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menigeen in de 16de en 17de eeuw het centrum van de wereld. Hier spelen trouwens doopsgezinden
ook een opvallende rol. In Parijs is technisch onderzoek gedaan naar ‘onze’ fibula van Wijnaldum en
Nelleke IJssennagger concludeert voorzichtig dat Friesland in de Vroege Middeleeuwen deel uitmaakte
van een wijder verbreid netwerk dan we tot heden dachten.
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cold case

door Nelleke IJssennagger

De fibula van
Wijnaldum
onder de loep
Het is een icoon van de Friese
terparcheologie: de grote mantelspeld
uit de terp Tjitsma in Wijnaldum.
Sinds de eerste vondst in de jaren
vijftig van de vorige eeuw zijn er steeds
meer stukjes van deze Wijnaldumer
puzzel gevonden, waardoor er ook
nieuwe interpretaties ontstonden. De
nieuwste kennis over de fibula komt
echter door het toepassen van moderne
natuurwetenschappelijke technieken in
een laboratorium in Parijs.

De fibula uit de terp bij Wijnaldum is een icoon van de
Friese terparcheologie. (Fries Museum)
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I

n 1953 was een boerenknecht een drainagesleuf aan het graven op de terp iets ten
oosten van Wijnaldum en stuitte daarbij op
een groot stuk goud, ingelegd met rode stenen.
Hoewel het even duurde voordat het in een museum werd bekeken, werd daar meteen duidelijk
dat het om een belangrijk sieraad ging. Het stuk
bleek een voetplaat van een 7de-eeuwse fibula,
een speld waarmee een mantel dichtgehouden
kan worden. Overeenkomsten zag men met de
vondsten van het vroegmiddeleeuwse koningsgraf Sutton Hoo in Engeland en men vermoedde
dat de Wijnaldumer speld aan een Friese koning
zou hebben toebehoord. De terp in Wijnaldum

bleef een magische plek voor met name detector amateurs. In de loop van de tijd kwamen zo
ruim dertig fragmenten van het sieraad boven de
grond. Daarnaast leverden universitaire opgravingen verschillende vondsten op, die lijken te
wijzen op de aanwezigheid van een goudsmid
op de terp. De grote knop, die op de fibula moet
hebben gezeten, ontbreekt echter nog altijd. Door
de nieuwe vondsten kon men wel de kopplaat
reconstrueren en het masker, dat onderzoeker
Vibeke Olsen daarop herkent, doet vermoeden
dat de fibula eerder aan een priesteres dan een
koning behoorde. Recent onderzoek zet Friesland
echter in een heel ander daglicht.

De metingen in Parijs maken deel uit van het
Europese Charisma-onderzoeksproject naar de
herkomst van granaten, de rode edelstenen op
de fibula. Binnen dit project worden honderden
vroegmiddeleeuwse objecten uit heel Europa
onderzocht en de resultaten komen in een
grote database. In de toekomst worden de
uitkomsten uit alle granaatonderzoeken
vergeleken en besproken en daarmee ontstaat
hopelijk een nog beter beeld van de herkomst
van materiaal en de netwerken waarin het werd
uitgewisseld. Wellicht krijgen we daarmee weer
een beter beeld van de fibula uit Wijnaldum en
de plek die deze in Europa inneemt.

De fibula onder de microscoop. (Foto Nelleke IJssennagger)

Protonenversneller
Veel vroegmiddeleeuwse sieraden, zoals de
fibula, zijn ingelegd met (half)edelstenen. De
veelgebruikte rode stenen lijken in de meeste
gevallen almandijn te zijn, een type granaat.
De granaten op de fibula van Wijnaldum zijn
onlangs onderzocht in Parijs. Onder het Louvre
is het ‘Centre de recherche et de restauration des
musées de France’, een nationaal laboratorium
voor de Franse musea. Het onderzoek, geïnitieerd door het Rijksmuseum van Oudheden
en uitgevoerd met de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed, richtte zich op het achterhalen van de
samenstelling en herkomst van de granaten
om te kijken of bepaalde gebieden in hetzelfde
uitwisselingsnetwerk functioneerden. Objecten
uit verschillende regio’s van Nederland zijn
bekeken. Vanuit het Fries Museum zijn ook een
kleinere fibula uit Aalsum en een zwaardknopje

