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SIEBRAND KRUL

In het boek Zuivelfabrieken in Friesland van Karstkarel, Molema en Visser (2018), is op geen enkele van de
honderden foto’s ook maar een zweem te zien van de milieuschade die ‘it fabryk’ veroorzaakte. Lozing
van afvalwater op het oppervlaktewater kwam domweg niet als probleem bij de mensen op. En gebeurde
dat wel, dan dwongen sociale conventies de klagers snel in het defensief. ‘It fabryk’ was immers vaak
de grote werkgever in het dorp. Instanties als het waterschap en de provincie probeerden vanaf de jaren
vijftig de vervuiling, die vooral ’s zomers tot stank en vissterfte leidde, in te dammen. Tevergeefs, meestal.
Halfbakken oplossingen zoals concentratie van lozingen in bijvoorbeeld Spannenburg en Holwerd, en het
‘verregenen’ over landbouwgrond losten niets op. Pas het massaal sluiten van de fabrieken en aansluiting
op de riolering maakten een einde aan de vervuiling. Ronald Plantinga en Roelof Veeningen spitten deze
ontwikkeling uit.
Zijn grafsteen in Loënga laat in niks vermoeden dat de herdachte, Sipke Huismans, een felle strijder voor
het Fries was. In zijn kerkelijke kringen vond de dominee vooral weerstand: het Fries is de taal van de
herberg. Bijzonder zijn twee artikelen van strijders van een andere, elkaar tegengestelde zaak, eind 18de
eeuw: de patriot Ale Bakker en de Oranjeklant Abel Reitses.
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ZUIVELINDUSTRIE EN MILIEU

RONALD PLANTINGA EN ROELOF VEENINGEN

(NVWBL) het afvalwaterprobleem voor het eerst systematisch in beeld. Apotheker J.B. Lenstra bezocht in 1942/43
de Friese zuivelfabrieken, maar staakte na 33 bezoeken het
onderzoek wegens de oorlogsomstandigheden. De conclusie
was niettemin dat de zuivelfabrieken de grootste veroorzakers van oppervlaktewatervervuiling waren. Daarnaast bleek
dat de overlast in de warme zomermaanden toenam. Bij negentien van de onderzochte fabrieken hadden omwonenden
klachten. Door de beperktere bedrijvigheid van de oorlogsjaren werd de vervuiling vermoedelijk nog onderschat.
Eind jaren vijftig nam de aandacht voor watervervuiling in
Friesland toe, al drong dat kennelijk nog onvoldoende door.
Zo leverde de Leeuwarder Courant in juni 1960 kritiek op de
overheid: ‘Over het algemeen kan gesteld worden, dat Friesland wel de stand maar niet de stank van het water beheerst.’
Gemeenten en de provinciale overheid kregen omstreeks
deze tijd wel een beter beeld van de waterkwaliteit. Zo vonden onderzoeken plaats in Leeuwarden (1951) en Bolsward
(1952). En tussen 1956 en 1957 deed Provinciale Waterstaat
op een groot aantal punten in de provincie onderzoek. Begin
jaren zestig werden deze waterkwaliteitsmetingen voortgezet, waardoor de provinciale ambtenaren omstreeks 1960
vaststelden dat er iets moest gebeuren. De zuivelindustrie
was, als belangrijkste vervuilingsbron, hierbij van cruciale
betekenis.

Overlast door afvalwater bij
zuivelfabrieken

De vele zuivelfabrieken die Friesland rijk was, brachten naast welvaart ook overlast voor omwonenden. Tot in de jaren
zeventig loosde men het afvalwater, dat vrijkwam bij kaas- en boterproductie, in de omliggen kanalen en meren. Het gevolg
was stank en vissterfte. Ofschoon het probleem al in de jaren vijftig werd erkend, duurde het tot begin jaren negentig
voordat de lozingen definitief waren beëindigd.

De voormalige zuivelfabriek
Trynwâlden nabij Giekerk.
De fabriek zuiverde het
afvalwater in de nabijgelegen
moerassen. (Tresoar)
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ij zuivelproductie komt afvalwater vrij. Het begint
bij de levering van de melk: door het schoonmaken
van melkbussen kwamen melkresten in het milieu
terecht. In de fabriek liep bij het persen van kazen de wei
weg en bij het schoonmaken van melkcentrifuges en andere
machines kwam eveneens afvalwater vrij. Op verschillende
plekken in de fabriek liep het afvalwater direct en eenvoudig
naar het oppervlaktewater. Micro-organismen braken hier
de melkresten af, en dit leidde vooral in de zomer tot
stankoverlast en vissterfte.
Tot in de jaren vijftig ervoeren Friezen deze overlast
zelden als problematisch. De afvalwaterlozingen waren
beperkt door de relatief kleinschalige productie en de grote
hoeveelheid oppervlaktewater in de provincie. Na de Tweede
Wereldoorlog steeg de melkproductie en nam tegelijkertijd
het aantal fabrieken door schaalvergroting sterk af. Lokaal
verdween daarmee de vervuiling, maar de overgebleven
fabrieken loosden daardoor meer afvalwater. Vooral waar
een fabriek (al dan niet via de riolering) op een doodlopende
vaart loosde, zoals de Schipsloot in Wolvega, verslechterde
de waterkwaliteit.

Het duurde enkele decennia voordat bedrijfsleven en overheid het milieuprobleem oplosten. Provinciale Waterstaat
nam niettemin al vroeg maatregelen door eisen te stellen aan
de fabrieken, nadat de verwachting dat ze hun eigen afvalwater zouden zuiveren, op een enkele uitzondering na, op niets
uitliep. Veel vervuilingsbronnen verdwenen door het sluiten
van fabrieken, de overblijvende maakten beter werk van het
verminderen van de hoeveelheid afvalwater. Uiteindelijk
kregen de fabrieken een aansluiting op de riolering en waren
daarmee verbonden met een rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi). Daarmee waren de lozingen definitief beëindigd.

kom. Mensen klaagden vaker wanneer sprake was van grootschalige vissterfte. Zo klaagden eind jaren dertig en begin
jaren veertig binnenvissers over de slechte waterkwaliteit in
Dokkum. Zo klaagden L. Bijlsma en zijn zoon en stelden dat
het water ‘in en om Dokkum […] gedurende eenigen tijd zóó
vuil en inktzwart’ was en ‘dat het stank verspreidde hetgeen
voor den vischstand zeer zeker slecht is, en voor de gezondheid van menschen, die op en om het water wonen, ook wel
nadeelig zal zijn.’
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht de Nederlandsche
Vereniging tegen Water-, Bodem, en Luchtverontreiniging

< Overzichtskaart uit het
rapport over de weilozingen in 1961 (vier lozingspunten). Op de kaart staan
ook vermeld de fabrieken
die wei aanvoerden.
(Tresoar)

Vier lozingspunten
In juli 1960 schreef de provincie aan de Friese zuivelfabrieken
dat de bestaande lozingsvergunningen werden ingetrokken,
en dat zij bij nieuwe vergunningen voorwaarden ging stellen
aan lozingen. De lozingen dienden beperkt te worden en
ook was er de aankondiging dat ‘over niet al te lange tijd de
zuivering van afvalwater over de gehele linie verplicht zal
worden gesteld.’ Ambtenaren Jan de Boer en Hein Ehrhardt
bezochten in augustus en september van 1960 alle zuivelfabrieken om het afvalwaterprobleem in kaart te brengen. Zij
schreven hierover een uitgebreid rapport. In dit ‘afvalwater-

< De circuits van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van
de zuivelfabriek in Warga,
met personeel op de brug.
(Collectie Roel Oosterloo)
> De afvalwaterwaterzuivering van Warga was van
het type carrousel, een veel
toegepast ontwerp in de
afvalwaterzuivering.
(Collectie Jan Bles)

Nadelig voor de gezondheid
Al voor de Tweede Wereldoorlog klaagden omwonenden over
de afvalwaterlozingen. De oudst bekende klacht over vervuiling door een zuivelfabriek stamt uit 1893 toen een groep
omwonenden Gedeputeerde Staten verzocht om iets te doen
aan de vervuiling van de coöperatieve zuivelfabriek in Achlum. In de jaren dertig en veertig nam het aantal klachten toe
over fabrieken die loosden op vaarten binnen de bebouwde
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breidde de fabriek sterk uit en nam de hoeveelheid afvalwater
toe. De toenmalige directeur Jan Bles herinnert zich dat nog
heel goed: ‘De vervuiling van de Wergeaster Feart gaf beroering in het dorp. Nog geen jaar na de opening sprak één van
de opposanten ‘Se moatte in bom ûnder it fabryk lizze’. Het
ging hierbij vooral om botervet, dat op het water dreef en dat
veel dorpelingen als hinderlijk ervoeren. Negatieve publiciteit
dreigde, en dat kon schadelijk zijn voor het imago van het
bedrijf. […] Ik stapte daarop naar het bestuur van de Frico,
dat groen licht gaf voor de bouw van een zuiveringsinstallatie.’ Die zuiveringsinstallatie opende in 1971 en had een
capaciteit om het afvalwater van 20.000 mensen te zuiveren.
Sinds de sluiting van de fabriek in 1993 ligt het bouwwerk
ongebruikt nabij het kerkhof.

< Geheel links tanks voor
opslag en buffering van afvalwater bij FrieslandCampina te Leeuwarden, in het
midden opslagtanks van
Vitens en rechts op de achtergrond de gistingstanks
van de rwzi te Leeuwarden
van het Wetterskip. (Collectie Roelof Veeningen)
> Geautomatiseerd kaastransport in de zuivelfabriek
van Bergum. (Collectie Alle
de Haan)

rapport’ stonden drie mogelijke oplossingen. Allereerst het
zo snel mogelijk beëindigen van de weilozingen. Daarnaast
het verminderen van de hoeveelheid afvalwater door aanpassing van productieprocessen en werkwijzen, de zogeheten
‘interne sanering’. Tot slot zuivering van het afvalwater, hetzij
bij de fabriek, hetzij in een gemeentelijke of provinciale rwzi.
Provinciale Waterstaat richtte zich in eerste instantie op de
eerste twee maatregelen.
In de zomerperiode bereikte de melkproductie een piek en
daarmee steeg ook de weiproductie. In 1960 konden de
meeste fabrieken niet alle wei tot melkpoeder te verwerken
en loosden het daarom gedurende de zomermaanden op het
oppervlaktewater. Provinciale Waterstaat wilde dit zo snel
mogelijk beëindigen. In de zomer van 1961 werd daarom
met elf fabrieken een proef uitgevoerd. Verspreid over de provincie wees men vier lozingspunten aan: de pier bij Holwerd,
het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Spannenburg, en
het Van Harinxmakanaal bij Franeker en Dronrijp. De punten
waren gekozen vanwege de goede doorstroming van het
water, maar ook vanwege de ligging ten opzichte van de deelnemende fabrieken. Iedere vrijdag moesten de hoeveelheden
geloosde wei telefonisch worden gemeld aan Provinciale
Waterstaat. Het oppervlaktewater werd op gestelde tijden
bemonsterd.
Provinciale Waterstaat was tevreden over de eerste weilozingen en besloot ze daarom voort te zetten. Spannenburg was

L aboratorium van de Bond
van Coöperatieve Zuivelfabrieken aan de Keizersgracht te
Leeuwarden, 1965. (Tresoar)
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het belangrijkste lozingspunt, en daarom installeerde men
zelfs een ‘buisleiding met kraan’ om gemakkelijk de wei van
de tankauto in het water te lozen. Toen de waterkwaliteit hier
achteruitging werd in het derde jaar (1963) een groter aandeel
bij Holwerd geloosd in de Waddenzee. Bootreizigers keken
waarschijnlijk vreemd op toen een tankauto wei loosde in de
veerhaven. In het derde jaar van de weilozingen was de prijs
voor wei zo laag dat de fabrieken het liever loosden dan naar
de CCF brachten voor verwerking. Provinciale Waterstaat was
not amused: ‘Uit het oogpunt van het goed waterbeheer is
dit uiteraard onaanvaardbaar.’ In 1964 werden daarom deze
weilozingen gestaakt. Fabrieken hadden ondertussen geïnvesteerd in indampers die het water verdampten zodat er vaste
stof overblijft. Dat leverde ook weer nuttige producten op,
zoals weipoeder, dat ze aan de boeren leverden.

Ongewenste bemoeienis
Voorkomen is beter dan genezen en dit geldt ook voor het
lozen van afvalwater. Door het voorkomen van ongelukjes,
lekkages en hergebruik beperkte men de hoeveelheid afvalwater. Het eigen personeel wist natuurlijk het beste hoe deze
zogenoemde ‘interne sanering’ aangepakt moest worden.
In eerste instantie werden de fabrieken geadviseerd door de
Rijks Agrarische Afvalwater Dienst (RAAD) in Arnhem.
Deze overheidsinstelling hield zich al vanaf begin jaren
vijftig bezig met vervuiling door zuivelfabrieken. De RAAD
adviseerde bijvoorbeeld om melkbussen minstens dertig
seconden te laten uitlekken voordat ze werden gespoeld. De
Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken zette daarnaast in
1961 een laboratorium op om waterkwaliteitsmetingen uit te
voeren. Wim de Graaf, oud-directeur van de RAAD, was de
eerste leidinggevende van het lab. De Bond nam de advisering over van de RAAD en begeleidde de fabrieken intensief
bij de interne sanering en het meten van de hoeveelheid
afvalwater. Jan de Jong was tussen 1967 en 1972 afvalwateradviseur bij de Bond en blikt terug dat het vaak om eenvoudige aanpassingen ging: ‘Bij diverse interne saneringscontroles werd er onder lekkende koppelingen emmer gezet om het
weglekkende product op te vangen. Vaak kostte het minder

moeite een koppeling steviger aan te draaien om zo verlies te
voorkomen.’
Ook controleurs van Provinciale Waterstaat hielpen daarbij. Zij beschikten immers over aanzienlijke kennis van het
afvalwaterprobleem doordat zij in veel fabrieken kwamen.
Tabe van der Zwaag, toezichthouder vanaf 1960 bij de Waterstaat, herinnert zich die bezoeken: ‘De controlebezoeken
werden door veel bedrijfsleiders aanvankelijk als ongewenste
bemoeienis ervaren en er was weleens sprake van stevige
confrontaties. In enkele gevallen werd zelfs alle medewerking geweigerd en moest een schrijven van het provinciaal
bestuur verandering brengen.’
Provinciale Waterstaat adviseerde in 1960 de meest vervuilende fabrieken om zelf een waterzuiveringsinstallatie te
bouwen, maar daar kwam niet veel van terecht wegens te
hoge kosten. Eenvoudiger en vooral goedkoper was ‘verregening’: het uitsproeien van afvalwater over landbouwgrond. Het principe was dat de bestanddelen in afvalwater
werden afgebroken in de bodem. Na onderzoek door de
RAAD bij de fabrieken in Jubbega en Elsloo werd eveneens
een verregeningsinstallatie geplaatst in Tijnje, Waskemeer
en Hollum. Doordat de provincie ervan uitging dat deze
fabrieken voortaan in de zomer niet meer loosden, kregen ze
een vergunning voor winterlozingen. Dat ging mis: ook met
een verregeningsinstallatie loosden fabrieken toch op het
oppervlaktewater. Daarop stelde de provincie steviger eisen
voor interne sanering.

