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Om het tanende historische besef een oppepper te geven, zijn de zogeheten ‘canons’ bedacht. Ze bestaan uit hapklare verhalen, volgens een commissie van geleerden onmisbare ‘vensters’ op de geschiedenis. Zo’n canon is er nu ook voor de Marine. De nadruk ligt uiteraard op de periode waarin de Republiek
zijn bestaansrecht moest bevechten. Het waren de gloriedagen van de Nederlandse zeemacht, waarbij
kustprovincie Friesland met een eigen admiraliteit was vertegenwoordigd. Ze vocht mee in een twintigtal
zeeslagen. Twee samenstellers van de canon schrijven over dit Friese aandeel.
‘Barend-Martsje’ was voor de oorlog met zo’n 1.300 voorstellingen het bekendste toneelspeelechtpaar
van Friesland. Barend schreef de stukken, maar het was Martsje die met haar acteertalent de aandacht
trok. Wie was zij eigenlijk?
In 1380 eindigde de zeiltocht van de Venetiaan Nicolò Zeno ‘voorbij Gibraltar’ in een schipbreuk, waarna
hij en zijn bemanning het vege lijf redden op het eiland dat Isola Frislanda ging heten. Het is een verzonnen verhaal, maar pas in de 19de eeuw werd het voorgoed ontkracht, zo beschrijft Rolf Bremmer.
Intrigerend is de vraag wat de Friese zeevaarder Jacob Benckes met Robinson Crusoe heeft te maken. Jan
de Vries zocht het uit, en komt met opvallende conclusies.

www.historischtijdschriftfryslan.nl
twitter.com/htfryslan

twitter.com/KFGenootschap

COLOFON
Historisch tijdschrift Fryslân wordt in opdracht van het Koninklijk
Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur/Keninklik
Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer uitgegeven door Van
der Let & Partners Publishing te Heerenveen. Fryslân verschijnt
tweemaandelijks.
www.friesgenootschap.nl
Nieuw mailadres Fries Genootschap: info@friesgenootschap.nl
Hoofdredactie Siebrand Krul. Eind- en beeldredactie
Marijke de Boer. Redactie Kerst Huisman, Hester Postma,
Meindert Seffinga, Doeke Sijens en Jan van Zijverden.

2020

Redactieadres
Siebrand Krul, Breedpad 63, 8442 AC Heerenveen
www.historischtijdschriftfryslan.nl • www.vdlp.nl
Email: redactiefryslan@upcmail.nl
Productie
Van der Let & Partners Publishing, Herenwal 137, Postbus 496,
8440 AL Heerenveen, tel.: 0513-654445, fax.: 0513-654761
e-mail: mail@vdlp.nl, internet: www.vdlp.nl

www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan

Druk SMG groep, Hasselt
Vormgeving Frank de Wit
Advertenties
Van der Let & Partners Publishing, Tel. 0513-654445
Opgave en vragen over abonnementen
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor
adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook
bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.
Beëindigen abonnement
Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor
afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.
Abonnement (6 nummers): ? 29,95
Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk twee weken voor
beëindiging van het lopende abonnement worden opgezegd.

www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap
Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch
verlengd.
Lidmaatschap Koninklijk Fries Genootschap
Historisch tijdschrift Fryslân plus Jaarboek De Vrije Fries plus
ledenvoordeel (onder meer vrije toegang tot het Fries Museum
voor de leden en hun gezinsleden). Contributie ? 44,50 (bij
automatische incasso ? 42,50)
Illustraties
De uitgever heeft zijn uiterste best gedaan de rechten met
betrekking tot de illustraties te regelen volgens de bepalingen
van de Auteurswet. Hij die desondanks meent zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met
de uitgever. Voor werken van beeldend kunstenaars aangesloten
bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met
Pictoright te Amsterdam. C/o Pictoright Amsterdam 2020
© 2020 Koninklijk Fries Genootschap / Van der Let & Partners

3

CANON KONINKLIJKE MARINE

ANNE DOEDENS EN MATTHIEU BORSBOOM

Friezen in de zeevaart
De onlangs verschenen Canon van de Koninklijke
Marine. Geschiedenis van de Zeemacht is een overzicht van de ‘faits et gestes’ van de Nederlandse
zeemacht. Daarin speelt ook Friesland een belangrijke rol. In de traditionele 50 Vensters wordt zicht
gegeven op de rijke historie van de zeemacht van
Nederland, van 1488 tot nu, zowel ten tijde van de
Republiek als van het Koninkrijk Nederland. Het
boek gaat niet a lleen over zeehelden of zeeslagen.
Het gaat ook over geuzen, kapers, slavernij, over
wapens, de overgang van zeil naar hout en stoom
en die naar de tijd van automatisering, over de eerste m
 ariniers en moderne acties onder de vlag van
de NAVO.

Drinkglas met gemoffelde
afbeelding van het wapen van
de Friese Admiraliteit. (Fries
Scheepvaart Museum)

Het gebouw van de Admiraliteit te Harlingen. (Fries
Scheepvaart Museum)

Linieschip op de rede van
Harlingen. Schilderij door
Nicolaas Baur, 1790-1820.
(Fries ScheepvaartMuseum)
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ijnen worden getrokken vanuit het verleden naar het
heden. Zo komen zeeschilders aan bod, van de Van de
Veldes tot hun moderne collega’s. Daarbij worden ook
Friese schilders van zeeslagen en oorlogsschepen genoemd
die in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek te bewonderen zijn, zoals Wigerus Vitringa, advocaat bij het Hof van
Friesland (1657-1725) en de Harlinger Nicolaas Baur (17671820) die in 1816 met de marine meevoer naar Algiers om de
tuchtiging van de piraten met eigen ogen te aanschouwen en
af te beelden.
Uiteraard staan de bekende Friese items in deze landelijke
Canon. Zo lezen we: ‘Ook in Dokkum en vanaf 1645 in
Harlingen was een admiraliteitsscheepswerf te vinden. Die
van Dokkum was een kort bestaan beschoren. Het Dokkumer Diep slibde in de eerste helft van de 17de eeuw dicht,
waardoor Harlingen in 1645 de nieuwe Friese admiraliteits-

stad werd. Aan het eind van de 18de eeuw waren daar vier
hellingen. In 1789 werd het laatste admiraliteitsschip er te
water gelaten. In 1795 hield de in grote financiële problemen
verkerende admiraliteit samen met de vier andere in den
lande op te bestaan. De Harlinger admiraliteit was in 1771 al
zwaar getroffen door een brand waarbij het archief met veel
kostbaar kaartmateriaal verloren ging.’
Er is echter veel meer Friesland in de Canon te vinden dan
alleen de geschiedenis van de Friese admiraliteit van Dokkum en Harlingen. Men leest in deze geschiedenis van de
(Koninklijke) Marine over Friese geuzen als opvarenden van
de informele oorlogsvloot, de voorganger van de zeemacht
van de Republiek. Onder hen was de Friese edelman en
watergeus Duco van Martena die door Oranje tot admiraal
van zijn Zuiderzeevloot werd benoemd en het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling en de toegang naar de Zuiderzee,

het Vlie, bewaakte. Zowel de watergeus Van Martena als zijn
tegenstander, de Friese stadhouder in dienst van Philips II,
De Robles, maakten jacht op graanschepen die uit de Oostzee kwamen, op weg naar Amsterdam.
In de 17de eeuw komt in het Venster over De Ruyter uitgebreid
‘Holmes Bonfire’ uit 1666 aan bod, de ramp op het Vlie. Een
ramp die zich voltrok in het zicht van Vlieland en Harlingen.
Een Canon heeft echter beperkingen in de vorm van een
vast aantal Vensters en een beperkte hoeveelheid tekst per
onderwerp. Niet alles kon zo een eigen Venster krijgen, hoe
belangrijk ook. Want belangrijk was de rol van Friezen tijdens
de Vierdaagse en Tweedaagse Zeeslagen van de zomer van
1666. In deze laatste slag zou de befaamde Friese luitenantadmiraal Tjerk Hiddesz. dodelijk gewond raken. Dat gold ook
voor zijn onderbevelhebber, de in Harlingen geboren Rudolf
Coenders. In de Harlinger haven had men zes weken eerder
nog de ontscheping van 500 Engelse gevangenen gezien.
In de 18de-eeuwse marine-geschiedenis speelt Friesland
eveneens een rol. Zo treft men in de Canon de Engelse
scheepsbouwer Thomas Davis aan, die de Admiraliteit van
Friesland adviseerde bij de bouw van het Friese oorlogsschip
Prins Friso.

rol speelde bij het stuiten van de Duitse opmars bij Kornwerderzand. In 1962 hielp de onderzeebootjager Friesland mee
een Indonesische landing te voorkomen op de zuidkust van
Nieuw-Guinea. Dit schip behoorde tot de Frieslandklasse.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw liepen acht onderzeebootjagers die daartoe behoorden van stapel. Deze schepen
beschikten over rondzoekradars voor doelen in de lucht en
op zee, wat in die tijd zeer modern was.
Ook in de 21ste eeuw was en is er een Friesland actief. In de
jaren 2012 en 2013 werden vier schepen van de Hollandklasse, zogeheten Oceangoing Patrol Vessels (OPV’s) in dienst
gesteld, schepen met lage radarreflectie en een zeer modern
sensorenpakket voor taken laag in het geweldsspectrum,

Oceangoing Patrol Vessels
De nieuwste en eigentijdse geschiedenis van de marine kent
belangrijke Friese momenten en elementen. Zo was het
Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau die in 1940 een belangrijke

De Groot Frisia in 1665. Schilderij door Abraham Storck.
(Fries Scheepvaart Museum)
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daaronder ook de OPV Friesland. Deze oorlogsbodems
kostten meer dan een half miljard euro en hebben
een uitgebreid pakket ICT-voorzieningen aan
boord. De OPV Zr.Ms. Friesland was meermalen in de Harlinger haven te zien de
afgelopen jaren, zo tijdens manifestaties als de Harlinger havendagen
de herinnering aan de Friese
marinetraditie levend houdend.
Kortom: Friesland was en is van
belang voor de marine. Deze constatering daagt uit tot verder onderzoek en
discussie. Zoals de Canon van de Nederlandse geschiedenis zal in de toekomst ook
de Canon van de Marine wijzigingen ondergaan.
De tijden veranderen, en daarmee ook de visie op het
verleden. Bij deze eerste Canon van de Marine kunnen
Rouwbord van Tjerk Hiddesz.
de Vries uit de Harlinger
vragen worden gesteld als: ‘moet in een volgende versie
Grote Kerk. (Fries Scheepvaart
niet een apart Venster aan Tjerk Hiddes de Vries worden
Museum)
gewijd?’ Of: ‘Verdienen 17de-eeuwse Friese marinekapiteins een eigen Venster?’ Om een voorschot op dit laatste te nemen, halen wij in het
hiernaast opgenomen, niet in de Canon gepubliceerde, Venster Friese kapiteins uit de schaduw van Maerten Harpertsz. Tromp. Die kreeg wel een eigen Venster, maar wellicht moet
een Canon ook aandacht hebben voor nieuwe aspecten als deze die tot nu toe onvoldoende
aandacht kregen. We hopen dat de Canon voor de Marine ook in Friesland tot de discussie
zonder einde leidt, die geschiedenis is. Een geschiedenis die daardoor levend blijft en de
betekenis van de marine voor ons land onderstreept. <

Een concept-venster geschreven door Anne
Doedens van de Canon van de Marine:
‘Friese kapiteins strijden tegen de Spaanse
Armada (1639)’. Volgens het format van
de Canon van de Koninklijke Marine.

I

n 1639 werd de zogenoemde tweede Spaanse
Armada vernietigend verslagen. In de
Nederlandse geschiedenis is die gebeurtenis
bekend geworden onder de naam ‘de slag bij
Duins’. Feitelijk was het de vierde Armada; ook in
1596 en 1631 hadden de Spanjaarden met weinig
succes grote oorlogsvloten naar het Noorden
gestuurd. In de loop van de tijd is het echter
gebruikelijk geworden de vloot uit 1639 als de
tweede Armada aan te duiden. In een poging
de oorlog in de Nederlanden nog een gunstige
wending te geven, rustte de Spaanse regering een
grote vloot uit om verse troepen in Duinkerken aan
wal te zetten. In september verscheen de vloot in
het Kanaal, 67 schepen sterk, waaronder complete
drijvende forten. Om hen tegen te houden
had Tromp uiteindelijk de beschikking over 96
oorlogsschepen en twaalf branders.
Drie van deze schepen waren uitgerust door de
Friese admiraliteit te Dokkum, één van de vijf
marine-kantoren in de Republiek. Onder deze drie
was het schip Frieslant van kapitein Tjaert Rijerix de
Groot, met 22 kanonnen en zeventig koppen. De
Groot voer nog niet zo lang op de Frieslant want
in 1636/37 treffen we hem aan als kapitein op een
andere Friese oorlogsbodem, de Gideon, eveneens

Hr.Ms. Friesland van de Frieslandklasse (1956). (Koninklijke Marine)

> Meer weten?
• Thea Roodhuyzen, De admiraliteit van Friesland,
Franeker, 2003
• M. van der Duin, Tierck Hiddes, de Friesche zeeheld,
Kampen, 1932
• Anne Doedens en Liek Mulder, Tromp. Het verhaal
van een zeeheld, Baarn, 1989
• Anne Doedens en Matthieu Borsboom, De Canon van
de Koninklijke Marine, Zutphen, 2020
• www.angelfire.com/vt/sneuper/statengeneraal.htm
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Anne Doedens (Den Haag, 1945) is geïnteresseerd in
geschiedenis op basis van archiefonderzoek en richtte
zich de afgelopen jaren op de maritieme geschiedenis.
Matthieu J.M. Borsboom (Den Haag, 1959) is
viceadmiraal b.d. Hij was Commandant der
Zeestrijdkrachten van 2010-2014 en is thans onder
meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van
Nederlands Loodswezen b.v. en voorzitter van de Raad
van Toezicht van het Scheepvaartmuseum.

Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp staand bij kanon.
Prent naar Cornelis van Dalen (II). (Rijksmuseum)

met 22 stukken en zeventig koppen, en een inhoud
van 200 ton. Ook dit schip heeft meegevochten in
de slag bij Duins, onder commando van Hendrik
Janszn. Camp. Het derde door de Friezen uitgeruste schip was de Rotterdam, een klein, handig
vaartuig met tien kanonnen en zeventig opvarenden, onder kapitein Joris Broeck.
De Groot, Camp en Broeck bliezen in 1639 hun
partijtje duchtig mee. Tromps journaal stelt ons in
staat de bewegingen van de drie Friese schepen
te volgen. In mei hadden De Groot en Broeck zich
vanuit het Goereese Gat met hun schepen bij de
vloot van Tromp gevoegd. Iets later volgde Camp.
Begin augustus werd Broeck naar de Spaanse
haven La Coruña gestuurd om poolshoogte te
nemen. Hij kweet zich bijzonder goed van zijn
gevaarlijke taak. Met grote dapperheid waagde hij
zich dicht bij de haven en telde 59 Spaanse oorlogsschepen. Eind augustus kon hij Tromp op de
hoogte stellen van zijn bevindingen. Dankzij deze
en andere spionagereizen had Tromp tijdig inzicht
in de kracht van de tegenstander. Toen Tromp op
15 september met een kleine vloot van dertien
schepen bij Beachy Head voer, doemde aan de kim
een grote Spaanse zeemacht op van niet minder
dan 67 zeilen. Hendrik Janszn. Camp en Tjaert de
Groot hoorden bij het Nederlandse eskader. Tromp
schrijft: ‘Ik besloot dadelijk kapitein Tjaert weg te
sturen, om tot voorbij de Hoek van Dungeness in
allerijl de zee af te zoeken naar onze andere schepen, zodat ze ons direct te hulp konden komen.
Hij moest viermaal per half uur een schot lossen.’
Tromps kleine vloot wist de geweldige Spaanse
overmacht te dwingen de bescherming van de
neutrale Engelse wal op te zoeken. Tromp probeerde nog gebruik te maken van de verwarring
onder de schepen van zijn tegenstander Antonio
de Oquendo. Hij werd daarbij geholpen door het
inmiddels verschenen eskader van Joost Banckert,
vader van de beroemde admiraal Adriaan Banckert.
Met dat eskader keerde Tjaert de Groots Frieslant
terug en wierp zich eveneens in de strijd.
Toen de Spaanse vloot eenmaal op de rede van
Duins onder de Engelse wal zat opgesloten, was
het zaak ervoor te zorgen dat er geen Spaanse
soldaten van boord gingen en met Engelse hulp
naar Duinkerken vervoerd werden. De Engelse
koning Karel I had nog niet zo lang geleden vrede
met Spanje gesloten en zou er belang bij kunnen
hebben een gebaar van goede wil te maken. Camp
en De Groot kregen opdracht, onder bevel van
Witte de With, daarop toe te zien. Voorlopig was
het parool afwachten; zolang de Spanjaarden in

Op de voorgrond centraal het linieschip genaamd Prins Frieso. Op het tweede plan het bootschip De I. Pieter en een statenjacht met het embleem van de Admiraliteit. Achterglasschildering uit begin 19de eeuw. (Fries Scheepvaart Museum)

Engels water lagen konden ze feitelijk niet worden
aangevallen, het zou een schending van de Engelse
neutraliteit betekenen. De Nederlandse blokkadevloot kreeg echter wel de tijd verder aan te groeien.
Op 9 oktober 1639 haalde Tromp aan boord van
één van de Friese schepen een stout stuk uit, hij
schreef in zijn journaal:
‘Samen met viceadmiraal De With en kapitein
Coulster zeilden we aan boord van het jacht van
kapitein Broeck door de Spaanse vloot. Vanaf de
Santo Augustino werd een musketschot gelost dat
onze bezaan doorboorde. We stuurden kapitein
Coulster naar hen toe met de mededeling dat zij de
neutraliteit van de Engelse wateren op de rede van
Duins geschonden hadden en dat wij morgen met
onze schepen naar hen toe zouden komen’.
Op 21 oktober besloot Tromp tot de aanval over
te gaan. Hij had inmiddels toestemming van de
Staten-Generaal om desnoods in Engelse wateren in actie te komen. Er moest uit twee kwaden
worden gekozen. Van de 53 schepen, die de vloot
van De Oquendo nog telde, werden er veertig
vernietigd. De vijand werd letterlijk de rede van
Duins afgejaagd. De Spanjaarden leden ook zware
verliezen in mensenlevens, ongeveer 5.000 man;
1.800 opvarenden werden gevangengenomen. Aan
Nederlandse kant vielen ‘slechts’ honderd doden.
De drie Friese oorlogsbodems hebben daarbij ook
meegestreden. Zo weten we van Tjaert de Groot,
dat hij op 23 oktober 1639 met zijn schip de Maas
binnenviel om gevangengenomen Spanjaarden

of ‘specken’ af te leveren. Een saillant detail is dat
van de grote buit die de Republiek maakte bij deze
slag, twee Friese kapiteins in ieder geval tot eind
1640 niets terug zagen. Er was 135.000 gulden
(1,65 miljoen euro nu) beschikbaar. Tromp kreeg
daarvan 10.000 gulden, maar Tjaert de Groot en
Hendrik Jansz. Camp klaagden op 29 december
1640 ‘dat ze ondanks grote beloften op het punt
van de buitgelden nog niet tevreden waren gesteld.
Ze hadden de buitgelden immers met het riskeren
van lijf en leden verdiend. Ze waren des te meer
ontevreden omdat ze vernomen hadden dat de
heer admiraal Tromp voor zichzelf wat geld gekregen had.’
De Friese admiraliteit vocht mee in twintig grote
zeeslagen. Ze telde bijna twintig vlootvoogden
die een belangrijke rol in de verdediging van de
Republiek speelden.

Zeegezicht met oorlogsschip Frisia. Schilderij door Wigerus Vitringa, circa 1675. (Fries Scheepvaart Museum)
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FRYSKE BEWEGERS: MARTSJE VAN DER VEEN

DOEKE SIJENS

‘Fryslâns bêste toanielspylster’

Sêne út it stik ‘Oerwinning’ mei Barend, Martsje en Tsjitske van der Veen, 1936.
(Tresoar)

sil Martsje ek oanlutsen ha. Hy stie romantysk en bytiden
ekstatysk yn it libben, Martsje soe dêr altyd in gruttere
nofterens tsjinoer sette. Sa holp se him oer syn ‘oanberne
swiersettigens’ hinne.
Doe’t er Martsje trof, hie Barend al ferskate ferkearingen hân,
hy hie hege ferwachtingen fan de leafde. ‘Tear en swiet dreamde
ik fan de loksilligens dy’t leafde jaan moast.’ Martsje hat him
mooglik earst wol wat op in ôfstân hâlden, want Barend fûn har
‘stiif en kâld’. Sy binne likegoed yn 1913 troud en setten har nei
wenjen yn Menaam, dêr’t Barend in barbiersaak oernommen
hie. Om wat by te fertsjinjen die er ek oan meteropnimmen en
hienen se der in kofje- en molkskinkerij by. Doe al begûnen de
dûbelde plichten fan Martsje, se holp altyd mei yn it bedriuw
en die dêrneist de húshâlding, dy’t útwreide waard mei trije
dochters: Janke, Tsjitske en Martsje. Al hoe fûl se ek skrepten,
finansjeel wie it gjin sukses. Nei in oergongsjier yn Wergea
fûnen se nij plak as behearders fan it ûnthâldersgebou Het
Noorderkwartier yn Dokkum.
Barend van der Veen mei
syn frou Martsje yn Huzum,
1938. (Tresoar, foto Charles
Gombault)

Barend en Martsje van der Veen wienen foar de oarloch in ferneamd toanielspilerspear, sy bereizgen alle
Fryske doarpen en Fryske kriten yn Hollân. It wienen de earsten dy’t fan Frysk toaniel har berop makken.
Se brochten ‘ienfâldige, mar frisse en echt-Fryske toanielkinst’ en hienen dêrby te krijen mei uterst
primitive omstannichheden yn feesttinten en herbergen. Martsje wie as akteur har man fier de baas,
minsken kamen foaral op har ôf. Nei goed 1300 foarstellingen (yn krap sechtjin jier) wie sy fan it ‘spyljen
en swalkjen’ lykwols skjin yn ein en moast ‘Fryslâns bêste toanielspylster’ ophâlde.

B

arend van der Veen (1890-1968) hat in soad
autobiografyske stikken skreaun, mar dêr is net
folle oer ‘Barends-Martsje’ yn te finen bûten har
bestean as syn oarehelte. Martsje Wiersma (1891-1942) wie
ôfkomstich fan Jirnsum, dêr’t har heit in turfhannel hie.
De húshâlding wie menist en Martsje ferkearde al jong yn
ûnthâldersrûnten. Se wie befreone mei in dochter fan Sjouke
de Zee en rekke sa behelle by de striid foar it Frysk. Martsje
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learde foar naaister en makke Fryske flachjes, dy’t De Zee as
propagandist fan de Fryske Beweging rûnom ferkocht.
Nei alle gedachten wie Martsje in fleurige en bliere frou, altyd
optimistysk. Sy die mei oan it toaniel yn Jirnsum en kaam sa
yn ’e kunde mei Barend van der Veen. Hy wie ôfkomstich fan
Wergea, en wurke as skearbaas en skroar. Hy hie lykwols ek
literêre ambysjes en gie der op út om foardrachten te hâlden.
Barend wie dêrby polityk en maatskiplik tige warber, soks

Barend, Martsje en Tsjitske van der Veen yn in toanielsêne. (Tresoar, Fotobureau Rollema)

en – mei’t har ynkommen yn Dokkum ek al net heech wie –
ûntstie it plan om der tegearre op út te gean mei Frysk
toaniel. It wie in dryst plan, se hienen beide gjin inkele
toanieloplieding, hienen ek kwealik echt toaniel sjoen,
mar se betrouden op har eigen oanlis en oardiel. Barend
skreau de teksten, Martsje makke de klean. Utsein tafels of
stuollen wienen der gjin rekwisiten, meastentiids hienen se
ek gjin inkeld dekôr. Om dochs wat fêstichheid te hâlden,
namen se noch wol in baantsje oan as húsbewarders
fan it Mienskipshûs yn Huzum, mar fierders hienen se
jierrenlang gjin geregeld ynkommen. Dit aventoer begûn yn
augustus 1925 en rillegau hienen se it smoardrok. Tôgjend
mei swiere koffers reizgjen se mei tram, bus of trein nei
doarpen yn Fryslân, mar ek nei Vlissingen of Arnhem. Hast
altyd moasten se in nacht oerbliuwe en sliepten dan yn
in herberch, by kunde of efter it toaniel. De reaksjes fan it

Barend van der Veen mei syn
frou Martsje Wiersma en de
trije dochters Tsjitske, Martsje
en Janke yn Ljouwert. (Foto
Tresoar)

Wyld aventoer
Yn syn deiboek skreau Barend yn dy jierren dat syn houlik
mei Martsje ien wie ‘fan achting, wurdearring, sympaty [...]
Hja jout my har folle leafde.’ Mar, sa skriuwt er ek, ‘myn
siele hat langst nei eat oars, eat dat him net beskriuwe lit en
hja is net by steat my dat te jaan en dêrom bliuwt der yn my
jimmer wat ûnfoldien [ek al] libje wy lokkich mei elkoar.’ Wat
it betinken fan Martsje oer har houlik wie, is spitigernôch net
bekend. Barend miste, sa skreau er, by har it ‘heechste lok’
en fûn dat – foar in koarte skoft – wol by in oare frou: ‘wy
ferstienen, wy begrepen elkoar’. Neitiids hat er dit Martsje
opbycht, dy’t him fertelde dat se wol wat fernaam hie, ‘mar
oan gefaar hie hja net tocht.’ Mooglik hat dit ‘wyld aventoer’
fan Barend de oanlieding west foar in nij begjin yn har libben.
Barend wie yn Dokkum al wer begûn mei Fryske foardrachten
9

FRYSKE BEWEGERS: MARTSJE VAN DER VEEN

NABUREN

EGGE KNOL

Drenkelingenhuisje Terschelling
Een poster met daarop een romantische foto van het drenkelingenhuisje op de Boschplaat werd deze
zomer ingezet als oproep om anderhalve meter afstand te houden. De boodschap: er is ruimte genoeg op
Terschelling.

Foar it stasjon fan Vlissingen
dêr’t Barend en Martsje van
der Veen in toanieljûn fersoargen. (Tresoar)

Mei tank oan Jantsje
Hylkema en Aye
Oosterwoud.
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.
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publyk wienen posityf, altyd waarden se werom frege.
In optreden bestie meastentiids út in langer, earnstich stik
mei in dúdlik boadskip en nei it skoft in kluchtich of satirysk
koarter stik. Yn de earste jierren wienen se tige betûft yn de
útfiering fan de ‘tranformaaasjeskets’: it spyljen fan dûbelde
rollen troch ien spiler. Letter soe Barend in tal faktoaren
beneame foar harren sukses: de stikken wienen goed skreaun
en flot spylber; benammen Martsje wie in geweldige spiler
en der wie altyd goed ‘kontakt’ tusken de spilers en it publyk,
dat gefoelich wie foar it boadskip fan de stikken.
Martsje krige fierwei de measte kompliminten. ‘Martsje folt it
toaniel’, skreau in kranteman, ‘by har spyljen sjocht men gjin
rol mear; hja is yn al hjar hâlden en dragen it minske dat hjar
útbyldet: hja libbet yn in oar hjar hûd.’ Har ynbring wie tige
wichtich. ‘As Barend syn Martsje net hie, dan wie hy net sa
fier kommen as hy nou is. Hwent by Martsje kin Barend net
yn ’t skaed stean, hwet spyljen oangiet.’ Deselde sjoernalist
skreau ek: ‘Barend bliuwt my fiersten tofolle Barend’.
Lammert Popma, in oare grutte namme út it Frysk toaniel,
sei by gelegenheid tsjin Barend: ‘Dyn wiif is yn Fryslân net
to ferfangjen.’ Earnstige rollen leinen har it bêst, har minste
rollen wienen dy, ‘dêr’t hja mear har sels bliuwe koe. Dan woe
’t net spylje, sei se.’ Barend hâlde by it skriuwen fan de rollen
tige rekken mei har kwaliteiten. ‘It is wier: ik skreau har de
rollen foar, mar hja skoep se op ’e nij en bloes der libben yn.’
Martsje hie de jierren troch ‘dûbelde plichten’, sy moast
de húshâlding geande hâlde en ek sa faak mooglik op de
planken stean. Wienen se ûnderweis dan kaam der oppas
foar de bern, mar doe’t Martsje yn 1932 in fjirde bern krige,
koe se in skoft net spylje. Neitiids hâlde se noch lang lêst
fan tromboaze sadat se har net mear fluch efter it toaniel
ferklaaie koe. Sa kaam dat earst de iene en letter in twadde
dochter ynskeakele waard. Tsjitske (1919-1945) en Martsje
van der Veen (1921-2015) – dy’t altyd de famkes Van der