Detail van de fibula met insluitsels, dat zijn de donkere
puntjes, waaruit blijkt dat de stenen van goede kwaliteit
zijn. (Centre de recherche et de restauration des musées de France)

uit het Groningse Ezinge in Parijs onderzocht. In
het laboratorium daar is een voor Europa uniek
apparaat, Accélérateur Grand Louvre d’Analyse
Elémentaire. Deze protonenversneller is speciaal
gemaakt voor onderzoek aan kunst- en cultuurobjecten. Met grote snelheid worden protonen
afgeschoten op de granaten, die delen van de
protonenstraal weerkaatsen. Op basis van deze
weerkaatsing ontstaat een profiel van de chemische samenstelling van de edelsteen. Dit vertaalt
zich naar een computerscherm als een grafiek
waarin per chemisch element de waarde wordt
aangegeven. Niet alleen wordt zo duidelijk wat
wel en niet almandijn is, ook kan het specifieke
profiel als een soort DNA-profiel worden vergeleken met bekende profielen voor vaststelling van
herkomst. Het was voor de mantelspeld, die met
ruim 300 granaatstukjes is ingelegd en daarmee
onbetwist het grootste met almandijn ingelegde

De versneller schiet protonen op de granaten die delen
ervan weerkaatsen. Het profiel van de samenstelling dat
zo ontstaat, wordt in een grafiek vertaald. (Foto Nelleke
IJssennagger)

vroegmiddeleeuwse sieraad van Nederland is,
een tijdrovende klus. Daarom is een selectie
van steentjes geanalyseerd, die het beeld geven
dat de fibula met één soort almandijn van één
locatie is ingelegd. Naast de protonenanalyse
hebben de Parijse specialisten de fibula onder
de microscoop onderzocht op insluitsels, kleine
onzuiverheden in de stenen, die ook de herkomst
kunnen verklappen. Onder de microscoop blijkt
met hoeveel vakmanschap de fibula gemaakt is.
Het duurt een hele poos voor de eerste insluitsels worden gevonden en dat duidt op kwalitatief
erg goed almandijn. Bij het zien van de insluitsels
is de onderzoeker vrij stellig in zijn conclusie: de
fibula van Wijnaldum is een topstuk ingelegd met
kwalitatief mooi almandijn uit India.

Groot netwerk
Het onderzoek laat zien dat de fibula vooral niet
uniek is in het hebben van exotisch almandijn,
maar daarmee juist in een groter netwerk past.
Dit is interessant, de wereld blijkt in de Vroege
Middeleeuwen veel meer verbonden dan wij vaak
denken. Het betekent dat verschillende gebieden
evenzeer toegang hadden tot kostbaar materiaal
en dat de netwerken, waarin dat uitgewisseld
werd, ver reikten, van Friesland tot in India. In
Parijs werd ook opnieuw duidelijk dat de fibula
uit Wijnaldum uniek is in zijn soort, in zijn kwaliteit, uitstraling en grootte. Door deze uitstraling maakt de fibula indruk, zelfs op mensen die
dagelijks met dit soort voorwerpen werken, net
als het in de Vroege Middeleeuwen moet hebben
gedaan. <

> Meer weten?
	• M.Stoter, ‘Het masker van Odin op de beugels
schijffibula van Wijnaldum’, Fryslân, 2010 (1), 23-28
	• J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets e.a., The
Excavations at Wijnaldum: Reports on Frisia in
Roman and Medieval Times, 1999
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plekken met verhalen

door Hans Koppen

Rondom Kromwâl
Groot is Kromwâl niet. Vijf, misschien zes huizen, alle idyllisch aan water gelegen.
Een enkel oud bedrijfsgebouw en een forse brug. Dat is alles. Britswert ligt goed
tweehonderd meter verderop, Wiuwert iets meer naar het oosten. Er is veel ruimte
hier, héél veel ruimte. Kromwâl laat ons in deze grote ruimte een spel spelen met de
begrippen bereikbaar en onbereikbaar, middelpunt en afzondering.