‘In bom ûnder it fabryk’
Uiteindelijk werd alleen bij de centrale melkinrichting en
botermakerij van Frico in Warga een waterzuiveringsinstallatie gebouwd. In 1970 opende de commissaris van de Koningin de fabriek met veel tam tam. Het dorp was enthousiast
en vierde dat met een feestweek onder het motto ‘Wergea
Oerein’ met als hoogtepunt het onthullen van het beeld
‘Afkes Tiental’ in aanwezigheid van prinses Margriet. Bij de
komst van de fabriek beloofde de gemeente Idaarderadeel
aansluiting op de riolering. De gemeente was echter traag
met de aanleg van de beloofde aansluiting. Ondertussen

< Auke Slagter en Yke Koudenburg, melkrijders in Jubbega en Nieuwehorne, bij
de melkontvangst van De
Takomst in Wolvega, jaren
zeventig. (Museum Joure)

Nieuw tijdperk
De invoering van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
in Friesland per 1 januari 1972 luidde een nieuw tijdperk in.
Zuivelfabrieken moesten voortaan een vergunning hebben
en bovendien een verontreinigingsheffing betalen voor de
lozing van afvalwater. Op zo kort mogelijke termijn dienden
de fabrieken te worden aangesloten op de riolering. Het
afvalwater zou dan, samen met huishoudelijk afvalwater,
worden gezuiverd in een rwzi.
In de praktijk kwam het erop neer dat de zuivelfabrieken
voor de keuze werden gesteld: aansluiting op de riolering (en
zuivering elders), of zuivering in een eigen zuiveringsinstallatie. Het grootste deel koos voor aansluiting op de riolering.
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig tot begin jaren
negentig kwamen deze aansluitingen tot stand. In een beperkt aantal gevallen leidden de aansluitingsplannen tot discussie. Zo werd bij De Goede Verwachting in Workum de afstand ten opzichte van de nabijgelegen rwzi zo ver mogelijk
opgerekt door het lozingspunt op de uiterste oosthoek van
het bedrijfsperceel te plaatsen. Zo kwam de fabriek boven de
grens van 250 meter uit waarvoor de provincie de kosten van
aansluiting betaalde. Uiteindelijk ging Provinciale Waterstaat
hier niet in mee, en kwamen de kosten voor rekening van De
Goede Verwachting.
De maatregelen in de zuivelsector droegen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Met name
de aansluiting van fabrieken op de riolering betekende een
snelle verbetering van de waterkwaliteit.
Het afvalwater van de zuivelindustrie is anno 2020 onder controle. In Friesland staat nog een beperkt aantal fabrieken, weliswaar met een enorme capaciteit. De hoeveelheid afvalwater
is sterk gereduceerd, waarbij interne sanering en sluiting van
fabrieken bepalend waren. Volgens de begroting van Wetterskip Fryslân worden de lozingen periodiek in de gaten gehouden. Grote recente veranderingen waren het verplaatsen van
de zuivelproductie van Dronryp naar Workum en de bouw van
nieuwe fabrieken in Heerenveen: de rwzi van het Wetterskip
moest vanwege die nieuwbouw sterk worden uitgebreid. <

Met dank aan:
Jan Bles, Jan de Jong en
Tabe van der Zwaag

> Meer weten?
• Peter Karstkarel, Marijn Molema
en Robert Visser, Zuivelfabrieken in Friesland, Gorredijk, 2018
• Jan Ybema, Klaas Ybema en
Roelof Veeningen, Van melkrijder
tot fabrieksdirecteur, Leeuwarden,
2018
Ronald Plantinga (Heemskerk,
1988) is promovendus aan de
Fryske Akademy en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar de geschiedenis van
de Friese zuivelsector na 1950.
Roelof Veeningen (Oud Avereest,
1951) is vrijwilliger-onderzoeker
bij de Fryske Akademy. Van 1990
tot 2016 werkte hij bij Wetterskip
Fryslân met betrekking tot de
waterkwaliteit.
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BY IT GRÊF FAN… SIPKE HUISMANS

DOEKE SIJENS

God ferstiet gjin Frysk
Wa’t de namme Sipke Huismans (1873-1924) neat seit, sil by syn grêf op it tsjerkhôf fan Loaiïngea
net tinke oan in foaroanman fan de Fryske Beweging. De tekst op de stien beneamt him allinnich as
‘bedienaar des woords’. Der hie stean kinnen dat er taalstrider west hie, ryk oan idealen, de oprjochter
fan it Kristlik Frysk Selskip. In man as in ikebeam yn it Fryske wâld, neamde syn freon Wumkes him.
Mar it tsjerklike fermidden fûn in dûmny mei Fryske idealen fierstente radikaal, hast gjin ien woe him
yn de pastorij ha. God ferstie gjin Frysk. Om’t de tsjerken dêr’t er dûmny west hie de stien betelle ha,
gjin wurd oer syn fûle striid foar it Frysk.

D

oe’t yn de 19de iuw de beweging foar it Frysk
opkaam, gie soks de Kristenfriezen (sa’t Huismans
se neamde) totaal foarby. Dy taal, sa wie de
gedachte, waard brûkt yn sûndige plakken as de herberch en
by toanielútfieringen. Alles wat mei it tsjerklik libben te krijen
hie, moast yn it Hollânsk ferrinne, ek al wienen tsjerkeleden
dy taal meastentiids amper machtich. ‘God, Nederland
en Oranje’, dêr paste gjin Frysk by. Doe’t Huismans him
wol foar it Frysk ynsette, wienen de reaksjes fan hast alle
tsjerkeleden negatyf. ‘Dat mei ik nou for in dominy neat
net graech hearre.’ Mar Huismans sette troch omdat er it
wichtich fûn dat in dûmny, ‘de bringer fan it Evangeelje’,
de minsken ferstean en tasprekke koe yn har eigen taal om
dêrmei ‘safolste mear yn syn siele to fielen en to taesten.’
Hy wie, oars as de measte tsjerkeleden, fan betinken dat
God elk folk syn eigen taal jûn hie, en dat it Frysk ek troch
it Evangeelje ‘hillige’ waard en ‘omheechfierd’ wurde koe
‘ta de tsjinst en ta eare fen God.’ Syn soarch wie dat yn
dit fermidden oars troch it ‘forhallendere grifformearde
tsjerkendom’ it Frysk ferlern gean soe, troch ‘eigen skild,
ûntrou, en forried’. Soks wie ‘moart oan eigen aerd en
wêzen,’ God stie dêr neffens Huismans bûten.

Portret fan Sipke Huismans
dat by syn ferstjerren yn
Sljucht en Rjucht stie.
(Tresoar)
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dêr ek ûnderdak. Yn sa’n suver kleastereftige sfear hat Sipke
hast acht jier tahâlden, oant er yn 1901 syn earste plak as
dûmny krige yn Eanjum. It is net dúdlik wêrom’t er sa lang
oer de stúdzje dien hat, mooglik hat er noch in skoft yn
Snits werom west om saken te beoarderjen nei’t syn heit yn
1898 ferstoar. Yn alle gefallen wie er tige warber as senator

fan de Gereformeerde Studentenbond en yn 1896 ien fan de
oprjochters fan de Fryske Studinteferiening fan de VU.

In horloazje ta ôfskied
Huismans hie it mei syn earste gemeente minder treffe
kinnen, yn Eanjum wienen se wiis mei de jonge dûmny.
Hy pakte daliks ta om it tsjerkelibben te ferbetterjen, der
kaam in nij oargel en it tsjerkegebou waard útwreide. Hy
koe oansprekkend preekje en treau de gemeente noch
fierder de kant fan Kuyper op. Huismans hie sympaty foar
fakbûn Patrimonium en die oan drankbestriding, ek al fielde
de tsjerkeried dêr net foar. Sa wienen der wol mear saken
dêr’t de konservative notabelen – by alle wurdearring – him
besochten lyts by te hâlden. Sa woenen se him gjin jier
frijstelling jaan om syn doktoraal te heljen en syn idee om
dûmny by de mobilisearre soldaten te wurden, hâlden se ek
tsjin. Twa sneinen mocht er yn Brabân preekje, mear net. Fan
preekjen yn it Frysk wie fansels gjin sprake, it iennige wat
Huismans op dat mêd foarinoar krige wie it ompartsjen fan
eigen makke, Fryske nijjierswinsken by de tsjerkedoar:
Sa giet ús paed troch ’t libben / fen ’t iene yn ’t oare jier /
Wy litte in foetspoar efter / faek sichtber wit ho fier.
Huismans wie yn 1902 troud mei Dieuwke Rosalina Banga
(1870-1950), iennige dochter fan de notaris fan Eanjum
en se krigen seis bern. Doe’t dy grutter waarden en nei
it gymnasium soenen, waard it wenjen yn in úthoeke fan
Fryslân wol in beswier, ek al kaam it Dokkumer Lokaaltsje
sûnt 1913 ek yn Eanjum. Doe’t er yn 1916 in nij plak fûn,
krige er fan syn kategisanten in horloazje ta ôfskied. Letter
soenen de Eanjumers fierhinne it grutste part fan de kosten
foar syn grêf betelje. Huismans hie him thús field yn it doarp
en sa’t bliken docht út notarisargiven, hat er dêr (en yn ’e
omkriten) ek in soad minsken holpen mei jild. Ien fan harren
wie Sake van der Werff, dy’t syn neitiid sa ferneamde hotel op
Skiermûntseach keapje koe mei in liening fan Huismans.

Grifformearde Fryske dûmny

‘It gemoet operearje’

Huismans waard berne op in pleats by Loaiïngea en wenne
neitiid yn Snits, doe’t syn heit dêr in molktaperij begûn.
It wie in drokke húshâlding, mei oandacht foar it Frysk,
Huismans lies as jonge it wurk fan Waling Dykstra. Al
hienen syn âlden te krijen mei saaklike tsjinslaggen, hy
krige de kâns om nei de HBS te gean. Hy hie doe al grutte
belangstelling foar teology en besleat dat er dûmny wurde
woe, krekt yn in tiid fan fûleinige striid yn ’e tsjerken, dy’t
útrinne soe op de Doleânsje. De rjochtsinnige kant luts
him oan en dêrom keas er foar in stúdzje oan de Vrije
Universiteit fan Abraham Kuyper. Nei syn eineksamen oan de
HBS en it heljen fan it steatseksamen ferfear er yn 1893 nei
Amsterdam. De Vrije Universiteit oan de Keizersgracht hie
net allinnich romten foar kolleezjesealen, studinten hienen

Foar Huismans wie it brûken fan it Frysk gjin aardichheid
mar djippe earnst. Teologysk wie er like behâldend as syn
gemeenteleden, mei syn Frysksinngiens rûn er derút en hie
hy net folle meistriders. ‘In tael is ek net lyk as in earm of in
bien det de dokter ôfsette kin, om der in houten ien for yn it
plak to setten, né, as min ús de tael ôfsette scoe by wize fen
operaesje, dan moat min begjinne mei earst ús fen binnen
yn ús gemoet to operearjen, as dat wy langer gjin Friezen
binne.’
Huismans wraksele mei de ferplichting om yn it Hollânsk te
skriuwen, wylst er tocht yn it Frysk. Om’t it ‘âld’ Frysk Selskip
(fan 1844) him en oare tsjerkeminsken fierstente liberaal wie,
rjochte er yn 1908 it Kristlik Frysk Selskip (KFS) op, mei as
doel om de status fan it Frysk te ferbetterjen en ek te brûken

Troufoto fan Sipke Huismans en Dieuwke Rosalina Banga yn 1902.
(Foto partikuliere kolleksje)

Sipke Huismans, steand rjochtsachteryn ûnder de lampe, by in houliksfeest yn 1914 yn Eanjum fan
Ytje Hoekstra en Johannes Sytsma. (Tresoar)

Grêf fan Sipke Huismans
yn Loaiïngea, dêrneist it
grêf fan sy frou. Eanjumers
hawwe fierhinne it grutste
part fan de kosten foar syn
grêf betelle. (Foto Hoge
Noorden)
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BY IT GRÊF FAN… SIPKE HUISMANS

Mei tank oan:Hessel en
Sipke Huismans
> Mear witte?
• S. Huismans, Ta in tinkstien.
Samle skriften, te finen op Google
Books
• https://www.huismans24.nl/
PakeSipke.html
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.

Eanjum yn 1950 mei de grifformearde tsjerke. (Tresoar)
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‘ta eare fan God’ yn tsjerke en de mienskip. It KFS hie al
rillegau sa’n tûzen leden en yn 1909 ferskynde in eigen blêd,
Yn ús eigen tael, mei oersettingen fan stikken út de Bibel,
lykas de Psalmen. Besocht waard om foarinoar te krijen dat it
Frysk op skoallen ûnderwiisd waard.
In grut sukses wie elk jier it priissjongen foar kristlike
koaren. Huismans hâlde by gelegenheid skerpe taspraken.
‘De tsjerke stiet ûnder gjin oare taelwet, as de taelwet fen
Christus, en Christus’ taelwet is it forkindigjen fen Gods
greate wirken oan elts yn syn eigen tael.’ Mar it tsjerklike
fermidden yn Fryslân bleau o sa behâldend. Doe’t Huismans
meidie oan de betinking fan de net kristlike Waling Dykstra,
seinen guon it lidmaatskip fan de KFS daliks op. ‘Wy hawwe
hjir komeedzje yn ’e tsjerke’ wie yn 1915 de reaksje op de
earste Fryske preek. Huismans moast as dûmny en as lieder
altyd taktysk optrede, wylst er in ‘forbiten fûl temperamint’
hie neffens Wumkes. Huismans wie it mei Douwe Kalma
iens dat Fryslân net holpen wie mei in kulturele werberte
allinnich, it Frysk moast oeral foar master opslaan, woe it
mear wurde as in aardichheid: op skoalle, by de rjochtbank,
yn ’e gemeenterie en dus ek yn ’e tsjerke. As foarsitter fan it
KFS koe er it lykwols net mei Kalma iens wêze, soks iverjen
foar it Frysk soe it KFS spjalte en nei de ûndergong bringe.

