(www.soundtoll.nl). De monsterklus is in 2009 begonnen. Over de Sont, de zeeweg die Noordzee en Oostzee
met elkaar verbindt, begonnen de Deense koningen al
in de 15e eeuw tol te heffen voor de schepen die wilden
passeren. De registers waarin al deze betalingen staan
vermeld zijn van 1497 tot 1857 bewaard gebleven en
vormen een waardevolle bron voor de economische
geschiedenis van heel Europa.
www.tresoar.nl

Rixt

Frysk Dichterskollektyf RIXT hat fjouwer hânskreaune
brieven fan dichteresse Hendrika Akke van Dorssen (1887-1979) krigen fan dichter Koos Hagen út
de neilittenskip
fan syn heit ds.
J.C. Hagen. De
brieven datearje út
1965/66. Oanlieding binne fragen
fan dûmny Hagen
oan Rixt, sa’t se
ûnder pseudonym
bekend wie, oer
passaazjes út De gouden rider, har dichtbondel dêr’t
se yn 1952 de Gysbert Japicxpriis foar krigen hie. It
materiaal is taheakke oan it persoanlike argyf fan de
dichteresse by Tresoar.
www.rixt.frl

(Foto Fries Museum)

A

andacht voor het leed van de talloze oorlogsslachtoffers, Joodse burgers, verzetsstrijders, koopvaardijpersoneel, mensen in Indonesië, willekeurige
slachtoffers, de lijst
is eindeloos. De
dilemma’s van die
tijd ontbreken daarbij
niet: Steek je je nek
uit voor verzet of
onderduik, dan wel
kies je voor de vijand
uit overtuiging of
persoonlijk gewin. Een
nog steeds groeiende
rij publicaties hierover
ziet elk jaar het licht.
Nieuwe perspectieven, onbekende
verhalen, aandacht
voor de mensen die
voor de NSB kozen
en de manier waarop
zij na de oorlog zijn
behandeld. Het zwartwit denken over goed
en fout heeft een heel
palet aan grijstinten
gekregen. Zo goed
waren veel Nederlanders helemaal niet
is het beeld dat vaak
opgeroepen wordt. Veel mensen schipperden om zo schadevrij mogelijk door de oorlog te komen. Wat bij dit alles zelden
vermeld wordt, is echter het grote zwijgen.
In de onlangs in het Groninger Museum geopende expositie
‘En tóch staat de Martini - 75 jaar bevrijding in Groningen’ is
een walgelijk anoniem briefje te zien in – mogelijk opzettelijk slecht – Nederlands waarin een onbekende uit de Van
Speijkstraat de politie bericht dat er op huisnummer 1 nog de

(Fries Film Archief)

Noord-Nederland is in april 1945 door Canadezen, Polen en Belgen bevrijd. De gevechten om de stad
Groningen duurden drie heftige dagen, waarbij een deel van de binnenstad werd verwoest. Vervolgens
begon een nog heftiger strijd om Delfzijl. De oorzaak voor de hardnekkige verdediging door de Duitse
troepen hangt samen met hun besef dat Noord-Duitsland de volgende bestemming van de geallieerde
troepen was. De bevrijding van Friesland ging makkelijker, maar ook in Friesland zal de april-mei
periode nog altijd één zijn met meer aandacht voor de oorlog.

De grafkelder van jonker Sicke van Dekema is teruggevonden in de kerk van Jellum. Allard van der Haring
en Klaas Speelman doen onderzoek naar Sicke van
Dekema en Mammema State. In de jaren ‘80 zijn er al
eens opgravingen geweest
naar Mammema
State in Jellum.
Toen is een deel
van de oude
state van de jonker blootgelegd.
Het duo kreeg
toestemming
van het kerkbestuur om de kerkvloer open te breken
en vond in de grafkelder resten van zeker drie mensen.
Het plan is om de kelder zichtbaar te maken, door er
een glazen plaat overheen te leggen.
www.omropfryslan.nl

(Foto Combi Hommema, Franeker)