Een bakdekkruiser voor de scheepshelling van Van der
Werf bij Kromwâl in 1927. (Fries Scheepvaart Museum)
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n 1866 werd, bij het afgraven van de Swaen
werterterp, een paar honderd meter van
Kromwâl gelegen, een potje gevonden met
daarin zowat veertig gouden munten uit ongeveer het jaar 630. De munten waren geslagen in
plaatsen rond de Middellandse zee: onder andere
Constantinopel, Ravenna, Arles en Marseille. Ze
hadden alle een aangesoldeerd oogje. Het waren
dus geen betaalmunten meer, maar sieraden.
Iedere munthanger was een kapitaal waard. De
Friese hoofdman die deze munten (in tijden van
oorlog?) heeft begraven moet ze hebben gebruikt
om indruk te maken op zijn stamgenoten. De
exotische samenstelling van de muntschat bewijst dat dit ogenschijnlijk afgelegen gebied rond
de 7de eeuw goed bereikbaar moet zijn geweest
voor handelsrelaties en machtsinvloeden van
over heel Europa.

Voormalig Swaenwertermeer

Easterein

(Kaart Kerst Huisman)
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Schuilplaats voor vervolgden
Duizend jaar later, rond de 16de en 17de eeuw,
was de situatie hier drastisch veranderd.

Kromwâl dankt zijn naam aan de gebogen oever van de
Franekervaart. (Foto Hans Koppen)

Door gewijzigde natuurlijke omstandigheden was
het gebied rond Kromwâl vrijwel ontoegankelijk
geworden. Overal lagen moerassen. Voor
mensen die om hun geloof werden vervolgd,
bood het afgelegen Kromwâl daardoor een
veilig toevluchtsoord. Steven Blaupot ten Cate,
chroniqueur van de doopsgezinden schreef
daarover in 1839: ‘Kromwal schijnt in die dagen,
aan de zuid-, west- en noordzijde omgeven
geweest te zijn met waterplassen, rietbosschen
en laag, moerassig land, hetwelk thans nog
op te maken is uit eene lage streek gronds,
van Bozum tot Jorwerd in eene cirkelvormige
gedaante voortloopende. Te Kromwal stond
misschien een burgerhuisje of eene visschershut,
door Doopsgezinden bewoond, en bij welke de
Broeders en Zusters uit de omliggende dorpen
hunne godsdienste zamenkomsten hielden.
Immers, zij waren hier meer afgescheiden,

Centrale ligging aan water

Kromwâl telt zo’n vijf, zes huizen. (Foto Hans Koppen)

Gouden
hanger uit
de 5de-7de
eeuw uit de terp
bij Wiuwert. (Fries
Scheepvaart Museum)

Een paar kilometer bij Kromwâl vandaan, bij
Easterlittens, kruisen twee belangrijke Friese
vaarten elkaar: de Bolswardertrekvaart en de
Franekervaart. In de tijd van trekschuit en
vrachtzeilvaart lag hier het transportmiddelpunt
van het welvarende Westergo. Kromwâl dankt
zijn naam aan de gebogen oever van de
Franekervaart ter plekke. Die vaart is het resultaat
van het rechttrekken en uitdiepen van een oude
kreekbedding of erosiegeul. Gedurende de
Middeleeuwen ontwikkelde de Franekervaart
zich tot een aanzienlijke Friese waterweg, wat
ongetwijfeld de reden was om ongeveer in
het midden van de 17de eeuw in Kromwâl een
scheepswerf te vestigen. Van die tijd af is op
deze plek een ononderbroken opvolging geweest
van werfbazen en scheepsbouwers, sinds 1811
onveranderlijk Van der Werf geheten. Bouwden
dezen eerst alleen schepen voor kooplieden en
boeren – pramen, schouwen, boeiers, aken en
skûtsjes – in de 20ste eeuw leverden ze ook
houten en stalen jachtjes aan particulieren.
De Kromwâlwerf was druk beklant. Er stond
een grote werfschuur en de werfbaas had de
beschikking over drie hellingen waarlangs
schepen te water gelaten konden worden. In de
jaren zeventig van de vorige eeuw verliep de werf
echter en werd die beëindigd.