‘Mar roppen bin ik net’
Syn krewearjen foar it Frysk en ek wol syn fûle aard makken
dat Huismans gjin oar plak as dûmny yn Fryslân fine koe.
Gemeenten hienen ek gjin ferlet fan in ‘herder’ dy’t him
sterk makke foar hegere trakteminten of der by de Synoade
op oanstie ek gesangen yn it psalmboek op te nimmen. Fan
plannen dat er de ‘Fryske evangelist’ wurde soe fan it KFS,
mei in dûmnysplak yn Ljouwert, kaam neat terjochte. Doe’t
him dúdlik waard dat er yn Fryslân bûtensletten waard, naam
er in berop oan út Zevenhoven (Súd-Hollân) en twa jier letter

Leven is ook doorgeven
Advertinsje fan de stiftingsgearkomste fan it ‘Christlik Selskip
for Fryske Tael- en Skriftenkennisse’ yn de Leeuwarder Courant op
pinkstermoandei 1908. (Tresoar)

gie er nei Doetinchem. Ynearsten bleau er foarsitter fan it
KFS en libbe op as er in gearkomste tasprekke koe. Mar hy
kaam yn Hollân te fier fan de Fryske Beweging ôf te stean en
joech syn funksje oer. Yn Hollân fielde er him in balling en
hieltyd wer hie er de hoop dat der in berop út Fryslân komme
soe. Yn 1919 wie Drylts fakant, ‘mar roppen bin ik net’. Yn
1921 koe er nei Aldegea (W), mar traktemint en pastorij
wienen ‘fiersto lyts’.
Yn 1921 rekke Huisman foar ’t earst in skoft út it wurk, hy
hie him ferskrept, sa hiet it. Dêrnei koe er by riten noch
wol wurkje, mar yn 1923 wie wol dúdlik dat er slim siik wie,
der wie sprake fan ‘verzwakkingen van het bloedgehalte’.
Mooglik hie er de sykte fan Kahler. Doe’t er in skoft yn it
sikehûs lei, skreau er hertlike en soarchsume brieven oan
frou en bern. Wumkes seach yn ’e omgong mei Huismans
in oare kant fan syn persoanlikheid: ‘Alles oan him wie swier.
Swier syn trêd. Swier syn laits, dy’t bytiden opklonk as in hún.
Swier syn wurden, dy’t djip weikamen. Men rekke net gau by
him thús. Midden yn in petear koed er soms samar weisinke
yn in djip stilswijen.’
Yn ’e simmer fan 1924 is Huismans ferstoarn. By de
begraffenis wienen safolle sprekkers, dat de plechtichheid op
it hôf ôfbrutsen wurde moast. Folkertsma skreau neitiid dat
Huismans in profeet west hie, dy’t net begrepen wie troch syn
eigen minsken. ‘Syn lûd wie te foars, om ferstien te wurden yn
’e lytse en benypte fermiddens.’ Neffens him hie Huismans
tefolle ferwachtings fan it kristlike Fryske folk hân. Doe’t yn
1925 de stien op syn grêf pleatst waard, wie net ien fan de
pommeranten fan it Kristlik Frysk Selskip oanwêzich. <

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.
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KOLLUMER OPROER

THEO DELFSTRA EN SYTSKE VELTMAN

Abel Reitses:
dorpsgek of boer
Het Kollumer Oproer (1797) spreekt nog steeds tot de verbeelding. Er is veel gepubliceerd over
hoofdrolspelers als Salomon Levy, Jan Binnes en Eeuwe Ennes. Opvallenderwijs zijn de gegevens
schaars over de veroorzaker van het Oproer: Abel Reitses. Wat was zijn familieachtergrond, waar
woonde hij en hoe verging het hem na het Kollumer Oproer? Recent ontdekte feiten onthullen die
informatie.

Enige bewaard gebleven
handtekening van Abel
Reitses, onder zijn confessie
(bekentenis) van 3 februari
1797. (Foto Theo Delfstra)

I

n het noorden van Friesland doet zich begin februari 1797
een opmerkelijk orangistisch getint oproer voor. Aanvankelijk spreken de bronnen van een opstand van ’boeren
en Collumerswaagsters’, maar al snel raakt de term Kollumer
Oproer in zwang. Het is nog maar twee jaar geleden dat de
erfstadhouder Willem V naar Engeland is gevlucht uit angst
voor de Franse legers. Revolutionaire comités van patriotten nemen het plaatselijke bestuur over en het dragen van

Oranje wordt verboden, terwijl dat voorheen juist verplicht
was. Ook het zingen van oranjeliederen en het roepen van
’Oranje Boven’ wordt strafbaar gesteld. Een jonge Burumer,
Abel Reitses, houdt zich hier niet aan en dat wordt hem
noodlottig. Hij komt in het hondegat van het Kollumer rechthuis terecht. Een massale reddingsactie wordt op touw gezet
om hem te ontzetten.
In zijn standaardwerk Een revolutie ontrafeld schrijft Jacques
Kuiper, in de paragraaf ’Abel zal los’ dat Reitses, na zijn
bevrijding uit het hondegat, naar het naburige Groningen
vlucht en dat hij daarmee voorgoed uit de Friese geschiedenis verdwijnt. Kan Abel worden ‘teruggeschreven’ in de Friese
geschiedenis: zijn er nog meer sporen van hem te vinden?

Dorpsidioot, oranjekraaier en
dronkenlap

Inhaling van de prins van Oranje door de burgerij te Den Haag, 20 september 1787. De open koets
met stadhouder Willem V wordt door mannen en vrouwen over de weg langs het Paleis van NassauWeilburg getrokken. Ingekleurde Duitse prent over de gebeurtenissen van 1787. (Rijksmuseum)

12

In de literatuur wordt Abel steevast ‘de zoon van de weduwe
van Reitse Abels’ genoemd, ongeveer vierentwintig jaar, boerenknecht of schippersknecht, wonend in Munnekezijl onder
Burum. Hij zou een notoire relschopper zijn. De toenmalige
patriotse pers noemt hem een dorpsidioot, oranjekraaier en
dronkenlap die reeds in de zomer van 1795 in het naburige
Visvliet oranjebaldadigheden zou hebben begaan. Bewijzen
voor dit mogelijk orangistisch vergrijp van Abel zijn in de
Groninger Archieven níet terug te vinden. Hoe het ook zij,
volgens de literatuur zou Abel hierna naar Oost-Friesland
zijn gevlucht, dat toen Pruisisch grondgebied was. Laurien

Hansma daarentegen laat in haar boek Oranjedriften Abel, na
zijn mogelijke baldadigheden in Groningerland, terugkeren
naar het oosten van Friesland (Burum), waar zijn moeder
woont. Dit laatste lijkt een misinterpretatie van de term
Oost-Friesland, maar is het wellicht niet. Abel hoeft enkel de
grensrivier de Lauwers over te steken; in het Friese Burum
is hij veilig. Uitlevering van wetsovertreders wordt praktisch
niet gedaan; de grenzen van de soevereine gewesten zijn
scherp afgebakend. Waarom helemaal naar Oost-Friesland
vluchten, terwijl je direct over de provinciegrens veilig bent?
Hoe dan ook, begin 1797 bevindt Abel zich in Burum op de
boerderij van zijn moeder.

Abel tijdens het Kollumer Oproer
Het Kollumer Oproer breekt uit. Abels rol hierin is goed
gedocumenteerd. Op 28 januari 1797 worden alle mannen
uit Kollumerland gesommeerd zich in te schrijven voor de
Algemene Burgerbewapening. Abel Reitses loopt van Burum
naar het rechthuis van Kollum en schrijft zich netjes in. Op
de terugweg krijgen emoties de overhand. Bij het uitlopen
van Kollum, over de tegenwoordige Voorstraat en Hesseweg,
scheldt Abel de dorpsrechter uit, roept ‘Oranje boven’ en
zingt Oranjeliedjes.
In de dagen erna groeit de onrust in de regio. Van hogerhand
wordt besloten om Abel te arresteren, waarschijnlijk omdat
hij op dat moment de ideale zondebok is. In de nacht van
2 op 3 februari begeven twee politiemannen zich naar
Burum. Abel wordt van bed gelicht en meegenomen. Het
maakt grote indruk op zijn moeder. Zij is er de volgende dag
letterlijk ziek van, aldus buurman Eeuwe Ennes.
De gerechtsdienaren nemen Abel in het holst van de nacht
mee naar het hondegat in het rechthuis van Kollum. Ze
ketenen hem daar ‘in sware boeijens’. De volgende ochtend
wordt Abel meegenomen naar het huis van secretaris Braak,
één kilometer verderop in Kollum naar het westen. Tijdens
het verhoor zegt Abel spijt te hebben en belooft ‘plegtig
om nooit weder oranje lietjes te singen en oranje boven te
roepen’. In afwachting van overplaatsing naar het blokhuis in
Leeuwarden moet hij weer naar het rechthuis.
’s Middags trekt een menigte van honderden oproermakers
naar Kollum. Hun doel: de bevrijding van Abel Reitses. De
meesten zullen Abel niet goed gekend hebben, maar zo’n
actie is ook een uitlaatklep voor allerlei opgekropte frustraties. Eenmaal aangekomen bij het rechthuis kunnen de twee
aanwezige politiemannen niets beginnen tegen de grote
menigte. Abel wordt bevrijd. De plaatselijke smid vijlt zijn
boeien in stukken. Iets later wordt een verklaring afgedwongen bij secretaris Braak, waarmee zwart op wit de aanklacht
tegen Abel wordt ingetrokken. Abel is ‘voldaan met de bekoomen Acte van ontslag’.
De volgende dag, 4 februari, bereiken de gemoederen in
Noordoost-Friesland het kookpunt. Het Kollumer Oproer

eindigt met een mislukte bestorming van Dokkum, waarbij
vijf doden vallen. Abel Reitses speelt die dag geen hoofdrol.
We weten alleen dat hij omstreeks elf uur in het oude rechthuis is. Abel is daar één van de bewakers van enige gevangengenomen patriotten.

Kaart uit 1847 van de omgeving Munnekezijl met in de
rode cirkel de boerderij waar
Abel woonde aan de Olde
Borchweg 63. (Eekhoffkaart
Kollumerland)

Op de vlucht
Op 5 februari herstelt het leger de orde in NoordoostFriesland. Oproermakers worden gearresteerd of maken zich
uit de voeten. Tot nu toe was niets bekend over het lot van
Abel. Nu weten we dat hij vluchtte. Op 9 februari, om negen
uur ’s avonds, krijgt de commandant van het bataljon in
Grijpskerk bericht. Abel is gesignaleerd! Hij zou te paard via
het gehucht Kuzumerbalk gereden zijn en zich nu in Niekerk
ophouden. Onmiddellijk stuurt de commandant zestien man

De plek waar Abel gevangen
zat: Het Oude Rechthuis in
Kollum.

13

KOLLUMER OPROER

De boerderij waar Abel
woonde, omstreeks 1950, nu
Olde Borchweg 63. (Collectie
familie Miedema)

Rivier de Lauwers, ten
zuiden van de oude sluis van
Munnekezijl.
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naar Niekerk. Maar ze vinden Abel niet. ’s Morgens om vijf
uur keren de manschappen onverrichter zake terug.
In de weken erna worden steeds meer opstandelingen opgepakt. Een aantal blijft voortvluchtig. Op 15 maart zet het Hof
van Friesland de namen van de overgebleven zevenentwintig
voornaamste voortvluchtigen op een rijtje. Deze lijst is aangetroffen in de archieven van Lemsterland en het Groninger
Hof. Waarschijnlijk is de lijst gezonden naar alle grietenijen
en aangrenzende gewesten. Iedereen moet uitkijken. Het verzoek luidt dat als één van die personen wordt aangetroffen,
dat zij gearresteerd en door plaatselijke gerechtsdienaren

moeten worden overgebracht naar het blokhuis in Leeuwarden. Op de lijst staat ook ‘Abel Reitses van Buurum’.
Op 30 juni 1797 doet de klerk in Burum zijn rondje om de
jaarlijkse speciekohierbelasting te berekenen. Abel wordt
daarbij niet aangetroffen. De klerk noteerde ‘Abel Reitses,
extra provinciën’. Schijnbaar verblijft hij buiten de provincie
en is na vijf maanden nog steeds niet gepakt. Waar verblijft
hij dan wel?
Op 4 november 1800 doet zich in het Groningse dorp Ezinge
iets merkwaardigs voor. Het plaatselijk bestuur bespeurt een
vreemdeling met bedenkelijke reputatie. Het gaat om niemand
minder dan ‘Abel Reitses, geboortig in Boerumerland, welke
de eerste oorzaak en drijveer van het Collumer oproer zoude
geweest, en toen ter tijd den handen van de Justitie ontsnapt
zijn’. Het gerucht gaat dat Abel zich een paar maanden eerder
in Kollum had gemeld voor het leger. Niet lang daarna zou hij
deze dienst ‘verraderlijk’ hebben verlaten. Het patriots Ezinger
dorpsbestuur doet navraag bij de rechterlijke macht of ze Abel
zouden moeten arresteren. Helaas is het antwoord op deze
vraag nog niet aangetroffen in de archieven.
In 1805 duikt de naam Abel Reitses nogmaals op. Op het
Nieuwkruisland is dan sprake van achtergelaten goederen
door ‘afwezige Abel Reitses’. Zwager Jan Broers krijgt de boedel onder zijn beheer. Als er over een zwager wordt gesproken,
dan zullen er broers of zussen moeten zijn.