Veen neamd waarden – hienen it toanieltalint fan har âlden
meikrigen. Sa waard it foar Martsje nofliker en krige Barend
de kâns om stikken mei mear figueren te skriuwen. Tenei
gienen se der net mear op út as ‘Barend en Martsje’ mar as
it ‘Lyts Frysk Toaniel’. By ’t simmer joech Barend mei ien fan
syn dochters poppekastútfieringen dy’t ek bysûnder populêr
wienen. Sa fertsjinnen se mei syn fjouweren sa goed, dat
se tenei in auto mei sjauffeur hiere koenen. Likegoed naam
Barend noch alle opdrachten oan.
Martsje bleau it middelpunt fan it selskip. En hoewol’t se mei
har sterke wil en grutte leafde foar it toaniel safolle mooglik
trochsette, hapere har sûnens mear en mear. Sa moast se
yn oktober 1938 trije wike rêst nimmen om’t har bloeddruk
fierstente heech wie. Om 1940 hinne wie har sûnens sa
wif dat Barend geregeld in ferfanger foar har sykje moast.
Hy stelde it ôfskie sa lang mooglik út, om’t er wol wist hoe
populêr Martsje wie. Letter soe fêststeld wurde dat sy slim
ierferkalking hie. Dit oppenearre him by it spyljen yn ‘tydlik
geheugenferlies’. Se rekke op it toaniel mear en mear har
tekst kwyt en dan moast in foarstelling ôfbrutsen wurden.
Nei in pear dagen rêst besocht se it – ‘jmmer optimistysk’ –
op ’e nij.
Mei op advys fan har dokter spile se begjin 1941 foar ’t lêst.
‘It publyk hie Martsje ferlern,’ soe Barend skriuwe, ‘mar wy
hiene har noch en hja wie mear as alline ús meispylster.’
Lang hat dit lykwols net duorre, Martsje ferstoar al in jier
letter. Mei grut gefoel foar dramatyk sette Barend yn de rouadvertinsje: ‘Hjar ûnstjerlike siele bitrouwe wy ta oan de ivige
God’. Martsje gie noch ienkear op reis, ‘har stôflik oerskot
[waard] oan it lotterjend fjûr’ tabetroud yn krematoarium
Westerveld. Jierren letter – hy wie op ’e nij troud – koe
Barend him noch altyd fernuverje oer de hege steapel brieven
‘út alle oarden fan ’t lân’ dy’t er by it ferstjerren fan Martsje
krigen hie. <

Poster met als tekst ‘Ruimte genoeg op Terschelling, welkom en doe
alsof je thuis bent’. Uitgave gemeente Terschelling. (Collectie auteur)

T

och staat het afgebeelde huisje er nog maar
twintig jaar. Het is een replica. Het echte huisje
kwam in 1865 op de derde duintjes op een verder
kale zandplaat. Het werd enkele malen vernieuwd.
Schipbreukelingen die op de plaat een veilig heenkomen
zochten, kwamen bij stormvloeden slecht te pas, want dan
bleek de hele plaat onder water te staan. Voor deze stakkers
was het huisje bedoeld. Er stonden meer van dergelijke
huisjes in de Waddenzee: op Onrust ten zuiden van Texel, op
de Vliehors op Texel, op de Noordsvaarder bij Terschelling,
op Engelsmanplaat, de Groninger Boschplaat en korte tijd op
Simonszand. Op de Noordsvaarder en op Engelsmanplaat
was een huisje in de zeekaap gebouwd. In het aangrenzende
waddengebied van Duitsland waren in vrij veel zeekapen dit
soort huisjes neergezet. Zo af en toe brachten ze redding.
Het huisje op Terschelling verloor in de jaren dertig zijn
betekenis omdat inmiddels een meer dan vijf meter hoge
stuifdijk over de kale Boschplaat was aangelegd. Eventuele schipbreukelingen konden zich daar prima redden. De
Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer ontfermde zich over
het huisje: bij onverwachte regenbuien was het een goede
schuilplaats voor badgasten. Totdat een zware storm in 1962
het huisje wegspoelde.
De fotohandelaar op West-Terschelling bleef tot in de jaren
zeventig prentbriefkaarten van het verdwenen huisje verkopen. Het bleef de Terschellingers dwars zitten dat hun huisje

weg was, temeer daar het Vlielander exemplaar al die tijd
rustig in functie bleef. In 1998 kwam de simpele oplossing:
gewoon herbouwen! Ik vond het een belachelijk plan. Het is
immers geen doen om alles wat we missen te herbouwen.
Uiteraard deed mijn mening er niet toe. Ook niet voor mijzelf
trouwens. De door kunstenaar Frans Schot ontworpen aandelen voor de herbouw waren zo leuk, dat ik tot verbijstering
van mijn vrouw gelijk enkele kocht. En het huisje werd een
reuze succes. In korte tijd verschenen talloze prentbriefkaarten (inmiddels meer dan honderd) en tegenwoordig steekt
het de eeuwenoude Brandaris naar de kroon als het gaat om
souvenir-junk. Kussens, sleutelhangers, koelkastmagneten,
mokken, onderzetters, met een volledige lijst was deze bijdrage gelijk gevuld. Het klein maritiem erfgoed draagt bij aan het
waddengevoel. Alle reden om de originele kapen, bakens, reddingbootschuren, stormwaarschuwingspalen wat dies meer
zij te koesteren, maar het leidt ook tot een bouw-hausse.
In Lemmer staat inmiddels een nieuwe vuurtoren en ook
een herbouwde stormwaarschuwingsmast, op Vlieland en
Terschelling zijn er plannen om een eeuwenoude kaap te
herbouwen. Op het Deense Waddeneiland Fanø is dat al
gelukt. In het Groninger Zoutkamp is een lichthuis herbouwd
en staat een weinig authentieke replica van de kaap van
Engelsmanplaat. In het reddinghuisje kun je de nacht doorbrengen. Op het Duitse Baltrum is zelfs een nooit bestaande
kaap gebouwd. Een listige oplossing voor mobiele telefonie
waarvan de apparatuur in de kaap is verstopt. Natuurlijk ook
terug te vinden in souvenirs. Kortom, niet alles is authentiek,
al lijkt dat soms zo. <

Certificaat voor de wederopbouw
van het drenkelingenhuisje.
Ontwerp Frans Schot, 1998.
(Collectie auteur)

Diverse souvenirs met het
reddinghuisje 2010-2020.
(Collectie auteur)
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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ten zuiden van IJsland. De plaatselijke heerser, ene Zichmni,
geeft de nieuwkomer een warm onthaal en bevordert hem
al spoedig tot vlootaanvoerder. In deze rang helpt Nicolò
Zichmni enkele naburige eilanden te veroveren. Hij moedigt
zijn broer Antonio aan om zich vanuit Venetië bij hem te
voegen, een verzoek waar Antonio graag gehoor aan geeft.
Vier jaar na diens aankomst sterft Nicolò, maar Antonio blijft
en ontdekt nog meer en verder afgelegen eilanden en kusten.
In brieven naar zijn broer Carlo in Venetië doet hij verslag
van de volken en plaatsen die hij tegenkomt. Tien jaar na
Nicolò’s dood keert Antonio naar Venetië terug. Daarmee
eindigt het verhaal.
Qua structuur lijkt het verhaal op een kweeste – daarheen en
weer terug –, zo kenmerkend voor middeleeuwse ridderverhalen. Zonder erop uit te zijn, raakt Nicolò in een avontuur
verzeild dat hem in staat stelt aan te tonen wat hij waard is.
Niet door een of andere draak te verslaan, maar, passend bij
de 16de eeuw, door nieuwe kusten te ontdekken. Weliswaar
sterft Nicolò, maar Antonio is als het ware zijn verlengstuk;
hij voltooit de kweeste die zijn broer begonnen was.
De ridderroman was nog steeds een geliefd genre in de 16de
eeuw. Maar het reisverslag van de Zeno’s had een nieuwigheid die de potentiële belangstelling ervoor verhoogde: een
gedetailleerde kaart van Frislanda en naburige gebieden. De
lezer kon als het ware zo meereizen. Met een professionele
vormgeving paste die kaart naadloos in de trend om de
steeds maar uitdijende nieuwe wereld cartografisch zichtbaar
te maken. Heel slim paste die kaart de imaginaire eilandenwereld van het verhaal netjes in in de toen bekende geografische ruimte van Europa. Daardoor ook werden de avonturen
van de gebroeders Zeno in korte tijd bekend.

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

>

H
De oorspronkelijke kaart van
Nicolò Zeno (Venetië, 1558).
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Succesverhaal
Binnen tien jaar na publicatie had het boek al in Antwerpen zijn lezers gevonden. De veelzijdig geleerde Johannes
Goropius Becanus noemde Frislanda in zijn Origines Antverpiae van 1569, een wijdlopige geschiedenis van Antwerpen.

In de voorzomer van 1380 lichtte de Venetiaan Nicolò Zeno de ankers en
zette koers naar Engeland en Vlaanderen. Voorbij Gibraltar werd zijn schip
door storm uit die koers geslagen. Na vele dagen bespeurde hij een eiland,
maar kon schipbreuk niet voorkomen. Hij en z’n bemanning wisten aan
land te komen, met behoud van de lading. Zo ontdekte Nicolò bij toeval
Isola Frislanda. Het duurde tot in de 19de eeuw, voor het verzonnen verhaal
van deze ontdekking definitief door de mand viel.

et is een prachtverhaal dat verre verwant Nicolò
Zeno (1515-1565), een vooraanstaand Venetiaanse
senator, in 1558 te boek stelde. En nog mooi
inpakte ook. Het verscheen in een bundeling van twee
reisverslagen bij de gerenommeerde Venetiaanse drukker
Francesco Marcolini. Het eerste betrof een reis die zijn

grootvader Caterino in 1473 als Venetiaans gezant naar
het hof van Sjah Usun Hazan in Perzië gemaakt had. Het
tweede behelsde de ontdekking van Frislanda door zijn verre
voorouder Nicolò.
Kort samengevat gaat het zo: in 1380 vaart Nicolò Zeno
noordwaarts en ontdekt toevallig het eiland Frislanda, iets

Kaart van Vincenzo Coronelli, Venetië, 1692.

In Engeland zorgde de bekende geograaf Richard Hackluyt
voor een vertaling in 1582. Zeno’s boek vond ook zijn weg
naar de tekentafels van de kaartenmakers in Antwerpen en
Amsterdam. Zij namen het eiland gretig mee in hun steeds
gedetailleerdere kaarten van een verrassend groter wordende
wereld.
De wiskundige en cartograaf Gerard Mercator, die in Leuven
bij de Friese professor Gemma Frisius gestudeerd had, komt
de eer toe als eerste ‘Frislant’ een plekje te geven in zijn
innovatieve wereldkaart van 1569. Mercator herhaalde deze
informatie twee jaar later, zoals blijkt uit een uniek overgebleven kaart die nu in Londen ligt. Die kaart diende als voorstudie voor een ‘atlas’ (Mercator was de eerste die dit woord
voor een bundeling kaarten gebruikte), die pas na zijn dood
in 1595 verscheen en sindsdien vaak herdrukt en herzien
werd. Abraham Ortelius, nog zo’n pionierende cartograaf,
nam ‘Frisland’ ook mee in zijn atlas van 1570, daarna talloze
malen herdrukt en bijgewerkt tot 1641. Kortom, men kon er
niet aan twijfelen: het eiland Friesland was omstreeks 1600
geografische en cartografische werkelijkheid geworden, zelfs
in het verre IJsland. Daar tekende Sigurður Stefánsson het
eiland tussen IJsland en Brittannië in.

Wiskundige en cartograaf
Gerard Mercator geeft als
eerste ‘Frislant’ een plekje in
zijn innovatieve wereldkaart
van 1569.

Hoe ontdek je een vervalsing?
De Amerikaanse historicus Anthony Grafton schreef in 1990
een meeslepend boekje over geschiedkundige vervalsingen:
Forgers and Critics: Creativity and Duplicity in Western Scholarship (Vervalsers en critici: creativiteit en dubbelhartigheid in
westerse geleerdheid). Daarin laat hij zien hoe mensen sinds
ze het schrijven hadden uitgevonden ook al documenten
vervalsten. Vaak verklaren vervalsers dat ze zo’n document
op een verborgen plek of in een vergeten hoekje aantroffen.
Soms beweren ze dat het in een vreemde taal of raar schrift
geschreven is, dan weer zou het document in zo’n slechte
staat verkeerd hebben, dat het vrijwel meteen na overschrijven teloorging.
Je denkt hier meteen aan het Oera Linda Boek, de bekendste
Friese geschiedvervalsing. Met het relaas van de Zeno’s is
het niet anders. Aan het eind van zijn boek vertelt Nicolò
dat het oorspronkelijk verslag en vele andere stukken over
Frislanda jammerlijk vergaan waren, omdat hij als jongetje er
vaak mee gespeeld had, maar, zoals kinderen vaker doen, ze
al spelend verscheurd had. Gelukkig had hij wel onthouden
wat er allemaal in stond. Met deze draai voegt Nicolò zich in
een lange rij van vervalsers. Maar waarom zou hij zijn lezers
zo’n verhaal op de mouw hebben willen spelden?
Net als misdadigers, moeten vervalsers een motief, middelen en een gelegenheid hebben, legt Grafton uit. Kunnen
we deze veelbeproefde detective-drieslag ook toepassen op
het Frislanda-verhaal? Het motief voor Nicolò de Jongere
lijkt voor de hand te liggen. Het ging hem om de eer van de
roemruchte Zeno-familie. Dat blijkt alleen al daaruit dat hij
niet een, maar twee voorouderlijke reisverhalen publiceerde.

Gemma Frisius. Prent door
Philips Galle naar prent van
Jan van Stalburch, 1608.
(Rijksmuseum)

Cartograaf Abraham Ortelius
nam ‘Frisland’ ook mee in
zijn atlas van 1570. Portret
door Peter Paul Rubens,
1633. (Collectie Museum
Plantin-Moretus)
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Bovendien begint het verhaal over de ontdekking van Frislanda met een uitgebreide stamboombeschrijving van de Zeno’s
die terug reikte tot 1200. In dat jaar ‘was er in Venetië een
zeer beroemd edelman, Messire Marino Zeno, die vanwege
zijn grote deugd en wijsheid gekozen werd tot president van
sommige Italiaanse republieken. Als bestuurder betoonde
Marino zich zo bescheiden dat zijn naam geliefd en met
groot ontzag genoemd werd, zelfs door mensen die hem
nooit persoonlijk gekend hadden’.
De lofzang gaat nog verder. Na Marino volgt een stoet van
nakomelingen, de een nog belangrijker en moediger dan de
ander, tot en met Nicolò’s eigen vader. Al die beroemdheid
straalt natuurlijk af op Nicolò zelf en betuigt dat hijzelf ook
niet de eerste de beste is: de appel valt immers niet ver van de
boom. Tegelijkertijd maakte Nicolò met deze genealogische
inleiding aannemelijk dat het niet toevallig was dat zulke ondernemende voorouders verre eilanden wisten te ontdekken.