Betere landverbindingen
Kromwâl omstreeks 1920. (Tresoar)

minder toegankelijk voor de vervolgers, minder
gezocht. Van tijd tot tijd werd de toeloop grooter
en uit de gemeenschappelijke zamenkomsten
ontstond op eene natuurlijke wijze eene
gemeentelijke Vereeniging.’ Deze doopsgezinde
‘vermaning’ heeft tot 1865 in Kromwâl gestaan.
In dat jaar werd die verplaatst naar Itens. Niet
alleen de vervolgde doopsgezinden zochten
de afzondering van deze plek. Britswert was
in de 17de eeuw het Friese middelpunt van de
Rijnsburgse Collegianten. Deze Collegianten
hielden er voor die tijd zeer vrijzinnige
geloofsopvattingen op na. Zo waren ze, onder
andere, tegen kerkgebouwen, predikanten en
onveranderbare leerstellingen. Het was een
ondogmatische religieuze lekenbeweging, die
om die reden door calvinistische predikanten
met argusogen werd bekeken. Daarom stelden
ze hun afzondering hier op prijs. Iets verder
van Kromwâl verwijderd lag de Walta- of
Thetingastate te Wiuwert, het geloofscentrum

van de labadisten. Ook dat was een religieuze
groepering die de moeizame bereikbaarheid en
de afzondering van dit gebied wist te waarderen.
De labadisten waren aanhangers van Jean de
Labadie (1610-1674), een voormalige jezuïet die
een kerk van zuivere gelovigen nastreefde. Ze
leefden in een strenge gemeenschap waarin alle
eigendom was afgezworen. Deze piëtistische
stroming bleek een grote aantrekkingskracht uit
te oefenen op intellectuelen. De bekende Anna
Maria van Schurman en Maria Sibylla Merian
behoorden ertoe, maar ook de Engelse filosoof
John Locke en de Amerikaanse staatsman
William Penn bezochten hen te Wiuwert om met
hen te discussiëren. Opmerkelijk is trouwens dat
de labadisten hun afzondering zochten op een
voormalige state. States worden historisch gezien
juist geassocieerd met een goede bereikbaarheid,
in het bijzonder ten opzichte van waterwegen.
Het beheersen van belangrijke waterwegen was
immers vaak de machtsbasis van statebewoners.

In het begin van de 20ste eeuw werd de eerste
Kromwâlsbrêge, een houten voetdraaibrug,
aangelegd. Daarvóór moest men hier de
Franekervaart passeren met een overzet en
was het ‘wegennet’ beperkt tot paden door de
weilanden. Later kwam er een vaste brug, die in
2005 weer werd vervangen door een betonnen
exemplaar met een doorvaarthoogte van twee en
een halve meter. Die brug werd gebouwd in het
kader van het Friese Merenproject. Daarin doet
de overheid grote investeringen om Friesland
als watersportcentrum voor toeristen beter
toegankelijk te maken. Ook Kromwâl heeft over
bereikbaarheid niets meer te klagen. <

> Meer weten?
•	S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden
in Friesland, etc., 1839 (opgenomen in de DBNL,
www.dbnl.org)
•	http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/
collegiants
•	http://www.skutsjehistorie.nl/scheepsbouw.
php?id=60
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interview

door Marlies Stoter en Frank van der Velden

In 1580 werd Friesland een provincie
binnen de Republiek der Verenigde
Nederlanden. Dit deed velen hopen
op een nieuwe Friese vrijheid,maar het
werd al gauw een verlammende chaos.
De Republiek had als belangrijkste doel
samen overeind te blijven tegenover
Spanje. Elke provincie moest naar
draagkracht aan de oorlog bijdragen.
Friesland was na Holland de rijkste
provincie, maar weigerde telkens weer
belastingen op de ‘gemene middelen’
in te voeren. Omstreeks 1637 was
de Friese achterstand in betaling
aan de Unie zo groot dat Holland
ingreep. Het kwam met musketten
naar het Landschapshuis aan de
Tweebaksmarkt in Leeuwarden. De
Friese afgevaardigden werden gegijzeld
en gedwongen te vergaderen tot de
problemen waren opgelost.