Het grote zwijgen

(Foto Omrop Fryslân)

Het anonieme briefje waarin
een onbekende uit de Van
Speijkstraat de politie bericht
dat er op huisnummer 1 nog
de Joodse familie P. Mok
woont die de politie kennelijk
vergeten is op te halen. Daaronder staat het commentaar
van de politie geschreven.
(Groninger Museum)
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Grafkelder

(Foto Omrop Fryslân)

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

KORT NIEUWS

EGGE KNOL

Warkums Erfskip

(Foto Warkums Erfskip)

NABUREN

In het stadhuis in Workum komt een
nieuwe, vaste tentoonstelling over de
Tweede Wereldoorlog. Museum Warkums Erfskip wil met de tentoonstelling ‘Oorlog en Verzet in Workum tentoonstellingen omgeving’ een bijdrage
leveren aan het in leven houden van
de herinneringen aan de bezettingstijd. Het oude, monumentale stadhuis
wordt toegankelijk gemaakt voor het
grote publiek. De hal, burgemeesterskamer, raadszaal
en introductieruimte worden daarvoor gebruikt, en op
de tweede verdieping komt een speciale oorlogszolder.
www.omropfryslan.nl

Lexicon Frisicum

It Lexicon Frisicum (1872) fan Joast Halbertsma kin
sjoen wurde as it begjin fan de leksikografy fan it
moderne Frysk. Fan 2018 oant 2020 is wurke oan it
tagonklik meitsjen fan it yn it Latyn
skreaune Lexicon troch leksikograaf
Anne Dykstra as lûker fan it mânske
projekt. Yn totaal is mear as 60 prosint
oerset nei it Frysk. It is publisearre
op de webside fan it Instituut voor de
Nederlandse Taal.
lexiconfrisicum.ivdnt.org
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De terugkeer van de
Joodse kinderen

In het project ‘De terugkeer van de Joodse kinderen’ staan 210
Joodse kinderen centraal die in 1943 van Amsterdam naar (het
relatief) veilige Friesland zijn gesmokkeld en daar bij gezinnen werden ondergebracht. In de media werden oproepen
gedaan om zoveel mogelijk van die ‘kinderen’ op te sporen
zodat ze nog een keer terug kunnen keren naar Friesland, om
omgekomen familieleden te gedenken, de vrijheid te vieren
en hun verhalen te vertellen. Op de ‘Onderduikdagen’ (1, 2 en
3 mei) vertellen ze hun verhaal aan de volgende generaties.
Tijdens deze dagen zijn er ook wandelingen langs historische
onderduikplekken, lezingen en andere activiteiten.
Voor het project wordt ook een vierdelige documentaireserie
gemaakt (door Omrop Fryslân) over de omvangrijke kindersmokkel van Amsterdam naar Friesland. Wat bewoog een
groep jonge Amsterdamse studentes om met gevaar voor
eigen leven zoveel kinderen in veiligheid te brengen? Hoe
kregen ze het gevaarlijke transport voor elkaar, hoe was het in
de provincie georganiseerd en wat heeft het voor de Joodse
kinderen betekend?
In Tresoar is de tentoonstelling ‘Wy kinne der noch wol ien
by ha’ te zien (tot en met 19 juli) met daarin 17 portretten van
Joodse onderduikkinderen die naar Friesland werden gesmokkeld. Velen hebben nog steeds contact met hun onderduikfamilies.

Smokkelbern
De theatervoorstelling Smokkelbern (15 april tot en met
16 mei) vertelt het verhaal van een deel van deze kinderen
die door heldhaftige studenten uit het door oorlogsgeweld
levensgevaarlijke Amsterdam gesmokkeld worden, op reis
naar een veilig onderdak. De voorstelling is geïnspireerd
op gebeurtenissen in het leven van Lea Tropp, die als jong
meisje in 1943 werd ondergebracht
bij een bakkersfamilie in Abbega.
De muziektheatervoorstelling voert
langs de belangrijkste locaties van
de smokkelroute: Amsterdam, Lemmer, Abbega, Sneek en Leeuwarden.
www.joodsekinderen.nl
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JAN VAN ZIJVERDEN