Familiegeschiedenis
Ondanks de ietwat kwalijke reputatie van Abel Reitses laat
de familiegeschiedenis van vaderskant een heel ander beeld
zien. Van vader Reitse is bekend dat hij op 4 april 1739 wordt
gedoopt te Grijpskerk; de ouders zijn Abel Jans en Renskie
Reitses, landbouwers in de Westerhorn (hun nazaten zouden
zich later Westra gaan noemen). Enkele jaren later vertrekt
het gezin naar Gerkesklooster, waar Abel Jans een geziene
‘huisman’ en ouderling is. Reitse Abels huurt sinds 1772 ‘een
Zathe en Landen, gelegen bij Muntje Zyl onder Burum, groot
84 pondematen zo bouw als greitland doende 500 Gulden’.
Daar wordt begin april 1772 zoon Abel geboren. Het is een
afgelegen boerderij die nog steeds in bedrijf is. Het huidige
adres is Olde Borchweg 63. In 1780 is Reitse kerkvoogd van
de kerkelijke gemeente Burum-Munnekezijl.
Vader Reitse sterft in 1793/94; de belastingkohieren spreken
sinds 1794 van ‘de weduwe van Reitse Abels’. Wie is deze
weduwe, de moeder van Abel? Tot nu toe is haar naam niet
opgedoken in bronnen. Maar in de nalatenschap van de
Burumer boer en amateurhistoricus F. Dijk bevindt zich een
bijzonder aantekeningenschrift dat uitkomst biedt. Dijk heeft
aktes overgenomen uit het familiearchief van Eeuwe Ennes
Wiersma, die deels ook aanwezig zijn in Tresoar. Maar het
Verhaal van het gebeurde op den 4den februari 1797 door Eeuwe
Ennes zelve beschreven is niet gevonden. Daar vermeldt hij:
‘De gebeurtenissen van den 4den febr. 1797 den zaterdags-

Burum omstreeks 1900.

ben ik, Eeuwe Ennes, altijd gewoon mij te laten scheren tot
Muntjezyl, en van daar na huis toe gaende, kwam ik op het
pad, dat over Trijntje Johannes gevel doorloopt.’

Verhaal is nog niet af
In een andere tekst (het proces-verbaal, opgetekend tijdens
zijn gevangenschap als gevolg van betrokkenheid bij het
Kollumer Oproer) verhaalt Eeuwe Ennes hetzelfde, maar
spreekt hij niet over Trijntje Johannes maar over ‘de weduwe
Reitse Abels’. Hieruit blijkt dat Trijntje Johannes de weduwe
van Reitse Abels is. Ook blijkt uit bovengenoemd Verhaal
dat Eeuwe Ennes de buurman is van Trijntje Johannes, haar
financiën beheert en Abel goed kent. Verder wordt duide-

Kalligrafie op de eendracht in het land onder Oranje en Gods zegen,
1787. De Nederlandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel, aan
weerszijden versregels, onderaan: Vivat Oranje. (Rijksmuseum)

lijk dat Trijntje Johannes al kinderen heeft uit een eerder
huwelijk. In 1757 huwt ze Rutger Hendriks (1707-1771), een
‘redelijk welgesteld boer’ (quotisatie 1749). Ze krijgen twee
dochters, Sytske en Louke, en wonen op de boerderij Olde
Borchweg 63. In de herfst van 1771 overlijdt Rutger Hendriks.
Een overlijdensregistratie ontbreekt, maar in de trouwakte
van Louke is dit wel te vinden. Vlak na de dood van Rutger
Hendriks moet Trijntje Johannes met Reitse Abels zijn getrouwd, maar ook hiervan is geen registratie. In de reëelkohieren (nummer 74) staat dat in 1771 Rutger Hendriks’
weduwe gebruiker is van de boerderij en in 1772 Reitse Abels.
Abel wordt in het voorjaar van 1772 geboren. Maar aangezien
hij wordt gedoopt op 5 april 1772, ongeveer een half jaar na
de dood van Rutger Hendriks, roept dit natuurlijk vragen op.
Zou Abel Reitses toch een zoon zijn van Rutger Hendriks?
Of heeft zijn moeder al voor de dood van haar man een
relatie gehad met Reitse Abels? Hoe het ook zij, Abel Reitses
groeit op als enige zoon van Reitse Abels en Trijntje Johannes. Zijn halfzussen waren al gehuwd en boerden elders.
Halfzus Sytske huwt Jan Broers (Zijlstra), die wordt vermeld
als beheerder van de boedelinventaris van Abel Reitses. Zou
dit Abels boerenboedel betreffen, omdat hij als enige zoon
bestemd was het ouderlijk boerenbedrijf over te nemen?
Abel is nu deels ‘teruggeschreven’ in de Friese geschiedenis, maar zijn verhaal is nog niet af. Sinds 1805 zwijgen de
bronnen over Abel Reitses. Het lijkt beslist niet ondenkbaar
dat er ooit een begraafnotitie of overlijdensakte opduikt;
een zeldzame naam als Abel Reitses biedt perspectief voor
onderzoek. <

Met dank aan:
Oebele Vries
> Meer weten?
• B.K. van der Veen, Het Kollumer
Oproer van 1797 naar de verhalen
van de medespelers, Zutphen,
1995
• Jacques Kuiper, Een revolutie
ontrafeld – Politiek in Friesland
1795-1798, Franeker, 2002
• Laurien Hansma, Oranje driften
- Orangisme in de Nederlandse
politieke cultuur (1780-1813),
Groningen, 2019
Sytske Veltman (Burum, 1958)
is historica met veel ervaring in
regionale geschiedenis, is Lutherkenner en oud-docente filosofie.
Theo Delfstra (Veenwouden,
1990) is student landschapsgeschiedenis en docent geschiedenis. Hij werkte bij de Fryske
Akademy (project HisGIS), is
genealoog en actief voor De
Schierstins en de Historische
Vereniging Noordoost-Friesland.
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Fan Piterboarch oant
Wliksibama
Berlyn, Parys, Grins: elkenien ken de foarbylden fan plaknammen bûten it Fryske taalgebiet, dy’t ‘op syn
Frysk’ beneamd wurde. Sokke nammefoarmen wurde ‘eksonimen’ neamd. Tsjinoer eksonimen steane
endonimen, dat binne oantsjuttingen foar geografyske objekten binnen it eigen taalgebiet. Elke taal dy’t
himsels respektearret ken eksonimen.

De stêd Grins mei omkriten op syn Frysk
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Noarddyk
It Heidenskip

Noarderhegebrêge

Slieperstille

om se ek te brûken. Ek frisiasten, dy’t dochs wol oertsjûge
binne fan it belang fan ús taal, hawwe dat soms. Efkes in
pear foarbylden. In Fryske skriuwster fertelde ris yn ien fan
har Frysktalige romans, dat de haadpersoan in wykeintsje nei
‘Callantsoog’ west hie. Dat is, lykas bekend, in doarpke oan
de Noardseekust, goed tsien kilometer súdlik fan De (net
‘Den’ want ‘den’ brûke wy yn it Frysk net) Helder.
‘Callantsoog’ giet werom op in ein alfde iuw foar it earst
neamde Callinge. It wurdt yn de Midsiuwen ek fermeld as

Benningbroek, in doarp by
Wognum, dêr’t de namme
fan sûnder beswier sûnder
wiziging yn it Frysk oernommen wurde kin. It wurd
–broek komt fan âld-Frysk
–broke, en –broek kenne wy
binnen it Fryske taalgebiet
ek: Broeksterwâld en Broek
by De Jouwer. En dy útgong
-ing bestiet hjoed-de-dei yn
guon Fryske toponimen likegoed noch. De foarnamme
Benne is gongber yn toponimen binnen it Fryske taalgebiet fan nei 1850: de Friesche
Naamlijst fan Johan Winkler
jout in rige foarbylden.
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Om it gemis fan Fryske
eksonimen yn Grinslân út de
Bosatlas wat rjocht te setten,
hjirby in kaart fan de stêd
Grins en neiste omkriten, mei
de nammen op syn Frysk.
Dat kin yn Grinslân ek sûnder
beswier, omdat praktysk alle
geografyske nammen – in
inkelde nijmoadrige as bygelyks Burgemeester Beinsdorp
by Ter Apel útsûndere – in
Fryske grûnslach hawwe.
(Kaart Kerst Huisman)

t Nederlânsk ken se: Berlijn, Parijs, Keulen, Brunswijk,
Frankfort, ja sels Moskou en Sint Petersburg, wêr’t dizze
stêden yn it Russysk Москва, mei útspraak Maskwa
en Санкт Петербург hjitte, út te sprekken as Sankt
Pieterboerg (mei hurde, siz mar Fryske g oan de ein).
Yn âldere Bosatlassen komt men mear Nederlânske ek
sonimen tsjin as yn de nije. Yn dy âldere atlassen stienen
plakken as Keulen, Neurenberg en Wenen allinnich mei
de Nederlânske nammen, tsjintwurdich stiet der ek altiten
Köln, Nürnberg en Wien by. Mar Brunswijk is alhiel fan de
Nederlânske kaarten ferdwûn. Tsjintwurdich fine wy allinnich
noch Braunschweig. Nederlanners gean soms sels sa fier, dat
se op bygelyks Dútske toponimen hyperkorreksje tapasse. Sa
wurde Bremerhaven, Wilhelmshaven en Cuxhaven, sa’t dy
plakken echt yn it Dútsk hjitte, yn Nederlânske publikaasjes
nochal ris ferkeard mei de útgong –hafen oantsjut, omdat se
tinke dat dat de goede foarm yn Dútslân is. En dat is net sa.
Mar no werom nei de Fryske eksonimen. Der binne der
aardich wat fan, lykas wy allegearre witte. Mar Friezen lykje
faken wat befongen te wurden troch bangens foar kâld wetter
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Korpus de Herne
Om

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving
en landschap
brengt de Friese
gemoederen vaak
in beweging. Dit is
de negende bijdrage
in een twaalfdelige
reeks die probeert de
discussie tot feiten te
herleiden.

Haren
Finlân

Skylfharst
Peizerwâld

Paterswâld

Fryske fean

Onnen

De kaart ‘Stellingwerfse plaatsnamen’ (út de Bosatlas) suggerearret tefolle, nammentlik dat al dy Fryske doarpsnammen op de kaart winliken Stellingwerfske nammen binne.
Boppedat wurdt it Stellingwerfske taalgebiet as folslein homogeen oanjûn. Dat is net sa. (Bosatlas van Fryslân)
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op tsjin om dat plak yn Frysktalige publikaasjes fan no ôf oan
as Kallenseach oan te tsjutten. Te mear, omdat de namme
fan it plak sels hjoed-de-dei by Noardhollanners dy’t thús
binne yn de skiednis fan West-Fryslân sels ek noch altiten as
Kallensoog bekend stiet.
Sa hat drs. Rindert Straatsma yn syn taalrubryk yn it blêd
Frysk en Frij ris derfoar pleite om doarpen yn it westen fan
Grinslân, dy’t yn it Frysk oantsjut wurde (kinne) as Mearum,
Nús, Nijbert en De Like fan no ôf oan yn it Frysk mar Marum,
Nuis, Niebert en Leek te neamen. Yn ruil foar in tasizzing
fan Grinslanners om no alle plaknammen yn Fryslân op syn
Frysk te skriuwen. Of sokssawat. Hoe wrâldfrjemd kinne jo it
meitsje?

Rommeltsje

De Bosatlas van Fryslân hat wol bykaarten mei de Nedersaksyske oantsjuttingen fan plaknammen yn
Fryslân, mar der is gjin kaart mei Fryske eksonimen yn Grinslân, Drinte, Oerisel, Flevolân en Hollân.
(Bosatlas van Fryslân)

Kallinge en Calense. Dêryn is foar ynwijden dúdlik in Frysk
toponym werom te finen. Tink mar oan kombinaasjes fan âld
nei modern lykas Harlinge>Herlenze>Harns, Itingi>Itens,
Pesinge>Peins, Steninge>Steens>Stiens en Wimelinghe>
Wemelenze>Womelenze>Wommels. It giet yn alle gefallen
om in elemint ingi, dat sokssawat oanjaan wol as: behearrend by, lizzend oan. It earste elemint is hiel faken in persoansnamme. Dy hoege fansels net fuortdalik as sadanich
weromkend te wurden, want der binne yn de rin fan de tiden
nochal wat persoansnammen yn ûnbrûk rekke.
Callantsoog yn in Frysktalich boek is dus eins in kluchtige
namme dy’t allinnich as sadanich fossilisearre is omdat in
skribint de betsjutting net mear begriep. Mar der is dan neat
18

Ek krige ik ris wurden mei prof. Tony Feitsma, dy’t meilêzer
wie by it skriuwen fan myn boek oer de skiednis fan de FNP,
doe’t ik it Grinslanner doarp Leens – dêr hie in drok besochte gearkomste west fan it komitee ‘De Lauwerssee moat
ticht’ en dêr wie de partij tige by belutsen – oantsjutte woe as
Liens. Dat yn neifolging fan Frysktalige bewegingspublikaasjes fan de jierren sechstich, dat wol. Feitsma woe hawwe, it
moast ‘Leens’ wurde, want yn Grinslân no? It foel net ta om
de foet by de kûle te hâlden tsjin it Fryske en yntellektuele geweld fan Feitsma. Dochs is it ‘Liens’ wurden. Sa hearde it ek.
Al mei al is it mei dy Fryske eksonimen mar in rommeltsje.
Dat soe oars moatte. Der soe in yngreven diskusje oer
komme moatte, mei as útkomsten in list mei nammen en
Frysktalige atlassen en kaarten. Johannes A. Huisman (19192003), heechlearaar ferlykjende Germaanske taalwittenskip
yn Utert en de kartograaf Ferjan Ormeling (1942) hawwe
dêrfoar yn 1986 al in mânske foarset jûn. Harren treflike
bydragen binne ôfprinte yn it yn dat jier ferskynde seisde diel
fan de sûnt al lang ferskieden rige Fryske Nammen fan de
Fryske Akademy. Ormeling levere der sels in pracht kaart fan
Nederlân by, mei de beskrifting en de nammen yn it Frysk.
Mar de diskusje is, nettsjinsteande dizze twa nochal oantrúnjende bydragen fan bûten Fryslân, net fuortset.
Sels yn Akademypublikaasjes hat it sûnt, sadree’t Frysktalige
kaarten in rol spilen, laat
ta soms nochal nuvere
ynkonsekwinsjes. Sa waarden yn de lang om let yn
1994 ferskynde Fryske
oersetting fan Marchands et
navigateurs Frisons du haut
Moyen Age fan Stéphane
Lebecq (1983) foar deselde
ierdrykskundige nammen
ôfwikseljend Dútske,
De Bosatlas van Fryslân.

 ederlânske en Fryske farianten brûkt, en op de iene side lân
N
en in pear siden fierder land.
Ek de ‘turf’ De Bosatlas van Fryslân fan Noordhoff Atlas
producties (2009) fertoande wat dat oangiet inkelde nuveraardichheden, dêr’t de Fryske Akademy dochs wol wat better op
tasjen kind hie. Op de siden 178 en 179 (Eigennamen en geografische namen) stienen wol bykaarten mei de Stellingwerfske en
Nedersaksyske oantsjuttingen fan plaknammen yn Fryslân,
mar der is gjin kaart te finen mei de Fryske eksonimen rûnom
yn Grinslân, Drinte, Oerisel, Flevolân en Hollân.