Een wondere wereld
Wie denkt dat het afgelegen Frislanda door wilden bewoond
werd, heeft het mis. Als de pas gestrande Nicolò “Venetië”
antwoordt op de vraag waar hij vandaan komt, springt heer

Zichmni op van vreugde en geeft de schipbreukelingen een
warm welkom. Hij blijkt Latijn te kennen en slaat Nicolò
tot ridder. Als vlootaanvoerder ondernemen Nicolò en
later Antonio allerlei ontdekkingstochten in de noordelijke
helft van de Atlantische Oceaan. Die bleek toen veel meer
eilandengroepen te tellen dan tegenwoordig. De mensen die
ze in die uithoeken tegenkomen zijn meestal wilden, grof en
onbeschaafd, en lopen naakt rond. Ze jagen met primitieve
wapens, vechten graag onder elkaar en eten hun slachtoffers op. Het zijn typisch beschrijvingen vanuit een superieur
Europees standpunt: naaktloperij suggereert losse of zelfs
helemaal geen seksuele normen; kannibalisme is een van de
eerste gruwelijke gewoonten die Columbus signaleert onder
de inwoners van het Caraïbische gebied. Goud en zilver is er
in overvloed en naarmate de eilanden zuidelijker liggen worden de eilanders iets beschaafder. Ze aanbidden weliswaar
afgoden en offeren mensen die ze daarna consumeren, maar
dan wel in steden en tempels.
Een enkele keer worden de gebroeders aangenaam verrast.
Zo blijkt de koning van Estotilanda een heuse bibliotheek te
hebben met Latijnse boeken. Alleen, hij kan ze helaas niet
lezen. En als Antonio Engrouelanda ontdekt, ziet hij een heus
Dominicanenklooster, gewijd aan Sint Thomas. Hoezo Do-

Nicolò Zeno. Medaille gemaakt door Antonio Bianchi.

minicanen en Sint Thomas? Deze apostel, aldus zijn vroege
heiligenlevens, trok op bevel van Christus naar India om daar
het Evangelie te verkondigen. Dat verhaal was ook bekend in
middeleeuws Friesland, want volgens de auteur van de Gesta
Fresonum (‘Geschiedenis der Friezen’) doopte Thomas de
drie broers Friso, Saxo en Bruno voor ze scheepgingen van
India naar Europa. In India vond Thomas ook de martelaarsdood. Dat het klooster aan deze heilige gewijd was, heeft
stellig te maken met de toenmalige Europese zoektocht naar
Indië. De Dominicanen waren de eersten die de door Columbus ontdekte ‘Indianen’ gingen bekeren. Hun post was
in Santo Domingo, nu de hoofdstad van de Dominicaanse
Republiek.
Kennelijk heeft Nicolò de Jongere hieraan gedacht, toen hij
zijn verhaal opstelde. In godsdienst is de auteur trouwens
niet geïnteresseerd. Geen woord over God of gebed. Maar
dat klooster, een wonder om te zien! Uit heetwaterbronnen
tappen de fraters water af waarmee ze hun sierlijke gebouwen, van prachtig vulkanisch baksteen vervaardigd, verwarmen. In kassen en tuinen kweken ze de heerlijkste vruchten
en groenten, ’s zomers en ’s winters. De beschrijving van
de natuur van dit eiland doet aan IJsland denken, maar daar
heeft nooit een Dominicanenklooster gestaan. Het was
allemaal ontsproten aan de fantasie van Nicolò de Jongere.
Maar wie kon dat in die tijd controleren?

Ontmaskerd

Detail van Ortelius’ kaart uit
1570.

De kaart die Abraham Ortelius maakte van de Noord-Atlantische Oceaan met aanliggende landen, Antwerpen, circa 1570.
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In 1642 publiceerde Hugo de Groot in Parijs, waar hij als
gezant van de Zweedse koning verbleef, een boekje over de
oorsprong van de Amerikaanse volken. Daarin stelde hij dat
de Zuid-Amerikanen van de Chinezen afstamden, de Midden-Amerikanen van de Ethiopiërs en de Noord-Amerikanen
van de Noren. Zweden was toen juist bezig een stuk land ten
zuiden van Nieuw Nederland aan de Amerikaanse oostkust
te veroveren en zat kennelijk verlegen om een historische
rechtvaardiging. De Groot baseerde zijn propagandistische
betoog o.a. op het verhaal van Nicolò Zeno, met name op de
geografische namen eindigend op -landa. Die wezen duidelijk
op een Germaanse oorsprong.
Nog geen jaar later sprong Johannes de Laet, een van de
directeuren van de West-Indische Compagnie, in het geweer.
Deze Leidenaar, dé expert destijds van de Nieuwe Wereld en
een groot kenner van talen, waaronder Welsh en Oudengels
(en met belangstelling voor het Fries) laat geen spaan heel van
De Groots betoog. Dat eiland Frislanda, waar De Groot mee
schermt, is door geen zeeman ooit gezien en bestaat dus niet.
En De Groots taalkundige argumenten weerlegt hij stuk voor
stuk. Nog in 1643 schrijft De Groot een verweer, maar ook dat
schiet De Laet af en heeft daarmee het laatste woord.
Al snel bereikte de uitkomst van de discussie tussen
De Groot en De Laet de tekentafels van de cartografen. Als
Joan Blaeu in 1644 een herziene versie van zijn kaart van

Kopie uit 1669 van de kaart
die Sigurður Stefánsson
omstreeks 1590 in IJsland
maakte.

Europa uitbrengt, staat Friesland er niet meer op. Daarmee
zet hij het voorbeeld voor zijn vakgenoten. De Venetianen
hadden echter meer moeite om die ontdekking van hun
eigenste Zeno’s weg te poetsen. In 1693 publiceerde Vincenzo Coronelli een kaart van Groenland en Frislanda, met
de uitleg: ‘Frislanda, ontdekt door Nicolò Zeno, een Venetiaans patriciër, naar men nu aanneemt een fabel, of in de zee
verzonken’.
Nog in de 19de eeuw was het moeilijk om toe te geven dat
de gebroeders Zeno niet als eersten de nieuwe wereld aan de
overzijde van de Atlantische Oceaan ontdekt hadden. In 1828
verscheen in Venetië een encyclopedie met deze beschrijving:
‘Frislanda, een eiland richting de Groenlandse kust dat, niet
zonder grond, bezocht en verkend werd door de Venetiaanse
gebroeders Zeno, zelfs voor de ontdekking van Amerika door
Columbus. Volgens sommigen echter is het niets anders dan
een verzonnen eiland’. Het klinkt haast alsof die ‘sommigen’
kwaadsprekers zijn.
In de loop van de 19de eeuw stapelen de bewijzen voor een
vervalst verhaal zich op. Toch zijn er nog altijd mensen die
menen dat de verhalen van Nicolò Zeno de Jongere een kern
van waarheid bevatten. Wat dat betreft is er een opvallende
overeenkomst met het Oera Linda Boek, dat ook nog steeds
zijn gelovigen heeft. Een raadsel blijft over: hoe kwam Nicolò
aan die naam Frislanda?
In de 16de eeuw bestonden er, voor zover ik heb kunnen achterhalen, geen handelscontacten tussen Venetië en Friesland.
Politiek stelde Friesland internationaal niets voor. Misschien
had hij de naam horen vallen door Friese pelgrims. Het
bekendst zijn wel de Franekers Hessel Martena en de neven
Juw en Tjalling Botnia die in 1517 in Venetië scheepgingen op
weg naar Jeruzalem. Maar zeker weten doe ik het niet. Sommige eilanden geven hun geheim nooit prijs. <

> Verder lezen?
• Rolf H. Bremmer Jr, “Inventing
Frislanda Insula or how the
Venetian Zeno Brothers
manipulated the map of the
North Atlantic”, in: Maria Elene
Ruggerini, Veronka Szöke en
Morena Deriu (red.), Isole
settentrionali, isole mediterranee:
letteratura e società, Milaan,
2019
• Richard H. Major (vert.), The
voyages of the Venetian brothers
Nicolo & Antonio Zeno to the
Northern Seas in the XIVth
century, Cambridge, 1873,
repr. 2010
Rolf H. Bremmer Jr (Zwolle, 1950)
is emeritus hoogleraar Engelse
Filologie en emeritus bijzonder
hoogleraar Friese Taal en
Letterkunde (Universiteit Leiden).
Hij schreef tal van publicaties op
beide vakgebieden; voor Fries o.a.
‘Hir is eskriven’. Lezen en schrijven
in de Friese landen rond 1300
(2004) en An Introduction to Old
Frisian. History, Grammaer, Reader,
Glossary (2009).
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De hond van
de toekomst

MARLIES STOTER

Sponsen naar de gravure
van de fries op de schouw
van de oude raadzaal in
het Amsterdamse stadhuis,
onbekende vervaardiger,
1700-1800. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
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Leven is ook doorgeven

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.
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n tientallen dozen worden in het depot meer dan 8.000
sponsen bewaard. Geen familie van de badsponzen,
maar papieren hulpjes voor de keramiekschilder. Een
spons is een doorgeprikte tekening, die op een tegel of
schotel gelegd wordt om daarna voorzichtig met roet
doorstoven te worden. Na het verwijderen van de spons
blijven er kleine roetpuntjes achter die de schilder helpt
om de tekening in vloeiende lijnen neer te zetten. Daarna
gaat het voorwerp voor de laatste keer de hete oven in.
Voor kunsthistorici en onderzoekers zijn de sponsen ideaal
studiemateriaal, maar voor een liefhebber van tekeningen is
het louter bekijken van de sponsen, gebruikt én ongebruikt,
vaak nog mooier dan het keramische resultaat. Af en toe
duiken er onverwachte pareltjes op.
In 1665 en 1668 verschijnen twee lijvige prentboeken met
alle beelden en reliëfs van het Amsterdamse stadhuis, het

huidige Paleis op de Dam. Het achtste wereldwonder is een
ware inspiratiebron voor kunstenaars en twee beroemde
Friese zilversmeden maken er gretig gebruik van. Maar de
prenten moeten ook onder de aandacht van plateelbakkers
zijn gekomen. Tussen de sponsen voor Friese bloem-, kasteel
en bijbeltegels vallen drie smalle, langwerpige exemplaren
op. Ze zijn een beetje kapot en ook scheef, maar horen
echt bij elkaar. Het zijn fragmenten van de doorlopende
voorstelling op de schouw in de ‘Raedt-sael’ van het
Amsterdamse stadhuis. Volgens de uitleg bij de prenten van
Hubertus Quellinus wordt hier De goede raad verbeeld aan de
hand van dieren die staan voor begrippen of eigenschappen.
Een uil is nog altijd een bekend symbool voor wijsheid, maar
de kop van een wolf voor het verleden, die van een leeuw
voor het heden en een hond voor de toekomst, dat blijft
raadselachtig. <

Gravure naar de fries op de
schouw van de oude raadzaal
in het Amsterdamse stadhuis,
afkomstig uit Hubertus Quellinus, Het tweede deel van
de voornaemste Statuen ende
Cieraten van ‘t konst-rijcke
Stadthuys van Amstelredam
‘tmeeste in marmer gemaeckt
door Artus Quellinus Beelthouwer der voorseyde Stadt, 1668.
(Tresoar)

Marlies Stoter is conservator bij
het Fries Museum.
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JAN DE VRIES

Wat hebben
Jacob Benckes
en Robinson
Crusoe
gemeen?
De één, Robinson Crusoe, is een wereldberoemd
romanpersonage, de ander, de Friese zeeofficier
Jacob Benckes, is een tot voor kort obscure
zeeheld, maar ze hebben alles met elkaar te maken.
Zonder Benckes was Crusoe er waarschijnlijk niet
geweest, althans niet in de vorm zoals we hem
kennen. De band tussen beiden is het Caribische
eilandje Tobago.

wereldreizen nooit de Stille Oceaan heeft bevaren. Bovendien
laat Defoe zijn hoofdpersoon zeggen dat hij Trinidad, ‘dat
aan de noordkant van de Orinoco ligt’, kon zien vanaf zijn
eiland. Veel duidelijker kon hij niet zijn. Tobago is het enige
eiland ter wereld van waaraf men contouren van Trinidad kan
zien. Niet Juan Fernandez, maar Tobago is het eiland van
Robinson Crusoe. Een Amerikaan genaamd Allister Macmillan beweerde dit al in 1909 en in 1983 maakte de Surinaamse
schrijver Albert Helman het opnieuw duidelijk in zijn boekje
getiteld: Waar is Vrijdag gebleven? Hun bescheiden verhalen
konden tot dusver niet op tegen het kabaal rondom het
Chileense eiland. Helman woonde op Tobago als directeur
van het door hem zelf opgerichte Tobago Museum. Hij
bestudeerde de romans over Crusoe – het zijn er drie – op
zoek naar de sleutel die er volgens Defoe moet zijn. Alles is
waargebeurd, laat hij bij herhaling weten.

Jacob Benckes is de sleutel
In Waar is Vrijdag gebleven? besteedt Helman tevens enkele
passages aan de officier Jacob Benckes, voormalig koopvaardijschipper, geboren te Koudum en later woonachtig te
Staveren. Hij was in dienst van de Amsterdamse admiraliteit. Stadhouder prins Willem III stelde hem in 1676 aan
als leider van een grote navale expeditie naar Zuid-Amerika,
met als doel Franse schepen en kolonies te veroveren dan
wel te ruïneren. De Republiek was in oorlog met Frankrijk

V

elen beweren anders, maar het is onmiskenbaar
dat de Britse schrijver Daniel Defoe (1660-1731) dit
eilandje in gedachten had toen hij in de huid kroop
van de eenzame schipbreukeling Crusoe. Jacob Benckes
(1637-1677) kwam er om het leven op 12 december nadat
hij met zijn mensen op 6 maart 1677 stand hield tegen een
Franse aanval, in wat het meest gewelddadige gevecht uit
de Nederlandse maritieme geschiedenis is genoemd. Zwaar
vermomd, vormt deze gebeurtenis een belangrijk element in
de sterk politiek geladen roman van Defoe.
Het lijkt dat men in Engeland verborgen wil houden dat
Tobago het eiland van Robinson Crusoe is, want velen, onder
wie niet de minsten, hebben bepleit dat het Juan Fernandez
moet zijn, een Chileens eilandje in de Stille Oceaan.
Maxillian E. Novak, bijvoorbeeld, schrijver van de laatste
Defoe-biografie en de eminente marine-historicus Andrew
Lambert, in zijn boek Crusoe’s Island (2016), hameren op dat
eilandje, tegen beter weten in zo lijkt het. Bij het bestuderen
van het kaartje dat deel uitmaakt van o.a. de eerste druk
in 1719 van de avonturen van Robinson Crusoe, moet hun
toch duidelijk zijn geworden dat hij op zijn denkbeeldige

Fragment van de afbeelding en titelpagina van de eerste druk van
Daniel Defoe, Robinson Crusoe uit 1719.
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Crusoe redt Vrijdag uit de handen van kannibalen. Prent uit een
collectie van 25 gravures over Robinson Crusoe. Getekend door
F.A.L. Dumoulin à Vevey, 1818.