Onze Zuiderzee
Tot de afsluiting in 1932 is de Zuiderzee een belangrijke verkeersader en bron van werkgelegenheid. Maar ook gevaarlijk, zo bewijst de stormvloed van februari 1825. Vanaf 1883
worden op initiatief van het Koudumer Tweede Kamerlid Age Buma plannen ontwikkeld
voor het afsluiten van de Zuiderzee. De stormvloed van 1916 maakt de geesten er pas echt
rijp voor. Het plan voor afsluiting en inpoldering zal namelijk grote gevolgen hebben voor
de mensen die voor hun werk direct of indirect zijn aangewezen op de visserij.
In Eens ging de zee hier tekeer gaat historica en schrijfster Eva Vriend (1973) in op de enorme veranderingen die de afsluiting van de Zuiderzee in de verschillende vissersplaatsen
heeft teweeggebracht. Daarmee staat ze in een rijke traditie van allerlei wetenschappers
die het Zuiderzeegebied als onderzoeksterrein hadden en hebben. Dat onderzoek begint
met de cultuurnationalisten, die in de tweede helft van de 19de eeuw in de visserijgemeenschappen rond de Zuiderzee ‘een oeroude beschaving met een krachtige volkscultuur’
zien. De plek waar de ‘echte’ Nederlanders wonen.
Eva Vriend loodst de lezer aan de hand van de geschiedenissen van vier families soepel
door het leven langs de Zuiderzee gedurende de hele 19de en 20ste eeuw: de families Van
den Berg (Urk), Kwakman (Volendam), Hopman (Spakenburg) en Van Eekelen (Wieringen). Voor haar boek sprak ze met talloze bewoners langs de kuststreek. Haar aanpak is
‘in de goede traditie van Geert Mak’, zoals het boekenpanel van het televisieprogramma
De Wereld Draait Door stelt, maar door het grote tijdbestek en de talloze namen af en toe
wel lastig om echt goed te volgen.
Dit boek zorgt er desondanks voor dat we een uniek inkijkje krijgen in de gedachtewereld
van de kustbewoners. Hoe gingen zij om met de grote veranderingen die de afsluiting van
‘hun zee’ teweegbracht?
Voor welke dilemma’s
stonden zij? Welke keuzes
hebben zij gemaakt? En
– vooral – waarom?
Uiteindelijk zal uit het
verhaal van Vriend blijken
dat de kustbewoners zich
in de meeste gevallen
uitstekend aan de nieuwe
uitdagingen aan wisten
te passen en zich tegelijkertijd graag vastklampen
aan hun gezamenlijke
De ‘leugenbank’ in Makkum, waar de vissers zich verzamelden als
hun netten te drogen hingen. In Makkum werd het rond de voltooiZuiderzeeverleden. Oveing van de Afsluitdijk steeds drukker. Zuiderzeevissers die dichter
rigens geldt dat sommige
bij goede visgronden wilden wonen, verhuisden ernaartoe. Onder
ontwikkelingen die Vriend
hen de Urker en Friese grootouders van Jurie Fet van den Berg.
(PicturesfromNL)
in haar boek beschrijft
– zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de quotering van de visvangst en de schaalvergroting
in de visserij – ook wel zouden hebben plaatsgevonden zonder de aanleg van de Afsluitdijk. Dat doet niets af aan deze knappe
studie van een groep mensen die zich
Eens ging de zee hier
ondanks het verdwijnen van een min of
tekeer
meer gezamenlijk maritiem verleden, misEva Vriend
schien nog wel sterker dan voorheen met
Atlas Contact,
Amsterdam, 2020
elkaar verbonden voelt. <
368 p.
isbn 9789045036311
€ 24,99

Jan van Zijverden (Waarder, 1967) groeide op in
Medemblik, is maritiem historicus en werkt als
conservator bij het Drents Museum in Assen.