Noarwei en Keappenhaven
Der is wol in wrâldkaart yn de atlas opnommen mei de
Fryske nammen foar lannen, stêden en seeën: De wereld in
het Fries, mei dêrop de nammen fan lannen (steaten), grutte
eilannen en seeën yn it Frysk. Hoewol’t der oer it generaal
wol rekken holden is mei it Fryske staveringssysteem en de
útspraak, sitte ek yn dizze kaart noch wol ynkonsekwinsjes,
lykas bliken docht út de fermelding fan njonken faak ‘lân’ ek
‘land’: Estland, Thailand en it eilân Baffinland. Op wol mear
plakken strielt de Nederlânske nammejouwing deryn troch.
Sa is it Nederlânske wurd Golf oernommen (Golf fan Alaska,
Perzyske Golf), dêr’t ek ‘See’ of ‘Bocht’ kind hie.
Wêrom soenen wy yn it Frysk op kaarten sprekke fan
Noarwegen, Kopenhagen en Sint Petersburg, wylst wy it ek
hawwe kinne oer Noarwei, Keappenhaven en Piterboarch?
Noarwei is in út de Fryske literatuer bekende oantsjutting
foar it lân. Keappenhaven is in namme dêr’t Teake Hoekema,
grut kenner fan it Frysk en it Deensk, lang foar pleite hat.
Piterboarch liket folle mear op de wize hoe’t de Russen sels
de stêd neame. Frjemd is ek, wêrom’t op dy wrâldkaart de
foarm Sina brûkt is foar Sjina. De foarmen China (Tsjaina)
yn it Ingelsk en Kina yn it Sweedsk (út te sprekken as Tsjina)
wize der op, dat wy hjir net simpelwei te dwaan hawwe mei
in S allinnich. Of like ‘Sjina’ tefolle op it Nederlânsk?
En dan: Wybren Buma jout yn syn Wörterbuch zum
westlauwerschen Jus Municipale Frisonum (1996) in pracht fan

Professor Tony Feitsma woe net
dat it Grinslanner doarp Leens
oantsjut waard as Liens.

Heechlearaar ferlykjende
Germaanske taalwitten
skip Johannes A. Huisman
skreau dat eksonimen befoarderlik binne foar it eigen
karakter fan in taal.

in Aldfrysk eksonym foar Lissabon: Wlixibama in Hyspania.
Dat soe op takomstige Frysktalige kaarten Wliksibama wurde
kinne. En neffens Oebele Vries hawwe de Noardfriezen in
hiel moai eksonym foar Cuxhaven. Dat is Tres, en dat wie
de namme fan in sânplaat dy’t dêr lei en dy’t de skippers út
Noard-Fryslân hiel goed koenen. Dy namme is by dy skippers
oergien op de stêd.

Frijmoedige Fryske oanpak
Noch in kear werom nei it moaie ferhaal fan Johannes
Huisman yn de Fryske Nammen fan 1986. Huisman jout
nammentlik oan de ein fan syn ferhaal noch in soarte fan
oanmoedigjende konklúzje, dy’t er sels ‘een essentieel
punt’ neamt. In punt ek, dêr’t sûnt yn Akademyrûnten
of hokker Fryske rûnten dan ek mar neat mear oer
fernommen is. Huisman skriuwt nammentlik: ‘Het gebruik
van exoniemen is bevorderlijk voor het eigen karakter
van een taal; endoniemen zijn veelal optisch en auditief
storende elementen. Het lijkt voor het Fries beter, niet de
randstedelijke terughoudendheid op dit punt te betrachten,
maar het voorbeeld van grote talen als het Engels en het
Frans te volgen’. It brûken fan de namme Callantsoog yn in
Frysktalige roman is sa’n optysk en audityf steurend elemint.
Dêrom: hjir in pleit foar in frijmoedige Fryske oanpak.
Johannes Huisman skreau: ‘Het is voor de ‘erkenning’
van een exoniem niet van belang, of het al dan niet door
schippers werd of wordt gebruikt. Het is een idee uit de
Romantiek, dat de taal in het ‘volk’ of de ‘volksziel’ ontstaat.
Alle sprekers van een taal, ook journalisten, onderwijzers,
geleerden, zelfs de frisiasten onder hen, behoren tot de
‘spraakmakende gemeente’. De enige norm is, of een
vertaald of aangepast buitenlands endoniem, eenmaal door
iemand gelanceerd, in het Fries navolging vindt. Algemeen
gebruik is niet nodig; veel exoniemen staan in concurrentie
met het overeenkomende endoniem.’
Omdat it foar it ‘wennen’ oan Fryske eksonimen foaral in
saak is fan it meitsjen fan kaarten, op de foarige side alfêst
in foarbyld hoe’t op sa’n Frysktalige kaart de stêd Grins mei
de neiste omkriten derút sjen kin: Grönnen op syn Frysk. By
it beneamen fan de plakken, wetters en polders is sjoen nei
eardere foarmen fan de delsettingsnammen en ekwivalinten
yn it Fryske taalgebiet sels. <

>P
 laknammeboerd by it
begjin fan it Noardhollânske
(Westfryske) doarp Kallens
each, offisjeel Callantsoog.
Kallenseach as Frysktalige
namme fan dit doarp oan
de kust is folslein logysk.
<B
 lokker, yn 1922 ûntstien
út twa doarpen by Hoarn:
Westerblokker en Oosterblokker. It gearstallende
elemint –blokker komt
fan –blocwere. Blok betsjut
oarspronklik ‘ôfsletten ikker’
en as sadanich komt it op
mear plakkken foar binnen
it Aldfryske taalgebiet yn
Noard-Hollân en Grinslân,
mar ek yn De Blokken yn
Wûnseradiel. Fan blocwere
nei blokker past goed by de
Fryske taalûntwikkeling.

> Mear lêze?
• N.R. Århammar, W.T. Beetstra,
Ph.H. Breuker en R.A. Ebeling
(redaksje), Fryske Nammen 6,
Ljouwert, 1986
• G. van Berkel en K. Samplonius,
Nederlandse plaatsnamen herkomst en historie, Utrecht, 2006
• K. Gildemacher, Terpen en
terpnamen. Een naamkundig en
historisch-geografisch onderzoek
naar vijf naamtypen in Fryslân,
Ljouwert, 2008
Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
studearre skiednis. Hy wie earst
ûnderwizer, doe sjoernalist by de
Friese Koerier en letter redakteur
by de Leeuwarder Courant. Hy
skriuwt oer de Fryske skiednis
en dan benammen oer sosjale
ûnderwerpen.
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

Artist impression van het nieuw te bouwen Cambuurstadion. Naar
verwachting kan er na de winterstop van het seizoen 2021-2022
worden gevoetbald.

Weg uit het hart van een
sfeervolle volkswijk
>

Begin jaren negentig werd Anneke Douma’s cover ’t Woanskip van het in 1983 door Irish Stew uitgebrachte nummer het
lijflied van SC Cambuur. Sinds die tijd zingen supporters bij iedere goal het refrein van het lied luidkeels mee. De meezinger
met de pakkende songtekst over een doodgewoon Leeuwarder stel past bij volksclub SC Cambuur, de club die haar historie
heeft in het hart van een Leeuwarder arbeiderswijk.
Volgepakte staantribunes
tijdens een wedstrijd van
VV Leeuwarden op Sportpark
Cambuur, 1950. (Foto Frans
Popken, HCL)

Jonkheer R.C. van Cammingha, nakomeling van het
geslacht Van Cammingha, gaf
bij de oprichting van SC Cambuur in 1964 toestemming
om als clublogo het wapen
van de Van Cammingha’s te
dragen: een gouden schild
met een rood liggend hert.
Het adellijke geslacht had
ongeveer op de plek van het
huidige stadion de stins.
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D

ie rol van club voor alle Leeuwarders nam Cambuur
in 1964 over van VV Leeuwarden. Deze club werd
in 1917 opgericht door een groep arbeidersjongens
die aan de voet van de Oldehove samenkwamen om een
balletje te trappen. In het logo van hun club verwerkten zij
toepasselijk een klomp. De Klomp werd ook de bijnaam van
de voetballers en daarmee was de club ook in naam een
tegenhanger van de Lakskún, oftewel LAC Frisia, waar destijds
de welgestelde Leeuwarders voetbalden.
VV Leeuwarden speelde vanaf 1923 decennialang in de eerste
klasse van het noordelijk amateurvoetbal. Na jarenlang
op verschillende terreinen te hebben
gespeeld, verhuisde de club in 1936 samen
met LAC Frisia naar het pas geopende
Sportpark Cambuur. Hier wortelde de
club zich midden in de pas gebouwde
arbeidersbuurt. Verschillende VV Leeuwardenspelers groeiden op in de omlig-

In een Friese derby pakt SC Cambuur op 25 april 1965 in het eerste
seizoen meteen de kampioenstitel in de tweede divisie. Het elftal
versloeg SC Heerenveen met 0-4. Van links naar rechts: Jan van der
Meer, Frans de Munck, Kees Hiemstra, Joop Ruiter, Daan Gorglag,
Arend van der Wel, Oeki Hoekema, Gerard Lippold, Dirk Roelfsema,
Johan Wieringa, Jaap Mulder en trainer Jan Bens. (Foto Christy van
Duijvenboden)

gende straten bij het stadion. Leeuwarders, maar vooral ook
buurtgenoten zorgden bij thuiswedstrijden voor afgeladen
tribunes.

In 1954 deed het betaald profvoetbal in Nederland zijn intrede, waarbij VV Leeuwarden met dertien andere teams op
nationaal niveau de strijd aanbond om een plek in de hoogste klasse. De eerste negen teams promoveerden, de andere
vijf speelden verder in een nieuw te organiseren eerste divisie. VV Leeuwarden werd elfde en speelde daardoor voor
het eerst in 32 jaar niet meer in de eerste klasse. Maar in
deze jaren beleefde VV Leeuwarden hoogtepunten met
overwinningen op Ajax (eerste klasse A) en Abe Lenstra’s
SC Heerenveen (onder meer in de tweede divisie). In 1964
besloot de club, onder meer door de stijgende kosten in het
betaald voetbal, terug te keren naar de amateurs.
Om het betaald voetbal voor de Friese hoofdstad te
behouden werd in allerijl een actiecomité opgericht. Op
19 juni 1964 zag Stichting Sportclub Cambuur het
levenslicht. Met het hertje in het nieuwe clublogo refe
reerde SC Cambuur aan het wapen van de adellijke Van
Cammingha’s die in de 15de eeuw vlakbij de plek van
het huidige sportpark hun Camminghaburg bouwden en
waarnaar eerder ook de wijk al was genoemd.
Prominent bestuurslid van de club was onder meer oudminister en PvdA-politicus Anne Vondeling (1916-1979) over
wie verschillende anekdotes over zijn betrokkenheid bij ‘zijn
Cambuur’ de ronde doen. Zo liet voetbaljournalist Johan
Derksen, van 1968 tot 1972 verdediger bij het eerste elftal van
de club, optekenen eens bij vicevoorzitter Vondeling thuis te
zijn ontboden omdat hij een tegenstander in het gezicht had
gespuugd. ‘Met een paar woorden werd je echt gewassen
en geschoren door die man. Ik heb sindsdien nooit meer
gespuugd.’

negentig heeft SC Cambuur tweemaal twee seizoenen op het
hoogste niveau gespeeld en van 2013 tot 2016 speelde de
club onder leiding van trainer Henk de Jong opnieuw in de
eredivisie. De Jong vertrok in 2016 bij de club maar keerde in
2019 terug.

Voetbalvereniging Leeuwarden. Winnaar van de
wisselbeker van Noordelijk
Voetbal-belang in 1921.

Weg uit de volkswijk
Naar verwachting speelt SC Cambuur na de winterstop
van het seizoen 2021-2022 in een nieuw te bouwen stadion
achter WTC Expo. Op de plek van het oude stadion en de
omliggende straten wordt nieuwbouw gepleegd. De profclub
verhuist van de volkswijk waar het allemaal begon naar de
andere kant van de stad. De trouwe supporters en ook
’t Woanskip verhuizen noodgedwongen mee. <

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

Kampioen in het eerste seizoen
SC Cambuur kwam het eerste seizoen uit in de tweede divisie van de landelijke competitie. Met spelers als Frans de
Munck, Johan Wieringa, Jan van der Meer, Dirk Roelfsema
en oud-VV Leeuwardenspelers Kees Hiemstra, Jaap Mulder,
Anne Mud en Oeki Hoekema maakte het nieuwbakken elftal
met trainer Jan Bens een vliegende start. Cambuur werd
kampioen en promoveerde naar de eerste divisie. In de jaren

Het Oldehoofsterkerkhof kleurt geel en blauw bij de huldiging van SC Cambuur, kampioen van de
Jupiler League (Eerste Divisie) in 2013. (Foto Leeuwarder Courant)
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Opkomst en ondergang
van Ale Ales Bakker
Hoe komt een bakker uit Minnertsga plotseling in de grote politiek terecht en waarom wordt hij daarna
van de ene dag op de andere weer bakker? Ale Ales Bakker (1745-1807) klimt in de beginjaren van
de Bataafse Republiek op tot belangrijke politieke functies. Maar even plotseling als hij van bakker
politicus wordt, wordt hij van politicus weer bakker.