Koppig eigenbelang
Een ontluisterend verhaal voor Friesland
Het leek verdacht veel op een bezetting.
Ontluisterend en beschamend voor
Friesland, maar volgens historicus
Hotso Spanninga was het onvermijdelijk
dat de Unie onze provincie kwam
redden of liever dwingen uit het moeras
dat de Friezen zelf hadden gecreëerd.

(Foto Hoge Noorden)
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Hotso Spanninga studeerde geschiedenis aan
de RUG en is docent geschiedenis in Dokkum.
Hij publiceerde eerder over de sociale en
politieke geschiedenis van Friesland.

geld kan lenen tegen een redelijke rente om zelf
te investeren. Hier is een duidelijke parallel met
Griekenland nu. Maar vergeet niet dat er destijds
een oorlogssituatie was, het is dus niet helemaal
te vergelijken.’

Is er in Friesland wel het besef geweest
dat het fout ging lopen?

Gezicht op Leeuwarden van Jacob Pieterszn van der Croos, 1640-1660. (Fries Museum)

H

otso Spanninga (Joure, 1954) deed
promotie-onderzoek naar het politieke
proces en de staatsvorming in Friesland in de periode 1600-1640. Het resulteerde
in het boek Gulden vrijheid? Politieke cultuur en
staatsvorming in Friesland, 1600-1640, waarvan
delen lezen als een spannend verslag. Voor het
eerst is deze voor de Friese geschiedenis zo
belangrijke periode grondig onderzocht. Het
onderzoek biedt vanuit het Friese perspectief
nieuwe inzichten in de staatsvorming van de
Republiek als geheel. Marlies Stoter en Frank van
der Velden van het Fries Museum spraken met
Hotso Spanninga.

Waarom wilde de Unie Friesland er
eigenlijk bij houden? De Unie had
Friesland toch ook aan zijn lot over
kunnen laten?
‘Als je Friesland hebt, heb je een groot deel van
het Noorden, inclusief Groningen. Het lag aan
de Zuiderzee, tegenover Holland, dat toch ook
afhankelijk was van de Friese scheepvaart. In
de 17de eeuw lag Friesland bepaald niet in de
periferie. Holland kwam op de eerste plaats
als machtigste en rijkste provincie. Dan was
er een hele tijd niets en dan kwamen Friesland
en Zeeland. En internationaal kan je in die tijd
spreken van sterke economische regio’s die
samen de vorm van een banaan hebben: Londen,
Vlaanderen, Zuid-Duitsland, Noord-Italië.
Friesland hoort bij de top van de banaan. De
bodem is hier vruchtbaar en bracht dus veel op
en door de overschotten ontstond verstedelijking.
Daar waren de markten en daar werd accijns
geheven: de gemene middelen. Friesland was

naast Holland de meest verstedelijkte provincie.
De ligging aan de zee was cruciaal.’

Ging het conflict met Friesland ook om
het voortbestaan van de Unie?
‘De Unie streefde geen eenheid na, maar
wel eendracht in verscheidenheid om samen
Spanje te bevechten. Daarvoor was het Friese
belastinggeld nodig. De schulden van Friesland
brachten het voortbestaan van de Unie in
gevaar. Holland moest Friesland wel tot de orde
te roepen. De Friezen kregen het zelf niet voor
elkaar.’

Wat zou er gebeurd kunnen zijn met
Friesland zonder ingrijpen van de Staten
generaal en Holland in het bijzonder?
‘Dan was Friesland bankroet geweest. Het duurt
dan jaren voordat je weer vertrouwen krijgt en

‘Net als nu bestond vermogen in de 17de
eeuw voor een groot deel uit obligaties,
waardepapieren. Kooplieden in Friesland hadden
onder andere Friese obligaties en hadden dus
belang bij het financieel overeind houden van hun
eigen provincie. In Holland was dat financiële
belang er ook. De Hollandse regenten deden daar
goed in mee. P.C. Hooft had bijvoorbeeld geld
uitstaan in Friesland. De regenten in de Staten
van Holland, die dus politiek moesten beslissen,
hadden vaak ook een persoonlijk belang. Als
de rente door Friesland niet werd terugbetaald,
dan waren ze ook hun eigen geld kwijt. Dus er
was druk van deze groepen om Friesland aan te
pakken. Daarnaast oefenden Friese koopvaarders
druk uit, want hun Friese schepen dreigden in
de Amsterdamse haven in beslag genomen te
worden vanwege de staatschuld aan de Unie.’