BOEKEN KORT
Zeeën van tijd
Douwe Keizer
Uitgeverij Elikser, Leeuwarden,
2019
500 p. | isbn 9789463651806
€ 24,50
Roman over eind 19de eeuw, toen majestueuze
zeilschepen de wereldzeeën bevoeren. Hoofdpersoon Jelte is een zee-nomade, het schip is
zijn thuis. Hij is ook geïnteresseerd in wat zich er
aan de wal afspeelt en is kritisch op de Verenigde
Staten - zijn tweede vaderland - dat zich van de
zee afkeert.
De predikant en de Boeddha
B.J. ter Haar, A. de Jong en
T.H.F. Halbertsma
Noordboek, Gorredijk, 2020
208 p. | isbn 9789056154868
€ 17,50
In 1843 publiceerde Joost Halbertsma, predikant, taalgeleerde en letterkundige, de eerste
Nederlandstalige tekst over het boeddhisme:
Het Buddhisme en zijn stichter. Het veroorzaakte
een revolutie. Van de uitgave verschenen vijftig
genummerde exemplaren. Zijn verhandeling
is opnieuw uitgegeven, voorzien van beschouwingen over Halbertsma en onderzoek naar het
boeddhisme tot 1843.
Een ‘Historikerstreit’ op de vierkante Friese millimeter
Kerst Huisman
Uitgave in eigen beheer,
Leeuwarden, 2020
77 p. | € 20
Wat begon als een onschuldige historische
speurtocht naar een verdwenen middeleeuws
veendorp is uitgedijd tot een decennialange vete
(met rechtszaken) en een serie venijnige schrifturen van amateurarcheoloog Jan Post. De vete
omvat vele aspecten van de Friese geschiedenis. Huisman toont aan, met wetenschappelijke
argumenten,dat Post niet altijd gelijk heeft.
Jan Mankes. Schilder van tederheid
Rémon van Gemeren
WBooks, Zwolle, 2020
254 p. | isbn 9789462583498
€ 29,95
Biografie over Jan Mankes (1889-1920), die bijna
tweehonderd schilderijen, tekeningen en prenten
naliet, over het leven van deze schilder van de
stilte, natuur en tederheid. Mankes zonderde zich
het liefst af in de natuur en in zijn atelier. Uiterlijk
was hij kalm, innerlijk was hij onrustig. Zijn werk
wordt gekenmerkt door verstilling, verfijning,
eenvoud, zuiverheid en melancholie.
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JanMurk de Vries, ûneinige
beweging
Jaap Bruintjes
Noordboek, De Gordyk, 2020
88 s. | isbn 9789056156022
€ 17,50
Yn it wurk fan JanMurk de Vries (1919-2015) sit
altyd beweging: lang útsette linen yn it brede
lânskip; de beweging fan it tij; tûken, hannen
dy’t omheech rikke. Der sit ek beweging yn de
ferhâlding tusken minske en natuer, yn it sykjen
fan de minske nei syn relaasje mei omjouwing en
kosmos. Hy brûkte tal fan techniken.
Friese snakerijen
Johan R. ter Molen
Noordboek, Gorredijk, 2020
143 p. | isbn 9789056156176
€ 22,50
Kwabornamenten in alle mogelijke vormen en toepassingen komen aan bod en
tonen hoe deze eens zo modieuze ornamentiek
in de 17de eeuw een eeuw lang juichend werd
gebruikt in bijna alle vormen van toegepaste
kunst en daarna stilletjes verdween. Al vloeiend,
lubberend en zwierend werden deze grillige
vormen toegepast in goud, zilver, marmer, hout
en ook op papier.
De wereld van Zander
Zander Jacobs Klooster (vertaling
Rienk Klooster)
Stellingwarver Schrieversronte,
Oldeberkoop, 2020
287 p. | isbn 9789064661952
€ 17,50
De uit Donkerbroek afkomstige landverhuizer
Zander Jacobs Klooster (1820-1906) is ruim
tachtig als hij allerlei herinneringen uit zijn leven
aan het papier toevertrouwt. Hij blikt terug op
zijn jeugd, schooltijd, familie, gebeurtenissen die
hij meemaakt en personen die hij ontmoet. Ook
verschillende aspecten over de afscheidingsbeweging in Donkerbroek, Haulerwijk en Appelscha
komen aan bod.
Aeta en ame plús
Dick Bruna (vertaler
Tineke Blom)
Bornmeer, Gorredijk,
2019
26 p. | isbn
9789056155568 | € 6,95
Opa en oma Pluis in de Hindelooper taal vertaald. Nijntje gaat graag op bezoek bij opa en
oma Pluis. Haar opa en oma vinden het ook erg
fijn als Nijntje komt. Opa heeft speciaal een step
voor haar gemaakt en ze mag twee koekjes bij de
thee.