I
De Tsjillen in Minnertsga.
In deze straat had Ale Ales
Bakker zijn bakkerij. (Tresoar)

n de Bataafse Republiek kunnen, voor het eerst in de
Nederlandse geschiedenis, ‘homines novi’ (nieuwe mannen) politiek carrière maken. Hoe dit hun leven volkomen
verandert, beheerst en (vaak) frustreert, wordt geïllustreerd
aan het levensverhaal van Ale Bakker.
Ale wordt in de nacht van 18 op 19 maart 1745 geboren in
Minnertsga (grietenij Barradeel) als jongste zoon van Ale
Jelles Bakker en Saakje Wouters. Hij wordt op 27 april 1745
gedoopt in de Nederduits Gereformeerde kerk. Vader Ale is
bakker aan de Tsjillen in Minnertsga. De bakkerij is geen eigen bezit, maar van de plaatselijke diaconie. Het gezin wordt
omschreven als ‘weinig gegoed’. Zoon Ale volgt zijn vader op
als bakker. Als hij twintig jaar is, trouwt hij op 9 februari 1766

in Minnertsga met boerendochter Trijntje Jans, afkomstig uit
Wijnaldum. Hun huwelijk blijft kinderloos.
Als de Fransen, samen met gevluchte patriotten, in 1795 Nederland binnenvallen en stadhouder Willem V verjagen, begint
Ales politieke loopbaan. Van februari 1795 tot juni 1798 is hij
actief in de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek.
Als Ale op 23 september 1807 in Minnertsga op 62-jarige
leeftijd overlijdt en zijn weduwe Trijntje zijn heengaan op
3 oktober in een overlijdensbericht in de Leeuwarder Courant
betreurt (‘Alle die zijn caracter kenden zullen met mij mijn
verlies betreuren’), zijn er genoeg mensen die juist niet treurden. Ale Ales maakte namelijk tijdens zijn politieke carrière
veel vijanden.

In de tweede helft van de 18de eeuw woedt een felle strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden over de manier waarop
het land moet worden bestuurd. De Republiek verkeert in
een politieke, financieel-economische, militaire en morele
crisis en de patriotten houden stadhouder Willem V hiervoor
verantwoordelijk. Hun oplossing heet democratisering en
om dat te bereiken richten ze gewapende vrijkorpsen op. De
spanningen komen in de loop van 1787 tot een revolutionair
kookpunt. De stadhouder trekt zich terug in Nijmegen, maar
wordt weer op zijn zetel in Den Haag geholpen door zijn
zwager Frederik Willem II, koning van Pruisen. Deze stuurt
een groot leger naar de Republiek voor wie de patriottische
vrijkorpsen geen enkele partij vormen. Veel patriotten vluchten, de meesten naar Frankrijk.
Er zijn geen aanwijzingen dat Ale bij de gebeurtenissen van
1787 betrokken is geweest. Hij is ook niet als balling naar
Frankrijk gevlucht. Maar in 1795 blijkt Ale zich wel tot de patriottische zaak bekend te hebben. Of misschien is hij er wel
toe bekeerd. Minnertsga had namelijk een uitgesproken patriottische predikant, Douwe (of Dominicus) van der Schaaf.
Een dominee die wordt omschreven als ‘ijverig patriot’ en
van wie ze in Minnertsga zeggen: ‘Us dûmny is patriot yn
ieren en sinen’ (Onze dominee is patriot in hart en nieren).
Van der Schaaf moet zijn opruiing in 1790 bekopen met een
verbanning voor drie jaar uit Friesland wegens subversieve
activiteiten tijdens de revolutiepoging van 1787. Ale, afhankelijk van de diaconie, zal ongetwijfeld regelmatig onder zijn
gehoor gezeten hebben.
In februari 1795 veroveren Franse revolutionairen samen met
het Bataafse Legioen van uitgeweken patriotten de Republiek en verjagen de stadhouder. Ook in Barradeel vindt de
omwenteling plaats. Op 16 februari wordt het gemeentebestuur in de hoofdplaats Oosterbierum afgezet en vervangen.
Het Committé Revolutionair van Barradeel stelt vervolgens
een commissie aan om een zuivering te houden onder de
ambtenaren van het oude regime. Ale is een van de commissieleden die besluiten in hun revolutionaire ijver de
zuiveringsactiviteiten niet tot hun grietenij te beperken. Ze
trekken op naar Harlingen en ontslaan hier de Oranjegezinde
leden van het gemeentebestuur. Het provinciale Committé
Revolutionair keurt de gang van zaken goed. De dag erna, de
17de, wordt in Minnertsga aan de Tsjillen, vlakbij Ales bakkerij, een vrijheidsboom geplant. Ale houdt hier ‘een aanspraak
aan de gewapende burgers en verdere omstanders’. Daarna
wordt rond de boom gezongen en gedanst en de dag wordt
‘in vrolijkheid en gulle eensgezindheid’ besloten met bier en
jenever in herberg De Roscam.

radeel is hij van 23 juni 1795 tot oktober 1797 lid en ook enige
malen voorzitter van het Friese bestuur, de Vergadering van
Representanten van het Volk van Friesland, dat gekozen
wordt door bijna alle mannen van twintig jaar en ouder. Van
de zestig leden van deze vergadering zijn er maar liefst achttien dominee, voornamelijk voor het platteland. De radicalen
smalen dat die ‘domme boeren’ eigenlijk geen stemrecht
verdienen. Bakker stelt daarom op 18 juli 1795 voor om het
salaris van dominees niet langer uit de staatskas te betalen
maar ze ‘op hunne eigene kosten hunnen dienst te laten
vervullen’.
Als voormalig zuiveraar van het bestuur van Barradeel en
Harlingen wordt Ale lid van het Comité van Waakzaamheid,
een groep fanatieke revolutionairen die de zuiverheid van
de revolutionaire beginselen moet handhaven, en van een
commissie die van alle Friese ambtenaren moet nagaan ‘of
dat de Amptenaaren door een sterke gehegtheid aan de oude
Constitutie en weerzin in alles wat tot de nieuwe orde van
zaken betrekkelijk is, bezield worden’. Hij is betrokken bij het
ontslag van rechters die worden beschuldigd van onvoldoende vaderlandsliefde en plichtsbetrachting. In november 1795
valt hij de Bildtse strandmeester (dijkwacht) Daniel La Fleur

In 1795 wordt een vrijheidsboom geplant in Minnertsga.
Ale Ales Bakker houdt ‘een
aanspraak aan de gewapende
burgers en verdere omstanders’. Daarna dansen en zingen mensen rond de boom.

De bakkerij aan de Tsjillen
in Minnertsga bestaat nog
steeds. De vader van Ale was
er in 1745 bakker en hij volgde
zijn vader op. (Foto Christy
van Duijvenboden)

Bewaker van de zuivere leer
Het optreden van Ale Bakker in Minnertsga en Harlingen
is opgevallen en hij wordt door zijn mede-patriotten naar
Leeuwarden afgevaardigd. Als vertegenwoordiger van Bar22
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aan. Hij schrijft dat hij ‘genoegzame bewijsen dat hij hem
dien post onwaardig gemaakt heeft en verzoekt om gemelde
D. La Fleur te doen ophouden dien post waar te nemen’.
(Hij stelt – tevergeefs – voor La Fleur te vervangen door mijn
voorvader, de verarmde timmerman en patriot Sjoerd Pieters
Schaaf uit Vrouwenparochie.)

‘Eenen woedenden Jacobijn’
Unitariër Coert Lambertus
van Beyma. Prent door
Reinier Vinkeles, 1794. (Rijksmuseum)

Een bakkerij. Ets door
Eberhard Cornelis Rahms,
1860. (Rijksmuseum)

De antirevolutionaire
schrijver Cornelis van der
Aa omschrijft Bakker als ‘de
beruchte Ale Ales Bakker,
welken wij in het Leeuwarder
Blokhuis als eenen woedenden Jacobijn woeden zagen’.
Prent door Reinier Vinkeles,
1807. (Rijksmuseum)
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Ale is een radicale patriot, een ‘Jacobijn’, die zich gedreven
inzet voor meer gelijkheid tussen alle mensen. Als een tekort
aan rogge dreigt, stelt hij voor deze van buiten Friesland te
importeren. Het provinciaal bestuur regelt vervolgens dat
arme mensen roggebrood kunnen kopen voor een stuiver.
Als echter geconstateerd wordt dat ook mensen die eigendommen bezitten en ‘wier vrouwen met goud versierd
zijn’ hiervan profiteren, bepaalt Ale dat alleen diegenen die
minder dan vier gulden per week verdienen
recht hebben op deze regeling. Maar wie voor
zijn plezier een hond heeft, wordt er ook van
uitgesloten.
Begin 1796 woedt in Friesland een hevige
strijd tussen federalisten en unitariërs. De
eersten willen de ‘aloude Friesche Vrijheid’
zoveel mogelijk handhaven en de laatsten willen de provincie laten opgaan in de
nieuwe Bataafse Republiek. Het platteland
met zijn ‘domme boeren en dominees’ is in
meerderheid federalistisch. Leeuwarden is
de machtsbasis van de unitariërs en binnen deze stad weer
de Fraterniteit, de patriottische sociëteit aan de Nieuwestad
150. Unitariërs en federalisten worden beurtelings door hun
tegenstanders in de Blokhuispoort gevangen gezet. Ale, als
radicale unitariër, bemoeit zich volop met deze strijd. De
(antirevolutionaire) schrijver Cornelis van der Aa omschrijft
hem later als ‘de beruchte Ale Ales Bakker, welken wij in het
Leeuwarder Blokhuis als eenen woedenden Jacobijn woeden
zagen’. Uiteindelijk zegevieren op 22 februari de unitariërs.
De weinige overgebleven Representanten gelasten de naar
Groningen gevluchte federalisten ‘die met verzaking van eed
en pligt de souvereiniteit des volks opentlijk hebben aangerand’ te arresteren. Was getekend: A.A. Bakker, voorzitter.
Friesland doet mee aan de Nationale Vergadering en stuurt
afgevaardigden, onder wie de unitariër C.L. van Beyma.
Ale legt op 23 juni 1796 de eed af op de nieuwe ‘Verklaaring’
en gaat namens de grietenij Het Bildt deel uitmaken van het
Provinciaal Bestuur van Friesland. Zijn naam staat onder
vele decreten: zo bepaalt hij dat weeskinderen voortaan
niet meer aan hun kleding herkenbaar mogen zijn, dat de
deftige banken voor de elite in de kerken worden afgeschaft
en dat patriotten die schade hebben geleden door hun
ballingschap na de mislukte revolutiepoging van 1787
schadeloos worden gesteld.

Spotprent op patriotse vrijkorpsen ‘De Herschepping, van de Kees’
na het herstel van de prins van Oranje in 1787. Anonieme prent met
vouwstroken waardoor bij het omvouwen de figuur van de gewapende vrijkorpist verandert in een gewapende keeshond. (Rijksmuseum)

blad Heraclyt en Democryt hem ervan dat hij ooit een
bruiloftsgedicht zou hebben geschreven ‘in het welk hij het
huis van Oranje hemelhoog verheft’.
De ontwikkelingen gaan de unitariërs veel te langzaam. Daarom plegen ze op 22 januari 1798 een staatsgreep. Een aantal
leden, onder wie Van Beyma (die als niet unitarisch genoeg
wordt gezien), wordt gevangengezet. Hoewel Ale schrijft
de ‘onaangenaame omstandigheit’ van zijn Friese vriend te
betreuren, steunt hij de staatsgreep van harte. Van 22 januari
tot 4 mei 1798 is hij lid van de Constituerende Vergadering.
Ale, bekend als zuiveraar van het ambtenarenapparaat,
wordt voorzitter van een commissie die ambtenaren op
hun betrouwbaarheid moet onderzoeken. Deze commissie
adviseert op 20 februari dat alle ambtenaren een nieuwe
eed moeten afleggen tegen stadhouderschap, federalisme,
aristocratie en regeringloosheid. Wie dit niet doet, wordt
als ‘nutteloze en onwaardige’ ambtenaar ontslagen. Deze
maatregel wordt daarna door de stedelijke en gewestelijke
bestuurders uitgevoerd. Vele ambtenaren, van sluiswachters
en schoolmeesters tot burgemeesters, worden ontslagen en
tot de bedelstaf veroordeeld. Gematigde patriotten spreken
er schande van. Zo noemt Cornelius Rogge de maatregelen
in zijn boek Geschiedenis der staatsregeling voor het Bataafsche
volk een ‘volstrekte Staatkundige Inquisitie’.
Nadat de nieuwe staatsregeling is aangenomen, wordt de
Constituerende Vergadering op 4 mei 1798 vervangen door
het Vertegenwoordigend Lichaam, waarvan Ale ook lid is.
Dit gaat te gronde aan interne ruzies. Op 12 juni wordt
door gematigde leden een nieuwe staatsgreep gepleegd.
De politieke carrière van Ale Bakker is van de ene dag op de
andere voorbij. Hoewel de Republiek een eenheidsstaat is
geworden, is de rol van de radicale unitariërs uitgespeeld.

Terug naar de oven in Minnertsga
Op 21 november 1796 verschijnt er van Ale Bakker een
pamflet van acht pagina’s getiteld ‘Iets uit Liefde tot het
Vaderland aan het Nederlandsche volk’. Hierin pleit hij
voor meer eenheid en meer democratie. Maar dat geldt niet
voor iedereen. Want voor de toekomstige grondwet mogen,
volgens Ale, alleen patriotten stemmen, ‘lieden die hun pligt
betrachten en die voorbeelden van deugd zijn’.