Jacob Benckes (1637-1677). Portret door Nicolaes
Maes. (Metropolitan Museum of Art)

Portret van Daniel Defoe (1660-1731). (National
Maritime Museum, London)

en bondgenoot Zweden. In dat kader werd Cornelis Tromp
uitgezonden om Denemarken te helpen tegen de Zweden
en De Ruyter moest naar de Middellandse Zee om Spanje te
steunen. Alleen Tromp kon het navertellen. Het is duidelijk
dat Benckes in 1676 bij de grote admiralen hoorde, toch is
zijn naam in de geschiedschrijving vrijwel onbekend gebleven, opmerkelijk genoeg.
Met betrekking tot zijn verhaaltjes over Benckes gooide
Helman er met de pet naar overigens. Besefte hij niet met
hem de sleutel tot de Crusoe in handen te hebben? Raakte hij
verstrikt in Defoe’s mystificaties? Wilde hij niet tornen aan
het verhaal? Er moet hem iets zijn opgevallen, want stellig
beweert hij aan het adres van toekomstige onderzoekers:
‘Maar laat hij dan vooral de angstvallig-nauwkeurige auteur
steeds ernstig nemen en op zijn woord geloven!’ Daar laat
hij het bij, zonder in te gaan op de belevenissen van zijn
eenzame hoofdpersoon in het jaar 1677.
In tegenstelling tot veel andere aanwijzingen is Defoe duidelijk over het jaartal 1677. Na een verblijf van ruim achttien
jaar na zijn aankomst in september 1659, laat hij Crusoe,
tot diens ontsteltenis, op het strand een voetafdruk ontdekken, afkomstig van ‘de wilden van het tegenoverliggende
vasteland.’ Het werd de schipbreukeling snel duidelijk dat
kannibalen zijn eiland hadden bezocht, want het hele strand
lag bezaaid met beenderen van menselijke schedels, handen,
voeten en andere resten. ‘Mij viel met name een plek op
waar vuur gemaakt was en een ronde uitholling in de grond,
die op het strijdperk van een hanengevecht leek’, laat hij
Crusoe zeggen. ‘De aanblik schokte mij zo, dat zelfs de gedachte aan eigen gevaar gedurende enige tijd verdween en al
mijn angst werd overstemd door de indruk die een dergelijke
overmaat aan helse barbaarsheid en menselijke ontaarding
op mijn gemoed maakte. Ik had er al dikwijls over horen
spreken, maar nog nooit had ik dit ontzettende schouwspel
van zo dichtbij gezien. Huiverend wendde ik mij af.’

Omslag van Albert Helmans
boek Waar is Vrijdag
gebleven? met afbeelding
van het eiland Tobago, 1983.
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Kaartje zoals opgenomen in de oudste drukken van Daniel Defoe, Robinson Crusoe. De denkbeeldige
reizen van de hoofdpersoon zijn in rood aangegeven (met dank aan Mark Blacklock). De lijn meest
links loopt vanaf Engeland rechtstreeks naar monding van de Orinoco, waar Tobago ligt. Het eilandje
Juan Fernandez bij Chili staat ook aangegeven, duidelijk is dat Crusoe niet eens in de buurt is geweest.

Titelpagina van de eerste druk
van Daniel Defoe, Robinson
Crusoe uit 1719.

ning tijdens het regime van Oliver Cromwell dat eindigde in
1659, het jaar dat Crusoe op zijn eiland aanspoelde.
Blijkbaar was Defoe van mening dat de Engelsen ver boven
het Nederlands-Franse conflict stonden en bovendien een
stuk beschaafder waren. Als reactie op de gewelddadigheden legt hij Crusoe de volgende woorden in de mond: ‘Welk
recht had ik om mij tot rechter en beul van die mensen op te
werpen als het God had behaagd hen daar eeuwenlang niet
voor te straffen? … Het is zonneklaar dat die mensen zo iets
niet voor een misdrijf houden; hun geweten veroordeelt die
gebruiken geenszins.’ Het is een typisch staaltje van ouderwetse Engelse flegmatiek, waar men zich in bepaalde kringen
nog steeds graag van bedient.
Defoe was nog niet klaar met het vasteland van Europa. Dat
wordt duidelijk in de episode met Vrijdag, de onderworpen
inboorling. Pas na vijfentwintig jaar liet hij hem toe in het
leven van zijn hoofdpersoon. Ook over dit tijdstip is Defoe
opvallend duidelijk. Eerst liet hij Crusoe dromen over de
onderwerping van een wilde. Anderhalf jaar later mag hij de
kans grijpen als een groep kannibalen naar het eiland komt
om gevangenen op te eten. Nu, het is september 1684, laat
Defoe Crusoe ingrijpen om het leven te redden van ‘zijn

In het echte leven, waarop, volgens Defoe zelf, de roman
is gebaseerd, leverde Jacob Benckes in maart van dat jaar
een heftig gevecht om het behoud van Tobago als Nederlandse kolonie - een strijd tussen tientallen zwaarbewapende
oorlogsschepen in een nauwe baai. Een ooggetuige schreef:
‘Terwijl sommige schepen, zich aan de vlammen overgevend,
de grendels van de hel door haar zware explosies deden
openspringen, was de zee opgehoogd met doden die door
de stroming op het strand dreven. De slaven konden ze
naderhand niet in een week begraven.’ De verantwoordelijken in Nederland lieten Benckes en zijn mensen aan hun lot
over, ondanks vele smeekbeden om hulp aan stadhouder
prins Willem III. Zo niet de Fransen; in december deden ze
een nieuwe poging. Geen langdurig gevecht deze keer. Een
Franse mortier, de derde die ze afschoten, viel op het kruithuis van het Nederlandse fort. De ravage was niet te overzien en van honderden Nederlanders restten nog slechts hun
‘verscheurde lijcken’, zoals een andere ooggetuige schreef.

Lofzang op de Engelse politiek

Vrijdags ware identiteit
De ronde uitholling in de grond die hij Crusoe op het strand
liet aantreffen, lijkt Defoe’s verbeelding van de krater die
de Franse mortier op het eiland achterliet. Met de wilden
van het tegenover gelegen vasteland lijkt hij te doelen op
Nederland en Frankrijk, die hij in dat geval bestempelt als
kannibalen, verwikkeld in een hanengevecht. Tobago is daarbij de verbeelding van het Engelse wereldrijk en Crusoe heeft
in deze fase van het verhaal duidelijke trekken van Charles
Stuart ofwel Karel II, koning van Engeland. Beiden kwamen
op hun verjaardag aan op ‘hun’ eiland - Karel na zijn verban20
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wilde’, die hij neerzet als: afkomstig uit een moedige stam.
Defoe laat Crusoe ‘zijn wilde’ als een slaaf behandelen: ‘Na
korte tijd begon ik met hem te praten en hem Engels te leren.
In de eerste plaats zei ik hem dat ik hem de naam “Vrijdag”
wilde geven. Dat was namelijk de dag waarop ik hem het
leven had gered. En als herinnering eraan noemde ik hem zo.
Ik leerde hem verder mij “master” te noemen, als ook “ja”
en “nee” te zeggen, en maakte hem met de betekenis van
die woorden vertrouwd […] Hierop begon ik hem omtrent de
ware God te onderrichten. Ik zei hem dat de grote schepper
aller dingen daarboven woonde, en ik wees hem daarbij op
de hemel.’
Defoe liet, bij de actie tegen de kannibalen, Crusoe niet allen ‘zijn wilde’ redden maar, met diens hulp, ook nog twee
anderen, namelijk een baardige Spanjaard en een oude wilde
die tot ieders grote verrassing Vrijdags vader bleek te zijn.
Het jaartal 1684 in combinatie met de identiteit van de twee
andere door Crusoe bevrijde personages vormen het spoor
dat loopt naar de ware identiteit van Vrijdag. De redding
moet een verwijzing zijn naar het op 15 augustus 1684 gesloten verdrag van Regensburg, een vrijdag op de toenmalige
Engelse kalender. Dit verdrag maakte een voorlopig einde
aan de Franse herenigingspolitiek – verovering van gebieden
langs de Rijn ten koste van het Habsburgse Heilige Roomse
Rijk. De baardige Spanjaard doelt in dat geval op de Spaanse
koning Karel II, die weliswaar geen baard had maar een
zogenoemde Habsburgse kin. En is de vader van Vrijdag de
verbeelding van het Heilige Roomse Rijk, waaruit Vrijdag,
de Republiek der Verenigde Nederlanden is voortgekomen.
In de ogen van Defoe redde het verdrag van 1684 Spanje,
Het Heilige Roomse Rijk en de Republiek uit de klauwen van
Frankrijk.

Houtsnede ‘Er rettet Freitag’.Gemaakt door Theodor SchultzWaldbaum in 1932. Hij maakte zes panelen met voorstellingen uit
de roman. Volgens het verhaal van Defoe is de vader van Robinson
Crusoe een Duitser, afkomstig uit Bremen. (Die Böttcherstrasse
Bremen, foto ansichtkaart Alfred Rostek)

De gedragingen van Vrijdag, die van een ‘nobele wilde’
veranderde in een bijdehante, maar slaafse volgeling van zijn
Engelse baas, passen bij de Republiek. Onder leiding van
Willem III, een neef van de Engelse koning Karel Stuart, had
Engeland het meeste voordeel van de Engels-Nederlandse
samenwerking, o.a. door het kopiëren van de werkwijzen
die de Republiek zo succesvol hadden gemaakt, zoals de
Engelse historica Lisa Jardine heeft betoogd in haar boek
Gedeelde weelde. Door het huwelijk tussen Willem met zijn
Engelse nicht Mary Stuart konden zij koning en koningin van
Engeland, Schotland en Ierland worden. Maar als we Defoe
mogen geloven werden zij daar nooit echt de baas. In de
opvolgende twee romans over Robinson Crusoe voert hij o.a.
‘my nephew the captain’ op, zoals Crusoe zijn neefje noemt,
die slechts kapitein is van het schip waarvan hij zelf de enige
eigenaar is. In alle delen benadrukt Defoe dat de verhalen
over Crusoe op waarheid berusten en dat het geen satire
is maar een ode; the greatest of panegyricks, zo laat hij zijn
hoofdpersoon zeggen.

Crusoe vindt een ronde
uitholling in de grond met
menselijke resten. Prent uit
een collectie van 25 gravures
over Robinson Crusoe. Getekend door F.A.L. Dumoulin à
Vevey, 1818.

De romans van Defoe over Crusoe zijn een versluierde
lofzang op de politiek van een oppermachtig Engeland.
Frankrijk en Duitsland worden afgeschilderd als kannibalen, Spanje als hulpbehoevend en de Republiek als tot slaaf
gemaakte kannibaal, van Engeland. Het is de mening van
slechts één schrijver, kun je zeggen. Niettemin is de politieke
lading die Defoe in zijn Crusoe-romans verstopte kwalijk
en weinig bevorderlijk voor de relaties en de handel. Het
masker werd wereldberoemd, ironisch genoeg, de werkelijke boodschap belandde onder het vloerkleed. Dat Andrew
Lambert daar niet keek en Tobago als het eiland van Crusoe
over het hoofd zou hebben gezien is opmerkelijk. Hij is een
gezaghebbend zelfs bejubeld historicus, zoals mag blijken
uit recensiecitaten op de wikkel van zijn boek De zeemogendheden (2018). Hierin voert hij Athene, Carthago, Venetië en
De Republiek der Nederlanden op en laat hij zien dat zulke
staten niet uit waren op territorium maar op handelsroutes,
niet op macht maar op koopmanschap en welvaart. Hij is
van mening dat ze in verval raakten omdat ze hun maritieme
ideologie verwaarloosden. Lambert rekent ook Engeland tot
de zeemogendheden, waarmee hij zich lijkt te verstrikken in
zijn eigen definitie. Daarvoor hoeven we alleen maar naar
Noord-Amerika en India te wijzen. Hij verlangt terug naar het
Engelse wereldrijk en pleit onomwonden voor de Brexit. Zijn
inspanningen moeten vooral gezien worden in dat licht. De
hoogmoed die spreekt uit de politieke lading van de romans
over Robinson Crusoe is niet des koopmans, daarom past dit
beeld niet bij Andrew Lamberts visie op de geschiedenis van
het Engelse wereldrijk. <

Verder lezen?
• Albert Helman, Waar is Vrijdag
gebleven? Drie studies over een
klein eiland, Tobago W.I., 1983
• Jan de Vries, ‘Waar is Robinson
Crusoe gebleven?’, in: Michiel
van Kempen (ed.), Caraïbisch
uitzicht, blog van de werkgroep
Caraïbische letteren (werkgroepcaraibischeletteren.nl)
• Daniel Defoe, The life and
strange suprizing adventures of
Robinson Crusoe, of York, mariner:
who lived eight and twenty years,
all alone in an un-inhabited island
on the coast of America near the
mouth of the great river of Oroonoque (…) written by himself,
London, 1719
Jan de Vries (Staveren, 1958) is
liefhebber en onderzoeker van
(maritieme) geschiedenis van de
Friese Zuidwesthoek (1600-1800)
en auteur van onder andere Verzwegen Zeeheld - Jacob Benckes
(1637-1677) en zijn wereld.

21

STICHTING ERFGOED FUNDAASJE

WIEBE HOEKSTRA

De ‘lytse skiednis’
bewarje

Troch de ûnttsjerkliking fan de mienskip ferlieze ús lytse midsiuwske tsjerken harren
tradisjonele funksje. Wolle se de holle boppe wetter hâlde, sil foar it gebou nije
funksjes fûn wurde moatte, lykas in doarpshûs foar bedriuwsresepsjes, konserten en
tentoanstellingen. Foar de brûkberheid fan de romte wurde de fêste tsjerkebanken der
faak (diels) út helle. Sa kaam ek de tsjerkeried fan Blessum foar dizze fraach te stean.

De blauwe doeken neist it oargel lykje fan fluwiel, mar binne yn werklikheid fan hout.
(Foto Hoge Noorden)

As opslûpen jonge ferdjippe Goasse Brouwer him al yn
de famylje- en bedriuwsargiven fan de Brouwers en fan
Hettema en Zonen, dy’t yn 1998 fusearre binne yn HZPC.
Hy waard yn 1955 berne op in boupleats - mingd bedriuw oan de Westerdyk ûnder Sint-Jabik. Op syn tsiende ferhûze
de húshâlding nei Bitgum, dêr’t de boupleats mei earpelen tulpebollekwekerij fan memmes kant, de Hettema’s,
oernommen waard. Ek die er ûndersyk nei allerhanne
partikuliere hannelshûzen, gerniere- en boerefamyljes. Om
de argiven foar de takomst feilich te stellen en op witten
skiplike wize beskriuwe te kinnen rjochte er yn 2009 mei syn
neef Reimer Sybrens van der Schaaf de Stichting Erfgoed
Fundaasje op. De resultaten fan it ûndersyk binne op de
webside werom te finen.

Famylje-argiven

De tsjerke yn Blessum. (Foto
Hoge Noorden)
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oasse Brouwer, direkteur fan Stichting Erfgoed
Fundaasje, krige te hearren dat it fuortheljen fan de
tsjerkebanken oangean soe en klom yn de pinne.
Foar de webside fan de stichting skreau er in prozaysk stik
‘As it daget’ dêr’t er yn beärgumintearre dat it yn de situaasje fan Blessum om in geef ynterieur giet. Brouwer: “De
‘timmerfeint’ hat mei soarch de tsjerkebanken houte en
de pylders moarmere, echt ikehout en moarmer wiene te
kostber. Sa waard in sobere estetyk kreëarre, sa eigen foar it

Fryske plattelân. Weardefolle eleminten meie net sneuvelje
út namme fan ‘eksploitaasje’ as oplossing foar de koarte
termyn. Dat fyn ik ‘de waan fan de dei’.” It hiele epistel is
nei ferskate persoanen en ynstânsjes tastjoerd, wêrûnder de
Stichting Alde Fryske Tsjerken, de eigener fan it gebou. “Har
antwurd is hiel posityf, der wurdt goed oer neitocht en dêr
giet it om. Wat fuort is, komt net wer en wy ha hjir al sa’n
bytsje mear, navenant. De banken binne der gelokkich noch
net út helle.”