Boeren blijven. Vijftig jaar
platteland in beeld
Jan van ’t Zelfde en Haro
Hielkema
WBooks, Zwolle, 2019
216 p. | isbn 9789462581494
€ 29,95
Vijftig jaar geleden werkten nog 750.000 mensen
in de landbouw. In de afgelopen vijftig jaar is het
Nederlandse platteland ingrijpend veranderd.
Schaalvergroting, specialisatie en landbouwmechanisatie gaven het boerenbedrijf in veel
opzichten een totaal andere aanblik. Nederlandse
boeren en boerinnen zijn ondanks alle veranderingen gewoon boer gebleven.
Tussen de eerste en laatste
saluutschoten
Bauke Posthuma
Flevodruk, Harlingen, 2020
227 p. | isbn 9789090329369
€ 20
Onderzoek naar 165 buitenlandse militairen die
in de periode van de Tweede Wereldoorlog in
Harlingen en omgeving zijn begraven. Het boek
gaat ook over de bomaanvallen op Harlingen,
met een uitgebreid verhaal over de bom op de
Schritsen 5 november 1941, die op Franeker en
de Luchtbeschermingsdiensten van Harlingen en
Franeker.
Moord, doodslag, geweld
en andere narigheid
Frans Thuijs,
Bornmeer, Gorredijk, 2020
256 p. | isbn 9789056156152
€ 25
Een bonte verzameling van
verhalen uit het Stadsarchief van Amsterdam over 300 jaar moord,
doodslag, prostitutie, ontucht, bedrog en veel
meer opzienbarende zaken. Zij die schuldig
bevonden werden door de rechtbank kwamen er
niet gemakkelijk af.
De Vrije Fries
Redactie Martha Kist e.a.
Fryske Akademy, Leeuwarden, 2019
206 p.
isbn 9789061710240
€ 19,50
Het jaarboek van het
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur 2019 heeft als thema ‘Culturele
Hoofdstad 2018. Een eeuw Friese stadsfestivals
in Leeuwarden.’ Met bijdragen van o.a. Jonathan
Israel, Milo van der Pol, Sjoerd Looper, Evert
Kramer en Gilles de Langen.
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26 maart

7 mei

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

LUNCHLEZING
Lezing door Jet Steinz over de mooiste, grappigste,
ontroerendste en opmerkelijkste brieven uit verschillende archieven.
www.tresoar.nl

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

28 maart
HOUTVAART EN HOUTHANDEL IN DE 18DE EEUW
Symposium van de werkgroep Maritieme geschiedenis
van de Fryske Akademy.
www.fryske-akademy.nl

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

tot en met 5 april

10 mei
FUSIES IN DE LEEUWARDER ZUIVEL
Lezing door Harry Vellenga over fusies in de Leeuwarder zuivel in de tweede helft van de 20ste eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

11 april tot en met 24 mei
EEN VEELBEWOGEN DAG
Op 15 april werd Sneek bevrijd. Vlak voordat de
eerste Canadese voertuigen de stad binnenreden,
staken Duitse militairen het Waaggebouw in
brand om vervolgens te vluchten. De expositie
toont voorwerpen die met de bevrijding te maken
hebben en waarin aan de hand van foto’s, films en
verslagen van ooggetuigen het verhaal van deze
bijzondere dagen in 1945 wordt verteld.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