Het werd dus vooral in de steden
gezien dat het in Friesland niet zo kon
doorgaan?
‘Ja, Holland was natuurlijk sterk verstedelijkt.
Daar zat de rijkdom dankzij handel. Die werd
afgetapt via belastingen voor de oorlog tegen
Spanje. De burgerij begreep goed dat dit een
voorwaarde was voor het voortbestaan van die
rijkdom. In Friesland was de stedelijke invloed
er ook wel, maar die was toch van een veel kleinere schaal. In Friesland had het platteland veel

Landschap in het zuidoosten van Friesland van Jacob Sibrandi Mancadan, circa 1650. (Fries Museum)
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interview
de jaren 1600-1640 geen echte leidersfiguren.
Voor 1600 was dat anders. Jancko Douwema,
Karel Roorda en Viglius van Aytta hadden
persoonlijkheid, charisma en konden over hun
eigen schaduw heen stappen. De mannen die
zo dwars liggen in de jaren rond 1630, onder
wie Abraham Roorda, Douwe van Hottinga en
Sjuck van Burmania, zijn geen grote karakters
en dachten vooral aan zichzelf. Ze wilden
herkozen worden. Willem Lodewijk was een man
met charisma, maar die was voor de Friezen
een buitenstaander. De twee daarop volgende
stadhouders waren geen sterke figuren. Als die er
wel geweest waren, was het misschien wel anders
gelopen.’

Hoe uniek waren de Friese problemen
binnen de Unie?
Allegorie van Pieter Feddes van Harlingen op de installatie van Ernst Casimir, graaf van
Nassau, tot stadhouder van Friesland op 5 augustus 1620, waarin hij zijn hart overhandigt
aan de provinciemaagd Friesland. (Rijksmuseum)

invloed. Het was in die zin een buitenbeentje in
de Unie. Naast de elf relatief kleine steden waren
er invloedrijke kwartieren, grietenijen en dorpen.
Eigengereid en zelfstandig. Niemand had overwicht. Daarom heerste er hier een conflictmodel.
De patstelling tussen steden en plattelandskwartieren was de angel in de Friese politiek.’

Welke belangen speelden er op het
Friese platteland?
‘In de plattelandskwartieren had men geen
waardepapieren, men had grond. De macht van
het platteland wordt na 1640 overigens nog
veel groter, want dan is er stemrecht verbonden
aan bezit van land. Voor 1640 was niet duidelijk
of de eigenaar of de pachter het stemrecht had,
na 1640 wordt dat uitsluitend de eigenaar en is
het gereglementeerd en kon het dus altijd uit
om boerderijen te kopen. In dat opzicht is hier
dus wel een bijzondere situatie geweest.
En er is natuurlijk volop gekwartet: door
onderling ruilen van stukken land of van
stemmen kon iemand in een grietenij meer
macht krijgen.’

Kwamen de problemen alleen door de
politieke situatie, waarin iedereen elkaar
gevangen hield? Of is het misschien ook
een mentaliteitskwestie?
Viglius van Aytta, geschilderd door Jacques de
Punder, 1564. (Fries Museum)
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‘Ik heb het niet opgeschreven, omdat ik het nog
niet hard kan maken. Maar Friesland had in

‘Ook in de andere provincies waren problemen,
maar die waren van andere aard. Dat ging
niet zozeer om de belastingen. In Friesland
hadden zoveel mensen invloed en zeggenschap
in de politiek en zij wilden herkozen worden.
Niemand wilde meer belasting betalen en men
keek niet verder dan de neus lang was. Die
enorme versplintering van al die deelnemers
in de politieke arena was echt uniek. En dat
raakte de hele Unie. Het escaleerde enorm. In
1634 dreigde een burgeroorlog toen de Friezen
in opstand kwamen tegen de voorgenomen
belastingverhogingen. Stadhouder Hendrik
Casimir kreeg het voor elkaar het commando over
te nemen van een troepenmacht van de Staten
Generaal die het oproer moest onderdrukken.
Hij verspreidde de manschappen echter zo
over de hele provincie, dat de paar soldaten die
uiteindelijk in Leeuwarden aankwamen, niets
meer konden uitrichten. In 1637 werden de
Friese Staten wel kortstondig bezet. Pas toen
werd politiek orde op zaken gesteld en werd een
samenwerkingsmodel afgedwongen. De Friezen
konden de financiële problemen nu min of meer
zelf weer aan.’ <