It hout is sa beskildere dat it moarmer liket. (Foto Hoge Noorden)

nasjonale hannel. Sokke gerniers learden harsels talen oan:
Frânsk, Dútsk en Ingelsk, hannelsjargon, dat wol. De Braaksma hienen yn ’e mande mei oare partikuliere hannelsfirma’s
as Hettema, Runia en Van der Schaaf in fertsjintwurdiger foar
it bûtenlân. De firma hat fan it begjin ôf oan de prizen en de
hannel mei it it bûtenlân detaillearre dokumintearre.”
It komplete Braaksma-argyf anneks de famylje-argiven
Braaksma-Rienks binne ferline jier troch Minne Ruurds
Braaksma oan de stichting skonken. “Lêsten krigen wy in
skinking fan it bedriuws- en famylje-argyf Zijlstra fan Kleaster
Lidlum ûnder Easterbierrum. Dy kolleksje is de muoite
wurdich, om’t it de boekhâlding omfiemet fan mear as in
iuw, oanienslutend. It giet om de foarâlden fan ’e eardere
minister-presidint Jelle Zijlstra en syn broer Rinse, de lânboufoaroanman. Har heit wie kommisjonêr yn earpels en gernier
yn Easterbierrum. Bernefoto’s fan Jelle en Rinse sitte der
bygelyks ek yn, ekstra aardich derop ta.”

De houten spilen by de
koarbank waarden sa skildere
dat it moarmer like en ek de
goudferve ornaminten soargen foar in sjike útstrieling.
(Foto Hoge Noorden)

De firma Hettema & Zonen NV begûn yn de jierren tachtich
fan de 19de iuw oan de Alddyk oan de súdkant fan Bitgum
mei de teelt fan poaters foar de eksport. Troch de jierren
hinne kochten se der earpellân by. It bedriuw dreau ynterna
sjonale hannel en groeide út ta ien fan de grutste partikuliere
hannelshûzen fan Nederlân. Yn 1998 fusearre it famyljebedriuw mei de eardere aartsrivaal, de konkurrearjende koöperaasje ZPC (Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie). Se wurken
gear om nije earpelrassen te kweken.
Goasse Brouwer: “It is wichtich om argiven fan sokke
bedriuwen te behâlden. Ek lytsere hannelshûzen binne
belangryk foar it oersjoch oangeande it hiele histoaryske fjild.
Lykas dat fan de Firma Braaksma te Berltsum dy’t begûn as
in earpelgenierkerij. In gernier is in spesjalist op it mêd fan
de teelt fan benammen poaters. Ambisjeuze gerniers wolle
har eigen fruchten sels ferkeapje en boarje dêrfoar in merk
oan. De Braaksma’s setten yn ’e 19de iuw útein mei it ferhanneljen fan har eigen setearpels en soks rûn út op in ynter23
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Fragmint út it stik ‘As it daget’ dat Brouwer yn dichtfoarm ‘by wurd en
geast à la Obe Postma’ op www.ergoedfundaasje.nl skreau. Obe Postma
wie dichter en ûndersiker mei hert foar it Frysk eigene.
‘En al dy frommens uteret him yn de binnenkeamer, dat ynterieur.
De soberens is hjir geboaren út in piëtistys heilgenot –
neist brek oan sinten dan fansels – gelukkich.
De bankjes binne net fan it djoerabel eken, mar de timmerfeint fan ’t doarp
hat wol de nerven as sadanich ’t libben jûn,
sa skeppe se har marmeren pilaren ek út eigen skildersdoaze.
De twilling-ingeltsjes binne dan wol út stevich hurdboard snijd,
se blaze har hillige geast folút de eter yn,
de klanken jubelje út koper-blinkende trompetten
troch prulemûltsjes as út nij-neimakke hurdstien fike,
bepleistere en opferve – en yndigo blauwe kleden fan fluwiel
hoeden troch gemiensume fingers
handich achter har biltsjes lâns drapeard,
ek al benaaid út buordkarton
– it wurk fan ús hannen
dat draacht de Geast oer tiden en teamen.’

Erfgoed is mear as allinnich matearje, ek taal makket dêr diel
fan út. It giet ek oer folkskultuer en ynformaasje oer it deistich libben, sa lit in oar nijsgjirrich stik út de kolleksje sjen.
“Yn it mânske argyf fan de kolleksje Brouwers-Haadsma sit in
lyts fodsje. It is lykwols in pracht fan in brief fan in boerinne

oan har sike dochter te Amsterdam. It stiet grammatikaal fol
mei Fryske útdrukkingen, lykas ‘O zo blij dat u niet onwennig zijt’ en ‘morgen is het ongetijd, het staat er weer slecht
voor met het weer’. En dan de sin: ‘Ons koe Sietsche heeft
Vrijdag nacht gekalfd, geen een heeft erbij geweest.’ It is eins
in novelle yn ’t lyts.”

Feilich stelle
Net allinnich in inkelde brief of fotoalbum, mar ek berteleppels, in tabaksdoaze mei ynskripsjes of in psalmboek mei
persoanlike gegevens fertelle it ferhaal fan de ‘lytse skiednis’
fan de minsken. It gebrûk fan âlden, of oare famyljeleden, om
by de berte fan in bern as geskink in sulveren leppel mei yn
skripsje te jaan, de saneamde berteleppel, kaam as tradysje
yn Fryslân yn de 19de iuw ta grutte bloei. Goasse Brouwer:
“Berteleppels hearre thús yn ’e Fryske histoaryske kanon.
Sokke leppels binne net allinnich as objekt nijsgjirrich, mar
ek de sosjale kontekst deromhinne: as de arbeider net bodde
fan moarns ier oant jûns let, koe de boer him sa’n leppel net
permittearje. Slavernij? Dit is de libbene skiednis, noch mar
even lyn. Wy beskriuwe yn ’e mande mei ús sulverdeskundige
Jan Schipper net allinne de leppels, mar ek de famyljeferbannen en de fermiddens. As oersichten stelle wy genealogyen
en kertiersteaten op en dêrneist registrearje wy mei de Fryske
Rie foar Heraldyk famyljewapens. Wy sammelje en net yn ’t
wylde wei. As lyts histoarysk erfgoed, saneamde lytse realia,
yn bepaalde kolleksjes passe, dan wurde dy dêryn ûnderbrocht. Dat kin gean om letterlapen, portretten, en bygelyks

berteleppels. It wurdt troch ús argivearre en beskreaun. Yn
’e praktyk giet it sulver hast altyd werom nei de famylje, mar
guon kolleksjes wurde skonken en opnommen yn ’e argiven.”
De misje fan de stichting is om minsken alert te meitsjen op
it belang fan it bewarjen fan soks deistich guod. Soks jildt ek
foar tsjerklik guod, sawol los ark as alles wat fêst sit oan it
gebou. Der wurdt tefolle oardiele mei it each fan de keunstkenner en te min mei dat fan de antropolooch, benammen
yn lytse Fryske fermiddens.

Unkunde as grutste gefaar
Goasse Brouwer: “Obe Postma en J.J. Spahr van der Hoek
hawwe yn ’e earste helte fan ’e 20ste iuw nei in soad partikuliere boere-argiven ûndersyk dien, mar dy dokuminten
bleaunen meast by de minsken thús, op ’e souder yn skuondoazen. In folgjende generaasje rommet op en dan wurdt ‘dy
âlde rommel’ wolris fuortsmiten. Soks wolle wy foarkomme
en dat slagget mar moai. As minsken fine dat guon stikken
te privee binne, sette wy der in klausule op dat it binnen in
bepaalde tiid net ynsjoen wurde mei of allinne mei tastimming fan ’e famylje. En in argyf kin fansels ek yn brûklien jûn
wurde; dan bliuwt it eigendom, mar wurdt it wol adekwaat
bewarre.” Somtiden wurdt achter it net fiske. In besiele
histoarika hie sechstich jier lang adekwaat it argyf fan harren
boerefamylje sammele. It wie soarchfâldich rubrisearre mei
as doel it kompleet ynventarisearre argyf ôf te stean. Goasse
Brouwer: “Dêr sieten ek unike egodokuminten yn, lykas brieven yn in dialektysk Frysk fan har pake. Se kaam hommels te

ferstjerren. De bern woenen it hûs sa gau mooglik leech ha,
begryplik. Mar se kiperen it hiele argyf yn in pear konteners.
In dei letter hearde ik dat en ha ik daliks de gemeente belle.
Te let, alles wie krekt ferneatige. It is mar matearje, mar
skande, skande. En mem har hobby en passy, sechtich jier
leafdewurk! It wurk fan de stichting stiet no behoarlik op ’e
kaart, de minsken witte wêr’t se telâne kinne foar it feilich
stellen yn ’e takomst fan har erfgoed. Trouwens, is dat erfgoed net fan ’e mienskip? De letterlape fan betoerbeppe, is
dy fan jo omdat jo dy urven ha? Ja, mar fan dy beppe stamje
sa stadichoan ommers wol trijehûndert minsken ôf, elk foar
oar likefolle oan har besibbe. Is dat dan likegoed net mien
skipsguod, mandegoed?” <

Foto’s en hânskreaune
brieven út de kolleksje
Rienks-Bierma. (Foto Hoge
Noorden)

Wiebe Hoekstra (Feanwâlden,
1954) is histoarikus en publisist.

Utstallingsromte

Gebrûksleppel fan in
lânarbeidster, pleatst yn in
glêzen stolp. (Foto Hoge
Noorden)

Ferskate berteleppels út
de kolleksje. (Foto Hoge
Noorden)
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De stichting hat in regeling troffen mei de gemeente de Waadhoeke om
de argiven, dy’t binnen de gemeentegrinzen passe, yn Frjentsjer yn de
klimaatbehearske argyfromten en klûzen te bewarjen. It is tagonklik foar
ûndersikers en kin rieplachte wurde yn it nije gemeentehûs op ôfspraak
mei Erfgoed Fundaasje. It wurkgebiet wurdt net allinnich beheind ta de
Waadhoeke. Goasse Brouwer: “It kearnwurkgebiet is de Klaaiboustreek
(ek de Lytse Bouhoeke), mar dêrbûten wurkje wy allyksa. Bedriuwen en
famyljes wreidzje út ek bûten har regio’s fan komôf, argivearring lit him
sadwaande net altyd oan sokke grinzen bine.” De gemeente Waadhoeke
hat in permaninte útstallingsromte yn ’e kelder fan it âlde stedhûs fan
Frjentsjer beskikber steld. Der wurdt gearwurke mei it Historisch Centrum
Franeker, de stichting Bildts Aigene en ferskate histoaryske ferieningen.
Yn in fitrine wurde ek berteleppels tentoansteld, ien dêrfan stiet yn in glêzen stolp. It is in gebrûksleppel fan in lânarbeidster dy’t yn it fjild fûn is.
‘Gebrûksleppel fan in anonime lânarbeidster, se boddet oant har dea fan
moarns fiif oant jûns seis foar in krap lean.’ De tsjinstelling tusken earm
en ryk, boer en arbeider ferwurdet Brouwer skerp yn it byskrift.
Tentoanstelling fan it guod dat de Stichting Erfgoed Fundaasje yn behear hat, te
sjen yn de kelder fan it eardere stedhûs yn Frjentsjer. (Foto Hoge Noorden)
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BOEKEN KORT
Vikingen - IJzeren eeuwen om de
Noordzee
Jan J.B. Kuipers
Walburg Pers, Zutpen, 2020
176 p. | isbn 9789462494886
€ 29,99
Het boek belicht de turbulente periode in de
Europese geschiedenis van twee eeuwen confrontaties met de Vikingen, die in de Lage Landen
werden afgesloten met aanvallen op Tiel en
Utrecht in 1006/1009. Met een blik die reikt van
Byzantium tot Groenland en van de Scandinavische voorgeschiedenis tot de slotakkoorden van
de Vikingcultuur in de late middeleeuwen.
It Blauwe Hûs
Skelte Siweris Braaksma
Utjouwerij DeRyp, Koudum, 2020
48 s. | isbn 9789082946840
€ 14,95
It stripboek fertelt byldzjend
oer de skiednis fan it doarp Blauhûs troch de
iuwen hinne, oer oerstreamingen, drûchlizzing
en oarloch, mar ek oer skoalle, tsjerke, karnaval
en merke. It lânskip feroaret troch it boek hinne
en lit sjen dat de tiid yn Blauhûs net stilstien hat.
Neist histoarje is der ek oandacht foar aktuele
saken en der is in fyzje op de takomst.
Hoveniers van Oranje, functie,
werk en positie 1621-1732
Lenneke Berkhout
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2020
471 p. | isbn 9789087048358
€ 39
De tuinen van de prinsen en prinsessen van
Oranje waren toonaangevend in de 17de eeuw.
Berkhout beschrijft de verantwoordelijkheden van
hoveniers en ander tuinpersoneel, hun (financiële) positie, relatie met de prins(es) van Oranje
en de veranderingen in de loop van de tijd. De
hoveniers hielden zich bezig met teelt van groenten en fruit, aanleg van parterres, verzorging van
uitheemse planten en de ‘broeikunst’.
Historische streekatlas NL
Martin Berendse en Paul Brood
WBooks, Zwolle, 2020
224 p. | isbn 9789462583887
€ 34,95
De atlas vertelt het verhaal van
de bonte verzameling van gewesten, kwartieren,
graafschappen, in Nederland. De auteurs laten
aan de hand van uniek kaartmateriaal zien hoe
de eigen streek het leven van onze voorouders
bepaalde. Zij gaan op zoek naar de historische
achtergrond van onze streeknamen en onderzoeken wat er in de 21ste eeuw nog van over is.
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En it hie sa moai wêze kinnen Trije novellen
Durk van der Ploeg
Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert,
2020
238 s. | isbn 9789492457363
€ 19,90
Ta eare fan de 90ste jierdei fan Durk van der
Ploeg, nestor fan de Fryske literatuer, binne trije
fan syn earder publisearre novellen no ferskynd
yn ien lúkse paperback. It binne de ferhalen ‘De
winter komt’, ‘Bertegrûn’ en ‘De sniewinter’.
Cultureel erfgoed op it Fryske
boerehiem
Rudolf Jan Wielinga en Wiebe
Hoekstra
Uitgeverij Louise/Boerderijenstichting Fryslân, Grou 2020,
192 p. | isbn 9789491536755
€ 22,50
Het boek toont de ontwikkeling van het Friese
boerenerf sinds de middeleeuwen tot omstreeks
1950 en laat de rijkdom zien van stinzenpoorten,
homeies, hynstewaden, hooibergen, stookhutten, koetshuizen, theekoepels, varkenshokken
en glazen poterbewaarplaatsen. Sommige nog
zichtbare elementen gaan terug tot de terpentijd
en de tijd van kloosters en stinzen.
Simke de Specht en het
geheimzinnige landhuis
Astrid Kuiper
Uitgeverij Louise, Grou,
2020 | 36 p.
isbn 9789491536991
€ 15
Simke de Specht woont in haar lindeboom op
een oud landgoed. Dicht bij haar boom staat het
geheimzinnige landhuis met groene luiken. Dat
maakt Simke nieuwsgierig, ze wil weten wat er
in het oude huis gebeurt. Ze bedenkt een plan
en Faas Vuurvlieg wil haar helpen. Samen gaan
ze op onderzoek en beleven ze een spannend
avontuur.
Nijntje in ut franekers
Dick Bruna (vertaling
Annelies Bouma, Wim
Aalbers)
Bornmeer, Gorredijk,
2020
28 p. | isbn
9789056156374
€ 6,95
Avontuur van Nijntje in het Franekers: Midden
in un groate tún / stôn un leuk wit hús / dêr
woanden twee kenyntsys in / menear en mefrou
plús.