11 april tot en met 6 september
Oog in oog met de oorlog
Het Fries Museum toont in samenwerking met
Tresoar en HCL archiefbeelden van de Tweede

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

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

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

HARLINGEN EN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Tentoonstelling in het teken van herdenking 75 jaar
Bevrijding, in samenwerking met Centraal Comité
1945 en Vereniging Oud Harlingen.
www.hannemahuis.nl

18 april tot en met 28 juni
CONTRE L’OUBLI
Tentoonstelling met werk van Edith Auerbach
(1899-1949), ze werd geïnterneerd in een
kamp voor kunstenaars. Zij kwam vrij, maar
moest als Joodse vrouw al snel onderduiken. Ze
overleefde de oorlog en legde de verschrikkingen
van de holocaust vast in schilderijen.
www.museumbelvedere.nl

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

tot en met 14 juni
DE DOLLE DAGEN
Tentoonstelling die aan de hand van dagboek
fragmenten,brieven, interviews, foto’s en voorwerpen een beeld schetst van de gebeurtenissen vlak
voor, tijdens en na de bevrijding van de gemeente
Heerenveen.
www.heerenveenmuseum.nl

oant en mei 19 july

Word nu
abonnee!
12 maande
n
voor slechts

€ 57,50

Ontdek
Fryslân
Samen met de
Friesland Post!

Bel 0513 - 68 33 14 of ga naar www.frieslandpost.nl

WY KINNE DER NOCH WOL IEN BY HA
Tentoanstelling mei 17 portretten fan Joadske
ûnderdûkbern.
www.tresoar.nl

vanaf 11 april
SJOERD HUIZINGA
Tentoonstelling met werk van Sjoerd Huizinga, de grote
onbekende van kunstenaarsgroep Yn ’e Line.
www.museumdrachten.nl

16 april tot en met 31 mei

Wereldoorlog en de bevrijding in Friesland. Deze
fototentoonstelling karakteriseert de oorlogstijd in
Friesland en sluit aan bij het landelijke project WO2
in 100 foto’s van het NIOD. Er zijn amateurfilms te
zien die het Fries Film Archief speciaal selecteerde.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT

12, 19 en 26 april
LANGS SPOREN VAN OORLOG EN VERZET
Wandeling met gidsen langs sporen van oorlog en
verzet in de Leeuwarder binnenstad. De tour gaat
ook langs sporen van Joods leven.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 april tot en met 4 mei

fan 18 april ôf
IISBAAN YN ’E MAAITIID
Tentoanstelling yn paviljoen Obe mei skilderijen, foto’s
en gedichten oer iisbanen.
www.tresoar.nl

3 mei
INLEVERDAG
Inleverdag van spullen, foto’s en documenten uit de
Tweede Wereldoorlog.
www.tresoar.nl

30

DE JOODSE BRUILOFT
Een theatrale vertelling in het hart van de Joodse
buurt in Leeuwarden naar aanleiding van het boek
van Auke Zeldenrust over Barend Boers en Mimi
Dwinger.
www.dejongerepubliek.com

16 april oant en mei 7 maaie
SKAAD
Lokaasjefoarstelling (Loaiïngea) oer it ferhaal
fan fersetsman Gerard Reeskamp, dy’t by de
knokploech fan Skearnegoutum komt. Dêr makket
er namme mei spektakulêre aksjes. Nei de oarloch
krijt er in protte wurdearring en lof foar syn moed,
mar letter wurdt twivele oan syn heldhaftichheid.
www.pier21.nl

Het Kollumer Oproer van 1797 spreekt nog altijd
tot de verbeelding. Aan dit volksoproer herinneren
vooral de namen Salomon Levy, Jan Binnes en
Abel Reitses uit Burum. De laatste zou met zijn
uitroep ‘Oranje Boven’ de aanstichter zijn. Maar
wie was hij?
De volgende editie van Fryslân, nummer 3,
verschijnt op 28 mei.

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.