‘Volstrekte Staatkundige Inquisitie’
Dan roept de landelijke politiek Ale. De Eerste Nationale
Vergadering had een staatsregeling (grondwet) moeten
ontwerpen, maar kreeg dit door ruzies tussen federalisten en
unitariërs niet voor elkaar. Daarom wordt deze vergadering
op 1 september 1797 vervangen door de Tweede Nationale
Vergadering. Ale Bakker wordt hiervan op 9 oktober 1797 lid,
als afgevaardigde van het district Drachten. De ruzies blijven
echter voortduren. Federalisten richten hun pijlen ook op
Bakker. Op 6 januari 1798 beticht het gematigd patriottische

Voor Ale is er nog maar een plaats waar hij naar toe kan: de
bakkerij aan de Tsjillen in Minnertsga. Van enige politieke
activiteit is in de jaren na 1798 niets bekend. Hij overlijdt op
23 september 1807 op 62-jarige leeftijd. Zijn weduwe Trijntje
blijkt een goede ‘bakkersche’. Zij is zelfs in staat de bakkerij
te kopen.
Op 5 maart 1825 laat Trijntje, ‘zijnde ziek van ligchaam
dog hare verstandelijke vermogens volkomen magtig’ haar
testament opmaken. Haar bezittingen, waaronder een
gouden oorijzer, ‘kettings met het gouden kroontje’ en een
zilveren beugel, worden, omdat er geen eigen kinderen
zijn, vermaakt aan vooral (achter)neven en (achter)nichten.
Een maand later, op 3 april, overlijdt ze. Notaris Steensma
verkoopt op 25 april bij opbod ‘een welbeklante huizinge
en bakkerij met stede, grond en toebehoren, laatst door de
weduwe Ale Ales Bakker met den dood ontruimd’. Deze
bakkerij is ‘gedurende een reeks van jaren met het beste
succes gedreven’. De waarde van Trijntjes bezittingen wordt

De Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, in 1796, had een grondwet moeten ontwerpen, maar
kreeg dit door ruzies tussen federalisten en unitariërs niet voor elkaar. In 1797 kwam er een Tweede
Nationale Vergadering, waar Ale Bakker lid van werd. Prent door George Kockers. (Rijksmuseum)

op een kleine 6.000 gulden getaxeerd. De weduwe van de
man die fulmineerde tegen ‘vrouwen die met goud versierd
zijn’ is in goeden doen overleden. <

Unitariërs en federalisten worden beurtelings door hun tegenstanders in de Blokhuispoort gevangen gezet. Als radicale unitariër
bemoeit Bakker zich volop met deze strijd. Prent door Fokke Simon
Houttuin. (Fries Museum)

> Meer lezen?
• Brood, P. e.a., Homines novi, De
eerste volksvertegenwoordigers van
1795, Amsterdam, 1993
• Rosendaal, Joost, Bataven!
Nederlandse vluchtelingen in
Frankrijk, 1787-1795, Nijmegen,
2003
• Schama, Simon, Patriotten en
bevrijders, Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, Amsterdam,
1989
Sjoerd Schaaf (Dokkum, 1949)
studeerde geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Utrecht en
werkte als geschiedenisleraar en
schoolleider in Apeldoorn. In zijn
historische onderzoeken wil hij
laten zien hoe gewone mensen
beïnvloed zijn door de tijd waarin
ze geleefd hebben en hoe ze
(soms, een heel klein beetje)
invloed daarop hebben kunnen
uitoefenen. Daarnaast is hij humanistisch spreker bij uitvaarten.
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

NABUREN

MARLIES STOTER

EGGE KNOL

Pandemie
Het jaar 2020 is nog niet half om, maar nu reeds historisch te noemen. De pandemie veroorzaakt door
het coronavirus ontwricht overal de samenleving. Een groot deel van de wereld, en ook Friesland, zit in
een of andere vorm van lockdown. ‘Blijf thuis’ is in alle talen het parool. De heldhaftige zorg, uitgedost
als kleurrijke pestdokters, blijft dapper op haar post. Het is ieder duidelijk: in de 21ste eeuw kan een
piepklein virus de hele wereld platleggen. Onze geavanceerde wereld staat vrijwel machteloos.

A

High tea op het
Poptaslot
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)

Na een lange periode van noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van covid-19, het coronavirus,
in te dammen, kijk je met andere ogen naar foto’s van grote groepen mensen, zoals deze van een
gezellig dagje uit.

H
Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.
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ls vorser van het verleden denk je gelijk terug aan
eerdere pandemieën: de Spaanse griep, de cholera
en de pest. Door alle eeuwen heen zijn er ziekten geweest die als een gesel over het land gingen, dood en verderf
zaaiend en de maatschappij ontwrichtend. Je leest erover in
de geschiedenisboeken en denkt dan ‘och wat erg’. Nu de
corona ons leven platlegt, dringt pas door hoe ontwrichtend
zo’n pandemie is. Ineens krijgen de verhalen van zorgpersoneel, dat ook vroeger in zulke situaties stierf, een gezicht.
In een oud familieboekje lees ik dat voorvader dr. Henricus
Busz in 1669 in Groningen overleed aan de pest nadat hij
als geneesheer velen, waaronder zijn eigen vrouw, gered en
genezen had. Hoe actueel klinkt dat nu. Pandemieën zijn van
alle tijden, we waren het alleen even vergeten.
Tegelijk leven we in een tijd met veel betere overlevingskansen. Ik heb het zelf ondervonden, want de corona greep mij
heftig bij de strot. Door moderne toediening van zuurstof
zakte het zuurstofpeil in mijn bloed niet te diep, terwijl
antibiotica bacteriën bestreed die dachten een graantje mee
te pikken van de aangetaste longen. Het gaf mijn lijf net het
zetje om over de crisis te komen, zonder die hulp had u dit
stukje nooit gelezen.

et keurige gezelschap vertrekt op een zonnige
augustusdag in 1927 in drie tjokvolle bussen vanuit
Leeuwarden naar Sneek. Daar begint de oudheidkundige tocht door Friesland, die door het bestuur van het
jubilerende Fries Genootschap op touw is gezet voor de
leden. In Sneek hoeft reisleider Nanne Ottema geen enkele
moeite te doen om de groep bij elkaar te houden, want de
stad wordt op zijn Amerikaans bezocht: interessante gebouwen en plekjes worden vanachter het raam van de rijdende
bus bekeken.
In Bolsward wordt de groep in snel tempo door het stadhuis
gejaagd, want in de Martinikerk wacht hen een orgelconcert
en een tweede bezichtiging, van gebeeldhouwde koorbanken

en grafzerken van beroemde Friezen. Na de lunch op naar de
voormalige universiteitsstad Franeker met als hoogtepunten
de professorenportretten in het stadhuis en de voorwerpen
die herinneren aan Anna Maria van Schurman. Na nóg een
Martinikerk zullen de bezoekers helemaal murw zijn geweest
van alle indrukken.
Gelukkig eindigt de dag in het lommerrijke park van het
Poptaslot in Marsum, waar de voogden en voogdessen een
fantastische tea voor hen verzorgen. Als de Leeuwarder fotograaf het gezelschap in positie brengt voor de groepsfoto,
zetten enkele heren hun zomerse strohoeden af en is het ook
tijd voor conservator Nanne Ottema (tweede rij, vijfde van
links) om een welverdiende sigaar op te steken. <

Ignaz P. Semmelweis toonde in 1847 in het Weense ziekenhuis aan
dat vele levens konden worden gespaard als dokters hun handen
wasten voordat ze de patiënt onderzochten. Werk van Robert A.
Thom, 1961. (US National Library of Medicine)

We voelen ons wel machteloos tegenover het virus, maar
weten tegelijk wel hoe het werkt. Fascinerend om te zien hoe
geleerden informatie uitwisselen over hoe buitengewoon
vernuftig het virus de longen gebruikt om zich massaal voort
te planten. Door de zwaar aangetaste longen komen de patiënten in ademnood. Veel kennis is nog maar jong. Tijdens
de Spaanse griep wist niemand iets van virussen, men dacht
destijds ten onrechte aan een bacterie. Pas omstreeks 2000
werd met hulp van een diepgevroren vrouw in Alaska de
genetische structuur van dat Spaanse griepvirus ontrafeld.
De kennis over de werking van deze virussen maakt dat er
sneller, mogelijk nog niet snel genoeg, voor een draconische
lockdown kan en wordt gekozen. Iets wat tijdens de Spaanse
griep hapsnap in de ene plaats wel en in de andere niet werd
gedaan. De noodzaak tot handenwassen in de zorg – en
daarbuiten – werd in 1847 ontdekt door de Hongaarse arts
Ignaz Semmelweis, hij werd echter nog lang niet geloofd.
Weinig medische uitvindingen hebben zoveel levens gered
als gewoon goed handen wassen. Ook nu in de vreselijke coronatijd waar geen eind aan lijkt te komen. Maar de geschiedenis leert ‘blijf thuis en houd vol’, ook in het noorden waar
de besmetting minder sterk is. Er komen betere tijden. <

Sterfte door ziekte en pest
onder de Leidenaren in 1574.
Prent door Willem de Haen,
1613. (Rijksmuseum)

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

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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Uitstel Algemene
Ledenvergadering
Het bestuur van het Koninklijk
Fries Genootschap heeft
besloten om de Algemene
Ledenvergadering niet, zoals
gebruikelijk, eind juni te houden,
maar pas op 23 september
2020. Dit in verband met de nog
onzekere gezondheidsrisico’s en
mogelijke overheidsmaatregelen
betreffende het coronavirus.
De wet schrijft echter voor dat
het bestuur binnen zes maanden
na het einde van het boekjaar het
bestuursverslag en de jaarrekening
voorlegt aan de ledenvergadering.
Deze termijn kan evenwel door de
ledenvergadering worden verlengd.
Daarom belegt het bestuur op 24 juni,
om 20.00 uur op de locatie Grote
Kerkstraat 212, 8911 EG Leeuwarden, een
formele ledenvergadering, waar alleen
de toestemming voor bovengenoemde
verlenging op de agenda staat.
Voorgesteld wordt een verlenging
voor de duur van (zekerheidshalve)
zes maanden. Leden worden dus
allesbehalve opgeroepen om te komen,
maar wie desondanks daartoe aandrang
voelt, wordt vriendelijk verzocht zich
vóór 24 juni aan te melden via
info@friesgenootschap.nl.
De agenda voor de vergadering van
23 september zal verschijnen in het
juli-nummer van Fryslân. We kunnen nu
alvast verklappen dat er een interessante
lezing op de agenda staat van dr.
Lenneke Berkhout over Hoveniers van
Oranje, werk en positie 1621-1731, waarbij
speciale aandacht zal uitgaan naar de
hoveniers van Maria Louise van HessenKassel.
Ritske Mud
secretaris KFG
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JAN VAN ZIJVERDEN

‘Om den cieraet dezer stadt te avanceren’
De uitbreiding van de wereldberoemde Amsterdamse grachtengordel in de 16de en 17de eeuw is een
schoolvoorbeeld van een planmatige aanpak met de lokale overheid als regisseur. Dat gemeentebesturen zich in die tijd ook in kleinere steden bezighielden met de inrichting van de stad, zal bij veel
mensen minder bekend zijn. Daarbij ging het niet alleen om functionele of economische motieven,
legt Henk Oly uit in Bouwen aan Leeuwarden.
De magistraat van Leeuwarden (vergelijkbaar met B&W) ondernam in deze tijd ook allerlei groenvoorzieningsprojecten ‘om den cieraet dezer stadt te avanceren’. Zo werd in 1639 vlak buiten de
vestingwallen een wandelpromenade aangelegd, omzoomd door boomsingels. Indirect zat daar
waarschijnlijk wel een economisch gedachte achter: Leeuwarden aantrekkelijk maken als vestigingsplaats. Andere maatregelen die de magistraat nam om het woon- en werkklimaat in Leeuwarden
te bevorderen, waren het verbeteren van de bestrating, het plaatsen van afvalbakken (voor vuilnis,
slachtafval, kadavers en uitwerpselen), het ‘leiken’ en ‘slatten’ van waterwegen en het vernieuwen van
pijpen en kades.
Belangrijk vond men ook om bij nieuwbouwprojecten de rooilijn nauwgezet in de gaten te houden,
zodat het straatbeeld enigszins ordelijk bleef. Timmerlieden en metselaars moesten hun plannen laten controleren door de magistraat. Deden ze dat niet, dan werden fikse boetes uitgedeeld. De inwoners van de stad probeerden hun woning ondertussen juist zo ver mogelijk naar voren uit te breiden
met trapstoepen, brandhoutopslag, kleine werkplaatsen en luifels om de boel droog te houden. Ook
daar werd tegen opgetreden met wetgeving en inspectie.
In zijn boek doet Oly nauwkeurig uit de doeken hoe de magistraat van Leeuwarden aanleg en onderhoud van ‘publieke voorzieningen’ organiseerde en uitvoerde. Hij gaat daarbij uitgebreid in op de rol
van de stadsbazen: de stadstimmerman, de stadsmetselaar, de stadsstratenmaker, de stadssteenhouwer, de stadsboomsnoeier, enz.
Allemaal particulieren die optraden
als ‘preferred supplier’. Het maakt
een uitermate professionele indruk.
Maar schijn bedriegt. Oly laat zien
dat Leeuwarden regelmatig te maken had met wat we nu ‘Italiaanse
toestanden’ noemen. Stadssteenhouwer Berend Storm maakte het
wel heel bont. Toen hij in 1721 lid
werd van de vroedschap, moest hij
Het Hoeksterpoortcomplex, met binnen- en buitenpoort, met
verpozende dames en heren. Werk van Anton Ignaz Melling. (Fries
zijn rol als stadssteenhouwer neerMuseum)
leggen. De magistraat benoemde
vervolgens Storms neef Jacob Sijdses in Amsterdam. Ondertussen bleef Storm gewoon het werk
doen. Daarmee werd hij opdrachtgever en uitvoerder tegelijk… Naast de organisatie behandelt Oly de
bouw van een aantal bekende publieke voorzieningen, zoals de Waag, het Nieuwe Stads Weeshuis en
de lang geleden afgebroken Hoeksterbuitenpoort.
Bouwen aan Leeuwarden is een zeer informatief en buitengewoon fraai uitgevoerd boek, dat Leeuwarders een verrassende kijk op ‘hun’ stad biedt. Het boek komt wat traag op gang. Natuurlijk moet de
lezer weten hoe bouw en onderhoud van de publieke voorzieningen waren georganiseerd. Maar pas
echt leuk wordt het als de verschillende bouwprojecten de revue passeren. Het is de verdienste van Oly
Bouwen aan Leeuwarden;
dat hij laat zien dat de bestuurders van de stad niet
Publieke werken tussen
alleen deftig waren, maar ook daadwerkelijk bezig
1500 en 1800
waren met de toekomst van de stad. <
Henk Oly
Noordboek, Gorredijk,
2020
256 p.
isbn 9789056156329
€ 22,90