Nooitgedagt, icoon van de Friese
maakindustrie
Yteke de Jong
Noordboek, Gorredijk, 2020
105 p. | isbn 9789056156138
€ 24,90
IJlst was wereldberoemd in heel Nederland
dankzij Nooitgedagt, de fabriek in schaatsen,
gereedschap en speelgoed. De opkomst, groei
en ondergang van het bedrijf duurde van 1865 tot
2003. De fabriek drukte haar stempel op de stad
en veel IJlster gezinnen waren afhankelijk voor
hun inkomen van Nooitgedagt.
“Der moat syld wurde!”
Elisabeth Post e.a.
Van der Let & Partners
Publishing, Heerenveen,
2020 | 211 p.
isbn 9789080674288
€ 24,95
Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje
Skûtsjesilen (SKS) de strijd om het SKS-kampioenschap. Skûtsjesilen is niet alleen topsport,
het is ook traditie, emotie en feest. In dit boek,
naast veel foto’s, verhalen over schippers en hun
families, zeilmakers, scheepsbouwers, tradities,
trouwe sponsors en de oorsprong van de SKS.
Boechbylden
J. Slauerhoff (oersetting Eppie
Dam/Abe de Vries)
Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert,
2020
167 s. | isbn 9789492457400
€ 19,90
Dichter Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) wie in
Ljouwerter, opgroeid as soan fan in ynterieurwinkelman yn ’e stêd, siet op de HBS en wie ek oan
Fryslân ferbûn troch syn jeugdleafde foar dûmnysdochter Heleen Hille Ris Lambers út Jorwert,
syn fakânsjes op Flylân (dêr’t syn mem weikaam)
en inkele waarnimmerskippen as dokter, yn
Baard, De Ryp en op ’e Sweach.
Hendrik Werkman, van Voerman
tot Baalschem
Doeke Sijens, Han Steenbruggen,
Peter Jordens, Pieter de Hart
Noordboek, Gorredijk, 2020
60 p. | isbn 9789056156770 | € 15
Hendrik Werkman (1882-1945) is één van de
belangrijkste modernisten uit Noord-Nederland.
In deze publicatie staan zijn vroege druksels en
één van Werkmans belangrijkste schilderijen uit
1923 centraal. De uitgave is een eerbetoon aan de
kunstenaar die zijn persoonlijke vrijheid vond in
zijn werk en vlak voor het einde van de Tweede
Wereldoorlog bij Bakkeveen werd gefusilleerd.

Gevelstenen in de vlecke Joure
Piet Postma
Uitgave in eigen beheer, Franeker, 2020
64 p. | isbn 9789082850239
€ 15 (te bestellen bij
ppostma53@gmail.com)
Overzicht in woord en beeld van ruim 140 gevelstenen in de vlecke Joure van vroeger tot nu.
Gevelstenen met een afbeelding of een jaartal
zeggen iets over de geschiedenis van het pand,
zoals het wapen van Joure op eetcafé Het Tolhuis
aan de Appelwyk. Op het wapen een vleckekroon,
met een gouden korenschoof en zes eikels.
Ook zijn er eerste stenen en herdenkingsstenen
opgenomen.
Minority Language Writers in
the Wake of World War One
Jelle Krol
Palgrave Macmillan, London,
2020
346 p. | isbn 9783030520403
€ 119,89
Vergelijkende studie van literaire werken van vier
schrijvers in Europese minderheidstalen tijdens
het Interbellum, Douwe Kalma, de Welshe toneelschrijver Saunders Lewis, de Schotse dichter
Hugh MacDiarmid en de Bretonse schrijver
Roparz Hemon. Krol vergelijkt de strategieën die
ze gebruiken en ontdekt dat ze een stap terug
moesten doen om een sprong voorwaarts te
maken.
Onderduikers in de Oude
Venen
Peter Sigmond en Henk
Sijbrandij
Uitgave in eigen beheer, 2020
60 p. | isbn 9789081448420
€ 15 (ex. verzendkosten, te
bestellen bij
sijbrandijhf@gmail.com)
Zomerhuisjes, woonboten en boerderijen in
de moeilijk begaanbare veenmoerassen van de
Alde Feanen bij Earnewâld boden in de Tweede
Wereldoorlog een welkome schuilplaats voor vele
vervolgden. Wie waren ze, waarom moesten zij
onderduiken en hoe leefden ze daar? Verhalen
van onderduikers en hun nabestaanden zijn
gebundeld.
Geschiedenis van de
vrijmetselarij in NoordNederland
Rob Leemans (redactie)
Uitgeverij Louise, Grou, 2020
288 p. | isbn 9789491536700
€ 27,50

Het boek geeft uitleg over hoe de vrijmetselarij
zich heeft gevormd, in samenhang met maatschappelijke ontwikkelingen. De achttien loges
in Noord-Nederland hadden en hebben een
nauwe samenhang. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn onder meer de werkwijze in de
praktijk, het in- en exterieur van de logegebouwen
en volksverhalen over de broederschap.
Postduven foor de Prîns ‘t Beleg en ontset fan Leiden
A.D. Hildebrand (vertaling
Sytse Buwalda)
De Bildtse Boekerij/Bildt Taal,
2020
140 p. | isbn 9789082928990
€ 8,50
Tidens de Tachtigjarige Oorlog kwammen de
inweuners fan de Nederlanden in opstand teugen
Karel V, en later teugen Filips II. Stâden waren
in opstand kommen en de Spaanse troepen
perbeerden die weer te feroveren. Bij de ene stâd
lukte dat wel, soa as Haarlim en Naarden, maar
bij Leiden niet. Dut boek beskryft de striid fan de
beweuners fan Leiden om hur frijhyd behouwe te
kinnen.
Hans Wiegel
Pieter Sijpersma
Atlas Contact, Amsterdam,
2020
784 p. | isbn 9789045038254
€ 39,99
Biografie van het roerige leven
van de talentvolle én controversiële politicus van na de Tweede Wereldoorlog.
Zijn retorisch talent, ‘gewonemensentaal’, gevatheid, vermogen om gecompliceerde onderwerpen tot hun essentie terug te brengen en humor
bezorgden Wiegel al snel een grote aanhang.
In 1967 werd hij, als 25-jarige, hij het jongste
Kamerlid ooit. Hij was minister van Binnenlandse
Zaken (1977-1981) en werd in 1982 commissaris
van de Koningin in Friesland.
‘Wel aardig, nou?’
Peter Karstkarel
Noordboek, Gorredijk, 2020
256 p. | isbn 9789056155032
€ 24,90
Kunsthistoricus Peter
Karstkarel (1945) is groot
kenner van de Friese kunst
wereld die met zijn recensies reputaties van
beeldende en uitvoerende kunstenaars kon
maken en breken. In 26 persoonlijke schetsen
doet hij verslag van zijn avonturen in de culturele
kringen van de geschiedenis, beeldende kunst en
architectuur uit Friesland en de wereld eromheen.

Klaas Koopmans 1920-2006
Bert Looper, Bart Marius, Hans
Smelik, Jan Henk Hamoen
Noordboek, Gorredijk, 2020
240 p. | isbn 9789056156855
€ 29,90
Klaas Koopmans was een autodidact, leefde in
eerste instantie van zijn werk als huisschilder,
maar groeide daarna uit tot een van de belangrijkste kunstschilders van de 20ste eeuw in
Friesland. Dit boek schetst de ontwikkeling van
zijn kunstenaarschap. Afsluitend is er speciale
aandacht voor de brieven van Koopmans in de
periodes dat hij opgenomen was in psychiatrische inrichtingen.
Vrachtvaarders van Europa
Jelle Jan Koopmans
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2020
204 p. | isbn 9789087048877
€ 25
Friese schippers dienden in de 18de eeuw met
hun kofschepen als de vrachtvaarders van Europa: van Danzig, Koningsbergen en Sint Petersburg tot aan Amsterdam, Bordeaux en Lissabon.
In Makkum ontstond de schippersgemeenschap
uit de lokale behoefte om kalk en baksteen naar
grote steden te exporteren. Ze wisten uit te
groeien tot een belangrijke speler in het Europese
vrachtverkeer.
Folksskriuwer
Waling Dykstra (ynlieding en
besoarging Abe de Vries)
Utjouwerij DeRyp, Koudum, 2020
268 s. | isbn 9789082946888
€ 20
Blomlêzing mei tweintich koarte ferhalen en lêzingen fan Waling Dykstra (1821-1914), ien fan de
belangrykste Fryske ferhaleskriuwers. Syn ferhalen
gean oer it goede en tsjoede tinken en hanneljen
fan gewoane minske yn werkenbere situaasjes.
Mei Russyske Mystearjes - Diel 2
fan ‘In Fryske Odyssee’
Willem Tjerkstra
Aspekt, Soesterberg, 2020
318 s. | isbn 9789463389174
€ 18,95
Twadde boek yn de rige fan In
Fryske Odyssee oer it libbensferhaal fan Bouke
Blomhof, boer oan de Fluezen by It Heidenskip.
Yn dit diel giet it oer syn libben yn de jierren 1961
oant en mei 1967. In wichtige boarne is it deiboek
fan de boer en ‘filosoof’. Ien fan de belangrykste
ûnderdielen is de keunst en literatuer fan Ruslân
yn relaasje ta de polityk.
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Te zien tot 1 september 2021.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
28

25

JAAR

MARIJKE DE BOER

Vreemdelingen, vooral Friezen

Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem.

Petrus Olingius de eerste. De huidige eigenaar, Vincent
Stumpel, zit er al bijna veertig jaar.
www.omropfryslan.nl

fan Fryslân, moat it oanslute by it wurk fan Rink van der
Velde en moat it in breed lêzerspublyk oansprekke. De
priis bestiet út in byldsje fan keunstners Anne en Roelie
Woudwijk en 2.000 euro.
www.omropfryslan.nl

Museum Martena

Museum Martena in Franeker heeft de RAAK Stimuleringsprijs gewonnen. De prijs is bedoeld om musea
ertoe aan te zetten de collectie ook toegankelijk te
maken voor blinden en slechtzienden.

Herbarium Frisicum

Het Herbarium Frisicum, de particuliere plantenverzameling van Karst Meijer uit Noordwolde, is deels
overgedragen aan het Fries Landbouwmuseum. Deze
collectie bestaat uit ruim honderd culturele gewassen. Meijer begon in 1978 met het aanleggen van een
herbarium van de planten uit zijn eigen omgeving, met
als doel het vergroten van plantenkennis. Zijn collectie
is het grootste particuliere herbarium van Europa.
www.omropfryslan.nl

(Foto Omrop Fryslân)

Jentsje Popma

(Foto Omrop Fryslân)

Stichting Nijkleaster yn Jorwert
siket ynformaasje
oer it wurk fan
keunstner Jentsje
Popma (1921).
Foar syn 100ste
jierdei wol de
stichting omtinken jaan oan it
wurk yn in tentoanstelling yn de Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Ek sil der in boek ferskine oer it wurk fan Popma.
Nijkleaster heart graach fan partikulieren dy’t skilderijen
fan Popma hawwe en wat it ferhaal derachter is. Yn 2015
skonk de keunstner syn atelier en alle skilderijen en
keunstwurken oan Stichting Nijkleaster.
www.omropfryslan.nl

Het museum heeft gewonnen met de Aaitour, een
audiotour langs dertig voorwerpen die mensen ook
kunnen aanraken. De overige twee finalisten waren De
Lakenhal in Leiden en Museum Chabot in Rotterdam.
www.omropfryslan.nl

Klok

Na 330 jaar krijgt Workum een derde klok in de kerktoren van de Gertrudis aan de Merk. De klok is gegoten in
Duitsland en weegt zo’n 1.300 kilo. In de klokkenstoel
van de kerktoren hingen al twee klokken, maar er was
ruimte voor nog een derde. In 2018 is de klokkenstoel
gerestaureerd en geschikt gemaakt voor het dragen van
het totale gewicht van de drie klokken.
www.omropfryslan.nl

Alde Fryske Tsjerken

Hester Simons (45) uit
Leeuwarden is de nieuwe
directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
Via haar vader – beeldend kunstenaar Gerrit
Terpstra – maakte ze
kennis met de kerken van
de stichting. Haar vader
werkte en exposeerde
in de kerk van Ginnum.
Simons was programmamanager Organisatieopgaven bij de gemeente
Noardeast-Fryslân. Daarnaast werkte ze onder meer bij
de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ze volgt
Gerhard Bakker op, die dit jaar na 10 jaar dienst de
organisatie heeft verlaten. De afgelopen 2,5 jaar was
Gerko Last waarnemend directeur.
www.aldefrysketsjerken.nl

Kleurenfilm uit 1939

Het Fries Scheepvaart Museum
in Sneek heeft een kleurenfilm
met beelden uit 1939 in tijdelijke
bruikleen. De film toont vrijwilligers van de Luchtwachtdienst
die een oefening houden bij de
uitkijkpost op het dak van het abattoir aan de Oude
Oppenhuizerweg. In de film zijn ook de, voor zover bekend, enige beelden te zien van verzetsman Hendrik Lever uit Sneek, een van de vrijwilligers in de dienst. Met
zijn zonen vormde hij in de Tweede Wereldoorlog de
verzetsgroep Lever aan het Kleinzand 18 in Sneek. Bij
een razzia in 1943 werd hij opgepakt en omgebracht in
een concentratiekamp. Het museum kreeg de beelden
van de zoon van Koos Flach. Flach en Gerrit Krommendijk hadden ieder een drukkerij in Sneek. Krommendijk
maakte de film, waarin Flach zelf ook is te zien.
www.omropfryslan.nl

Rink van der Veldepriis

Skriuwer Johan Veenstra (74) fan
Nijeholtpea hat de twajierlikse
Rink van der Veldepriis krigen foar
syn boek Vroeger is veurgoed veurbi’j. It is foar it earst dat de priis
takend wurdt foar in boek dat yn
in streektaal skreaun is. Veenstra
skriuwt yn it Stellingwerfsk. Om
yn de beneaming te kommen foar de priis moat in boek
skreaun wurde yn it Frysk of yn ien fan de streektalen

In de Leeuwarder
Prinsentuin is een
Roordbaardpad
onthuld, ter ere
van de ontwerper
van het park dat
200 jaar bestaat.
Het pad leidt wandelaars om de vijvers heen van de hellende Prinsentuin
met de bolwerken en later de fontein en de treurwilg.
Met zijn stijl doorbrak Roodbaard in de 19de eeuw
de stijve, strakke Franse tuinen met een natuurlijke
aanpak. De parkarchitect won met zijn ontwerp de prijs
om het stadspark aan te leggen dat Willem I aan de
bevolking had geschonken.
www.omropfryslan.nl

Hofleverancier

De oudste Friese boekhandel ‘Het
Boekhuis’ in Workum bestaat
300 jaar en heeft het predicaat
Hofleverancier gekregen. In
de drie eeuwen dat het bedrijf
bestaat, is het slechts twee keer
verhuisd, binnen een straal van
200 meter. De boekhandel is in
al die jaren zo’n acht keer van
eigenaar gewisseld. In 1719 was

(Foto Elkien)

Roodbaardpad

(Foto Omrop Fryslân)

Historicus en jurist Frans Thuijs (1942)
heeft in het Stadsarchief van Amsterdam
vanaf de 16de eeuw veel gerechtszaken onderzocht en hiervan in Moord &
doodslag in drie eeuwen rechtsgeschiedenis
een zeventigtal beschreven. Het gaat om
kleine criminaliteit, maar ook moord en
doodslag, geweldpleging en mishandeling, zedenzaken en godslasteringen. De
hoofdstukindeling is gemaakt op basis
van de aard van de delicten. Uit het
onderzoek blijkt dat 66 procent van de
veroordeelden ‘vreemdeling’ is, met een
ruime vertegenwoordiging uit Friesland.
Vaak is sprake van recidive.
Zo is de 62-jarige landarbeider Jan Jansz
uit Buitenpost in 1561 in Leeuwarden
gegeseld en voor eeuwig uit Friesland
verbannen. Zijn 23-jarige zoon Arent
had in Leeuwarden gevangengezeten.
In Amsterdam verhuren zij zich als
sjouwer. Arent word aangenomen als
knecht bij het leprozenhuis, waar hij bij
zijn werkgever koperen vaatwerk steelt.
Samen met vader Jan gaat hij ’s nachts
Het oude stadhuis met zicht op de Vierschaar
op kippenjacht en na een tocht naar Diecirca 1615. Tekening door Claes Jansz Visscher. Op
men lopen ze in 1566 tegen de lamp. In
deze locatie onderging landarbeider Jan Jansz uit
het vonnis wordt de vader erop gewezen
Buitenpost in 1562 zijn straf, publieke geseling voor
de vierschaar. (Illustratie uit besproken boek)
dat hij lering had moeten trekken uit zijn
eerdere veroordeling tot publieke geseling voor de vierschaar, met verbanning van tien jaar. Arent wordt het bestelen van het leprozenhuis zwaar aangerekend. Hij wordt ‘ten eewigen dagen’ verbannen naar ’s konings
galeien, van koning Filips II, die om bemanning voor zijn galeien verlegen zat.
In aparte kaders geeft Thuijs achtergrondinformatie en uitleg omtrent wetgeving, straffen
en de werkwijze van schout en schepenen. Zo ontstaat een goed beeld over drie eeuwen
rechtsgeschiedenis. De titel lijkt ten onrechte te suggereren dat het vooral om grof geweld
draait. Dat beeld wordt versterkt door de cover met een afbeelding uit 1664 van het galgenveld aan de rand van de Volewijck van Anthonie van Borssom, een leerling van Rembrandt.
Hierop zijn vijf stoffelijke overschotten aan de overkant van het IJ te zien, ‘het kwintet
van Van Borssom’. De maatschappij was destijds ruwer dan nu, met grote ongelijkheid.
Voor driekwart van de inwoners was het een dagelijks gevecht om het schamele bestaan.
Misdaad en prostitutie leek soms de enige uitweg. Samen met de andere vormen van
strafzaken wordt een goed beeld gegeven van de zelfkant van de samenleving.
Pentekeningen en gravures van een gebouw of straat, die in de tekst wordt genoemd, illustreren de verhalen op historisch relevante wijze. De hoofdstukken bestaan uit een serie
gerechtszaken, wat soms lijkt op een opsomming. Daardoor is het niet een boek
Moord & doodslag
om in één adem door te nemen.
in drie eeuwen
rechtsgeschiedenis
Frans Thuijs
Noordboek,
Gorredijk, 2020
272 p.
Wiebe Hoekstra (Feanwâlden, 1954) is historiisbn 9789056156152
cus en publicist. Hij schreef o.a. het boek De
Friese boerderij en is medeauteur van het boek
€ 24,90

(Foto Het Boekhuis)

Het Leeuwarder stadspark de Prinsentuin, met de kenmerkende slingerende paden, glooiende heuvels en organisch
vormgegeven waterpartij, bestaat 200 jaar. Met een
bescheiden tentoonstelling besteedt Historisch Centrum
Leeuwarden daar aandacht aan. Op de plek van het voormalige lusthof van de Nassaus was dit deel van de stad
al onder stadhouders Willem Frederik en Hendrik Casimir
II en prinses Maria Louise van Hessen-Kassel ingericht,
uitgebreid en verfraaid.
Toen koning Willem I in 1819 het park aan de stad wilde
schenken, schreef het stadsbestuur een prijsvraag uit
voor het beste tuinontwerp, die Lucas Pieters Roodbaard
won. Leeuwarden was daarmee, na Arnhem, een van de
eerste steden in Nederland die haar bolwerk tot openbaar
wandelpark liet vergraven.
Naast verschillende historische tekeningen, zo gedetailleerd dat je de bomen kunt tellen, wordt in de tentoonstelling vooral stilgestaan bij de publieke functie van het park.
Wie heeft er niet als kind of ouder staan wachten op de
aankomst van Sinterklaas? Het park diende soms letterlijk
als decor voor culturele gebeurtenissen, zoals in 1935 voor
het openluchtspel bij de viering van 500 jaar Leeuwarden.
En in 1978 genoten maar liefst 6.000 mensen van het
openluchtconcert van Herman Brood. Naast een plek voor
vieringen is het stadspark ook een plek om te gedenken,
zoals de jaarlijkse Dodenherdenking bij het verzetsmonument, dat Auke Hettema in 1955 maakte.
Ook de grachten rondom de Prinsentuin maken deel
uit van de collectieve herinnering, zoals de finish van de
Elfstedentocht. Van de pont die er tussen 1849 en 1963
voer, is een model te zien op de expositie, met aan boord
de waarschuwing ‘Niet meer dan 10 personen’.
Een uitgebreid tekstboekje geeft de benodigde informatie
bij de tentoonstelling. Een aanrader, omdat er geen tekstbordjes zijn. De expositie geeft het gevoel een tipje van
de sluier te zijn van de ongetwijfeld rijke historie. Meer
verhalen, en nog meer beelden uit de collectie, blijven
verborgen doordat de techniek, een niet werkend display,
het helaas laat afweten.

KORT NIEUWS

WIEBE HOEKSTRA

(Foto Jaap Pompstra)

(Historisch Centrum Leeuwarden)

Jubilerend stadspark

RECENSIE

(Fries Scheepvaart
Museum)

MARIJKE DE BOER

(Tresoar, foto Haye Bijlstra)

UITGELICHT

Camminghaburg

Bij archeologisch onderzoek in de buurt van het
Cambuurstadion in Leeuwarden zijn restanten van
de grachten op het terrein van de in 1810 gesloopte
Camminghaburg aangetroffen. Ook zijn gebruiksvoorwerpen zoals aardewerk, kookgerei, kleipijpen, paardentuig en een boekbeslag gevonden en zilveren munten,
een kinderschoentje en een lakenlood.
www.omropfryslan.nl

Obe Postmapriis

De provinsjale dr. Obe Postmapriis 2020 is takend oan
Jan Popkema foar syn Frysktalige oersetting fan Das
Parfum fan de Dútske auteur Patrick Süskind. Popkema
(1942) is frisist en nearlandikus. Hy wurke ûnder oare
by de learare-oplieding Frysk en Nederlânsk yn Ljouwert
en wie leksikograaf by
de Fryske Akademy.
Dêrneist hat er literêr
wurk fan bygelyks
Gysbert Japicx oerset
en Fryske learmiddels
skreaun. De Fryske
oersetting fan Das
Parfum ferskynde
yn 2018 by útjouwer
Regaad. De priis, ornearre foar oersettingen fan en nei it Frysk,
bestiet út in bedrach
fan 2.000 euro en in
oarkonde.
www.omropfryslan.nl
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WILLEM LODEWIJK SYMPOSIUM
Acht lezingen over de betekenis van Willem Lodewijk
als stadhouder, zijn rol als veldheer, zijn rol bij de stichtingen van de universiteiten van Franeker en Groningen
en zijn houding tijdens de Reformatie.
www.fryske-akademy.nl

6 december
SPANJAARDSLAAN EN NOORDERSINGEL
Lezing door Henk de Vries over de bewonings- en
bebouwingsgeschiedenis van een voornaam stuk
Leeuwarden ten noorden van de binnenstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

13 december
EEN BIJZONDER SKELET UIT GROU
Lezing door archeologen van ingenieursbureau MUG
over een zeldzaam boomstamgraf dat in 2018 in het
centrum van Grou is gevonden met een skelet uit de
vroege middeleeuwen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 13 december

HENDRIK WERKMAN
Tentoonstelling met werk van modernist Hendrik Werkman (1882-1945).
www.museumbelvedere.nl

DAG VAN DE ELFSTEDENTOCHT
Online event waarin museum- en archiefstukken over
de Elfstedentocht worden belicht.
www.tresoar.nl

vanaf 23 januari 2021
NA-OORLOGSE FRIESE WALVISVAARDERS
Tentoonstelling over walvisjagers.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

vanaf 13 februari
HAUTE BORDURE
Tentoonstelling over borduren in de mode, kleding en
accessoires uit de eigen collectie worden aangevuld
met vele historische en eigentijdse creaties.
www.friesmuseum.nl

tot en met 3 januari 2021
DRAGONSTONE
Tentoonstelling met werk van Jólan van der Wiel met
magnetisch keramiek.
www.princessehof.nl

tot en met 7 januari 2021

€ 24,95

tot 1 september 2021
PRINSENTUIN
Tentoonstelling over het Leeuwarder stadspark dat 200
jaar bestaat.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

VERWACHT

Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)
aan het begin van de noordelijke bouwvakvakantie de strijd om
het SKS-kampioenschap. Veertien skûtsjeschippers zeilen twee
weken lang om het felbegeerde kampioenschap en de eeuwige
emotie en feest. De SKS draait op een groot aantal toegewijde
vrijwilligers, die er mede voor zorgen dat het skûtsjesilen is

NOORDZICHT | ZOLTIN PEETER
Tentoonstelling in paviljoen Obe over Zoltin Peeter
(1942-2019), een neo-romanticus in Friesland.
www.tresoar.nl

uitgegroeid tot een van de grootste zeilevenementen ter wereld.

tot en met 14 februari 2021
OTHER.WORLDLY
Tentoonstelling waarin kunstenaars uit binnen- en
buitenland een wereld onder water verbeelden.
www.friesmuseum.nl

“Alleen al vanwege de mooie foto’s
imponeert het jubileumboek, maar ook in
tekst wordt de SKS-historie prachtig in
beeld gebracht. Alle skûtsjes worden

tot en met 14 februari 2021

tot en met 10 januari 2021
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de SKS voor slechts

WAANZINNIG! HET BUITENGEWONE LEVEN VAN
KLAAS KOOPMANS
Tentoonstelling over het werk van Klaas Koopmans
(1920-2006).
www.museumdrachten.nl

tot en met 7 februari 2021

GOSSE KOOPMANS
Tentoonstelling met wandvullende panorama’s van de
‘binnen- en buitenwereld’ van Gosse Koopmans.
www.museummartena.nl
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tot en met 28 februari 2021

roem. Skûtsjesilen is niet alleen topsport, het is ook traditie,

CONSTANT DULLAART: THIS UNJUST MIRROR
Tentoonstelling met werk van Constant Dullaart waarin
hij reflecteert op de bredere sociale en culturele effecten
van manipulatieve nieuwe media.
www.friesmuseum.nl

DE PLOEG
Tentoonstelling over het kunstenaarscollectief De Ploeg
dat begin 20ste eeuw werd opgericht.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

van het 75-jarige jubileum van

Kijk op de vermelde websites
of evenementen/tentoonstellingen
doorgaan (en onder welke voorwaarden)
vanwege coronamaatregelen.

tot en met 3 januari 2021

JENNIFER TEE: FALLING FEATHERS
Tentoonstelling met werk van Jennifer Tee.
www.princessehof.nl

uiteengezet, gemaakt in kader

HUMAN AFTER ALL
Tentoonstelling met werk van internationaal gevestigde
kunstenaars en opkomend talent uit Oost en West. Alle
werken raken aan de complexe menselijke aard.
www.princessehof.nl

WATERWERELD
Tentoonstelling met Friese waterlandschappen, met
werken van Jopie Huisman en Friese collegakunstenaars.
www.jopiehuismanmuseum.nl

tot en met 3 januari 2021

SKS-Jubileumboek
Zeer beeldend de SKS-historie

tot en met 5 september 2021

tot en met 3 januari 2021

OOG IN OOG MET OORLOG
Tentoonstelling met foto’s en filmbeelden van de
Tweede Wereldoorlog.
www.friesmuseum.nl

75 jaar Sintrale Kommisje Skûtsjesilen

15 januari 2021

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

30

“Der moat syld wurde!”

tot en met 10 januari 2021

4 december

(Foto Dolph Kessler)

Beeld onder de kalender: Mariken Wessels, Nude, Water and Green Leaves I, 2018 (Princessehof)

KALENDER

In het boek staan, naast veel prachtige foto’s, verhalen over
schippers en hun families, zeilmakers, scheepsbouwers,
In de Zuidwesthoek, het gebied rond
Galamadammen, ligt een rijke geschiedenis van
bos, veen, water, turf- en zoutwinning. En dus
ook van strijdende families. Die geschiedenis
is af te lezen in de namen van meren, vaarten,
wegen en plaatsen.
De volgende editie van Fryslân, nummer 1,
verschijnt op 28 januari 2021.

tradities, trouwe sponsors en de oorsprong van de SKS. En
verhalen over de schippers van weleer die voor de huidige
generatie het fundament legden van een solide vereniging die
blijft bouwen aan haar toekomst. Want, zoals de schippers door

uitgebreid besproken en ook vermakelijke
anekdotes over bijvoorbeeld de schippers en
de maatvoering van de schepen, waar altijd
wel wat om te doen is, komen aan bod.”
Eduard Kuijt van boekhandel Binnert
Overdiep in Heerenveen

de jaren heen al zeggen: “Der moat syld wurde!”

Te koop in de boekhandels en via www.frieslandpost.nl/webshop

Omropfryslan.nl/butenpleats