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

BOEKEN KORT
Door wilskracht zegevieren
Jurryt van de Vooren
Balans, Amsterdam, 2020
240 p. | isbn 9789463820875
€ 19,90
Het voetbal trok in de Tweede
Wereldoorlog wekelijks duizenden beoefenaars
en tienduizenden bezoekers. Sportclubs groeiden
als kool, zelfs ná de uitsluiting en deportatie van
de Joodse leden. Sporthistoricus Van de Vooren
onderzoekt deze paradox in de sportieve én nationale geschiedenis waarin sport werd gebruikt
als ontsnapping uit de ellende, maar ook als ideologisch wapen.
Dit nooit weer!
Geartsje Pols
Bornmeer, Gorredijk, 2020
144 p. | isbn 9789056156282
€ 15
Persoonlijke oorlogs- en bevrijdingsverhalen van ruim twintig mensen. Over
hoe gezinnen uiteen werden gescheurd, over
honger, angst en ontberingen in strafkampen.
Verhalen van kinderen waarvan de ouders lid waren van de NSB en de gevolgen daarvan voor hun
verdere leven. En verhalen over dankbaarheid van
kinderen uit de Randstad die in de Hongerwinter
in Friesland verbleven.
21 man – Naschrift
Peter van der Meeren
Uitgave in eigen beheer, Sneek,
2020
84 p. | € 9,50 (te bestellen op
boek21man.nl)
Na de publicatie van het boek 21 man, een jaar
geleden, kreeg de auteur nog meer verhalen te
horen over de ‘voetbalrazzia’ in 1944 in Sneek. In
dit Naschrift staan elf verhalen, onder andere over
mannen die ontsnapten in jurken, een portret van
de aanvoerder van het Nederlands elftal, de burgemeesterszoon die getuige was van een aanslag
op zijn vader en memoires van een vrachtrijder.
De Tweede Wereldoorlog 19401945 Gerkesklooster Stroobos
Klaas van der Schuit
Stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos, 2020
184 p. | isbn 9789090327020
€ 25
In het boek komt onder andere de slag om
Blauwverlaat en het westelijk gedeelte van het
Westerkwartier aan de orde, het clandestien
slachten, de Joodse onderduikers, de sabotage
van de goederentrein. Er is aandacht voor twee
Joodse kinderen, die onderdak kregen en de vele
evacués uit Limburg en Gelderland.

MARIJKE DE BOER

Flitsen uit het dagelijks
leven in Buitenpost
Jasper Keizer
Stichting Oud-Achtkarspelen, 2020
95 p. | € 15
Keizer beschrijft het
dagelijks leven in de
oorlogsjaren 1940-1945.
Buitenpost was toen een dorp met een kleine
tweeduizend inwoners. Vaak gaan verhalen over
die periode over het verzet en minder over het
alledaagse leven van de inwoners. Konden de
dorpsbewoners gewoon hun gang gaan?
Franeker in detail
Roelof van der Schaaf
Zienz Image Science,
Leeuwarden, 2020
96 p. | € 29,95
Fotoboek over Franeker, een stad met 179
monumenten en belangrijk erfgoed, zoals de
Universiteit van Franeker, het Planetarium,
Museum Martena en de Martinikerk. Met name
de details, van ook minder bekende locaties,
geven de stad vorm en inhoud. Een versie over
Harlingen en Leeuwarden is in de maak.
Leafde yn Ljouwert
Fleur van Ingen (oersetting
Martsje de Jong)
Utjouwerij Regaad, Grins,
2020
158 s. | isbn 9789034779557
€ 4,99
Foar it earst is in diel yn de
Bouquetreeks yn it Frysk. In
meiwurkster fan it Stedhâlderlik Hôf bedarret
yn in tumultueuze relaasje mei in tycoon op it
mêd fan Fryske hynders, dy’t boppedat nochal
wat spûken út it eigen ferline te ferjeien hat.
It is spesjaal skreaun troch Fleur van Ingen
(pseudonym), de iennige Nederlânske Bouquetauteur dy’t yn Fryslân wennet.
Wee de overwonnenen
Alexander van de Bunt
Omniboek, Utrecht, 2020
304 p. | isbn 9789401916721
€ 22,50
De vroegste geschiedenis
van de Lage Landen door de
ogen van de lokale bevolking,
Bataven, Friezen, Cananefaten
en andere stammen in het huidige Nederland
en België rond het begin van de jaartelling. Wat
waren hun gewoonten en gebruiken? Welke
talen spraken ze? Welke goden vereerden ze? En
vooral: waar kwamen ze precies vandaan?

Sjoerd Huizinga
Dirk van Ginkel
Noordboek, Gorredijk, 2020
96 p. | isbn 9789056156299 | € 15
Sjoerd Huizinga (1898-1972) is
de grote onbekende van Yn ’e
line, de expressionistische kunstenaarsgroep die
in de jaren 1950 voor nieuw elan zorgde in de
Friese kunstwereld. Anders dan zijn kompanen
Feddema, Van der Bij, Rusticus en Koopmans
hield Huizinga zich het liefst op de achtergrond.
Wie was hij? Is er buiten de nalatenschap nog
meer werk te vinden?
IIsbaan yn ’e maaitiid
Hendrik Elings en
Baukje Venema
Uitgeverij Louise, Grou,
2020
72 s. | isbn 9789491536670
€ 25
In oade oan de Fryske iisbaan mei 31 portrettearre iisbanen, fan Flylân oant Nijlemmer, fan
Beetstersweach oant Blessum en fan Wikel oant
Feanwâldsterwâl. Mei tsien skildere iisbanen
troch keunstskilder Hendrik Elings, tsien ferstilde
iisbanen troch fotografe Baukje Venema en alve
iisbanen finzen yn gedichten troch alve ‘streektaal-dichters’ út hiel Fryslân.
Van Parijs tot Pyeongchang
Pieter Breuker
Uitgeverij Louise, Grou, 2020
224 p. | isbn 9789491536694
€ 20
Het boek omvat twee delen,
met de Olympische Zomer- en
Winterspelen als rode draad. Kaatsen – omstreeks 1200 ontstaan – wordt in bijna 50 landen
beoefend. De sport is, in verschillende varianten,
zevenmaal onderdeel van de OS geweest. In deel
twee volgen, na een algemeen overzicht, portretten van alle andere prijswinnende Friese Olympiërs: 29 atleten haalden 64 medailles.
De Poëtyske Edda
Willem Schoorstra
(oersetting en ynlieding)
Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert,
2020
360 s. | isbn 9789492457356
€ 32,50
Yn de samling Noarsk-Yslânske mytologyske en heroyske poëzij komme goaden en helden ta libben:
Freya, Odin, Thor en Loki rinne lykop mei Sigurd
de Drakedeader, Helgi, Gudrun en de batske Atli.
Foar it earst is de kultuerskat yn it Frysk beskikber,
oerset troch Willem Schoorstra en ûnder tafersjoch fan dr. Simon Halink (Háskóli Íslands).
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skreaun binne; dêrmei befettet it in grut part fan wat
oan Aldfrysk oerlevere is. De hânskriften binne sammele troch de Prusyske rjochtsgelearde Karl von Richthofen (1811-1888), dy’t him spesjalisearre yn midsiuwsk
Frysk rjocht. Yn 1922 bea de famylje de kolleksje te keap
oan, út jildpine, en is it oankocht. It ûndersyk moat yn
2022 klear wêze, as de Richthofenkolleksje in iuw yn
Fryslân is.
www.tresoar.nl

(Foto Omrop Fryslân)

en mensen een naam krijgen. De foto’s zijn gemaakt
door Sjerp Jans Tromp (1858-1928), boerenzoon uit Ypecolsga en hobbyfotograaf. Hij legde omstreeks 1910 zijn
eigen omgeving vast. Het Fries Museum gaat door met
het inschakelen van het publiek; nieuwe ‘zoekplaatjes’
staan op https://www.friesmuseum.nl/mysteries/.
www.omropfryslan.nl

Het archief van verzetsman Sjoerd Wiersma uit Joure
wordt gedigitaliseerd. Het bestaat uit kaarten met
onderduikadressen van honderden mensen uit heel
Nederland en bij wie ze ondergedoken hebben gezeten.
Het archief van Wiersma lag verstopt in een babywiegje
en is nooit ontdekt. Na de oorlog zijn de kaarten overgeschreven van het origineel. Het archief ligt al bijna
tien jaar in museum Kamp Westerbork.
www.omropfryslan.nl

Yde Schakel uit Allingawier is in
april op 91-jarige leeftijd overleden.
De restauratie-aannemer zette in
1957 het museum Aldfaers Erf op in
Exmorra, wat later werd uitgebreid
tot Aldfaers Erf route in Allingawier.
Zelf bouwde hij een kasteeltje in
dat dorp: Allingastate. Hij was jarenlang betrokken bij
de IFKS, waarvan hij medeoprichter was. De laatste
jaren handelde hij in schilderijen en antiek. Zijn memoires beschreef hij, met Klaas Jansma, in Hoge vlucht
(2002).
www.omropfryslan.nl

Jan Mankes

(Foto Museum Belvédère)

Archief Sjoerd Wiersma

(Foto Omrop Fryslân)

Yde Schakel

Museum Belvédère heeft
vier werken van Jan Mankes
(1889-1920) ontvangen van
verzamelaar Cees Röling.
‘Puttertjes in avondschemering’ uit 1911 en ‘Vrouw
in interieur’ uit 1913 had
het museum al enige tijd in
bruikleen. De andere werken
zijn de twee ongedateerde
schilderijen ‘Stilleven met
boek en fles’ en ‘Pruimenboompje in bloei’. De vier
werken vertegenwoordigen verschillende aspecten van
Mankes’ kunstenaarschap; stillevens, landschappen,
interieurs en dieren.
www.museumbelvedere.nl

(HCL)

Fries Landbouwmuseum

Hert fan Fryslân

Coronacollectie

Het museum Hert fan Fryslân in Grou sluit op
1 december de deuren voor publiek. Het museum kan
niet verder op de huidige locatie, er komen te weinig
bezoekers, de kosten zijn te hoog en er zijn te weinig
vrijwilligers. Het museum startte in 1956 in het Raadhuis van (toen nog) Idaarderadeel. Het museum gaat
zich richten op het terugbrengen van de collectie tot
een ‘kerncollectie’ rond cultuur en historie van Grou en
omstreken. Deze zal in een depot worden gehouden in
afwachting van ‘een nieuwe toekomst’.
www.omropfryslan.nl
Museum Heerenveen
wil een achtkantige
brandewijnkom uit 1677
vervaardigd door de
Heerenveense edelsmid
Feye Gerlofs aankopen
voor de zilvercollectie van
het museum en vraagt daarbij hulp van het publiek. De
eigenaar biedt de brandewijnkom aan voor €22.500.
Ruim de helft van het bedrag zou van externe fondsen
moeten komen, voor de ontbrekende €10.000 worden
donaties gevraagd.
www.heerenveenmuseum.nl

(Fries Museum)

Fotomysteries

Het Fries Museum schakelde
in februari het publiek in om te
helpen bij onderzoek naar een
schenking van 74 glasnegatieven.
Via de media, sociale kanalen en
historische verenigingen kwam
er allerlei informatie boven water.
Eén van de afgebeelde boerderijen
bleek in Ypecolsga te staan. Met behulp van de Historische Vereniging van Woudsend, de dorpskrant en een
familielid van de fotograaf konden meer fotolocaties
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Maria Louise

(Foto Omrop Fryslân)

(Museum Heerenveen)

Brandewijnkom

Historisch Centrum Leeuwarden roept de hulp in
van de inwoners van de gemeente Leeuwarden om
materiaal betreffende de coronacrisis als foto’s,
filmpjes, flyers, posters, tekeningen en brieven te sturen
naar het HCL. Het gaat om materiaal dat iets zegt
over de invloed van het coronavirus op het (dagelijks)
leven. Het HCL laat ook fotograaf Jacob van Essen de
coronagevolgen in Leeuwarden vastleggen met het oog
op een expositie in de loop van volgend jaar.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
De muurschildering van
Maria Louise verdwijnt na
vijf jaar uit het Leeuwarder
centrum, omdat de verf
van de muur afbladdert. In
2015 werd het aangebracht
naar aanleiding van het 250ste sterfjaar van Maria
Louise van Hessen-Kassel dat met vele activiteiten werd
herdacht. Initiatiefnemer Stichting Nassau en Friesland
denkt na over een alternatief.
www.omropfryslan.nl

De collectie van het Nationaal Veeteelt Museum
in Beers (Noord-Brabant)
wordt opgenomen in het
Fries Landbouwmuseum.
De NVM-collectie telt naast
2.300 objecten en 25.000
foto’s en ander beeldmateriaal (dia’s, films en video’s)
ook een kunstcollectie,
waaronder koeienschilderijen van Marleen Felius
en koestudies van Jan de Haas. Bijzonder zijn ook de
geprepareerde koppen van diverse wereldberoemde
stieren, zoals de kop van Sunny Boy, geboren in Schalsum, en met bijna twee miljoen nakomelingen een
wereldkampioen. Eind dit jaar moet de integratie zijn
afgerond.
www.frieslandbouwmuseum.nl

VERWACHT

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

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

Richthofen
kolleksje

Tresoar lit de
saneamde ‘Richthofenkolleksje’
bestudearje troch
ûndersyksgroep
Pastei (Herre de
Vries, Riemer
Janssen en Anne Popkema). De kolleksje bestiet út
tsien midsiuwske rjochtshânskriften. Pastei ûndersiket de materiële steat fan de hânskriften, de eardere
eigeners en hoe’t de hânskriften sa optimaal mooglik
digitaal werjûn wurde kinne. De kolleksje is fan belang
om’t seis fan de tsien hânskriften yn de Aldfryske taal

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

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

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha
Kom, til de tsjerke nei de takomst ta
Komme en gean, Piter Wilkens 2015

N
STEUS!
ON

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

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

Onder ‘Ostkolonisation’ wordt verstaan het in bezit en exploitatie nemen van Slavische grond door
Germanen, een eeuwenoude beweging. Het jongste
voorbeeld speelde op instigatie van de nazi’s. Hoe
zat het met het aandeel van Friezen daarin?
De volgende editie van Fryslân, nummer 4,
verschijnt op 29 juli 2020.
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Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

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

In site om op
werom te kommen
WEROMROP.NL

Omrop Fryslân

Weromrop.nl