> Meer weten?
•	Hotso Spanninga, Gulden Vrijheid? Politieke cultuur
en staatsvorming in Friesland, 1600-1640, Uitgeverij
Verloren, Hilversum, 2012
Marlies Stoter is collectieconservator oude en toegepaste kunst bij het Fries Museum en Frank van der
Velden is hoofd collectievorming en collectie-0nderzoek
bij het Fries Museum.

Impressie

door Kerst Huisman

Friesland in 2034

Geert Mak, Hans Renes en Goffe Jensma, de drie inleiders van het symposium van het Koninklijk Fries Genootschap. (Foto’s Hoge Noorden)

Het leek zo aardig: op het symposium van het Koninklijk Fries Genootschap een discussie houden over de vraag of Friesland
de komende decennia overleeft. Jammer alleen dat die discussie werd opgehangen aan een boeiend, maar gezien de sindsdien
om zich heen slaande financiële en economische crisis, toch wel achterhaald essay van de hoogleraar Friese taal- en letterkunde
Goffe Jensma in de Vrije Fries van 2010.

Ten strijde!
Toch deed met name Geert Mak zijn best om een
pittige discussie los te maken. Het door anderen
zo geestdriftig omarmde concept van Europese
culturele hoofdstad deed hij provocerend af als
‘de keizer zonder kleren’. Hij hekelde de sociale
corruptie waardoor Friesland hevig uit zijn
evenwicht wordt getrokken, de corrumperende
werking die uitgaat van intense sociale
verbanden, de behoefte ‘erbij te willen horen’, de
angst om als ‘dwarsligger’ te worden beschouwd
en te worden uitgesloten. Friesland, aldus Mak,

(Foto Hoge Noorden)

J

ensma vond dat Friezen hun situatie in
termen van een traumatisch verlies beleven.
Een boeiende opmerking, maar een andere
opmerking in zijn betoog kwam niet ter sprake in
de discussie: haal het verleden dichterbij door er
afstand van te nemen. Het zou interessant zijn
geweest daarover meer te vernemen. Het lag niet
aan de bijdragen van de drie inleiders: Jensma
zelf, de schrijver Geert Mak en de Amsterdamse
geograaf Hans Renes. Die waren prikkelend en
speelden in op de actualiteit. Hoewel Genootschapsbestuurslid Jan Folkerts via Facebook zijn
best had gedaan zoveel mogelijk belangstellenden naar de discussie te krijgen, werd de zaal van
Post Plaza hoofdzakelijk bevolkt door Genootschapsleden, en het aantal van hen loopt door
natuurlijke oorzaken elk jaar een stukje terug.

Architect Rein Hofstra stelde een vraag vanuit het publiek. Rechts discussieleider Jan Folkerts.

zit nog altijd in de houdgreep van machtige
lobby’s van boeren, beton, asfalt en steen, die dit
gewest klemvast hielden in de 19de en
eerste helft van de vorige eeuw. ‘Wel een
vierbaansweg naar Moddergat en omgeving,
maar tegelijk het lokale ziekenhuis van
een krimpgebied dichtgooien en tevreden
doorpruttelen op een internet dat voortsukkelt
als de trekschuit door de Dokkumer Ee. Houd
toch eens op met dat gebluf, maak eerst gewoon
je basisvoorzieningen eens in orde voor de 21ste
eeuw.’ Hij hekelde in dit verband ook de veel
te passieve rol van de Friese media, speciaal
de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân,
‘waarvan het gesnurk te vaak tot in Jorwert valt
te horen’. Hij zou van de Friese journalistiek
graag een alerter houding zien. ‘We moeten’,
aldus Mak, ‘zorgen dat die bak met modder

weer helder wordt. Nee, de Friezen moeten niet
getraumatiseerd terneer zitten. Ik zou zeggen:
ten strijde!’

Nachtkaars
Alles tevergeefs. Na de drie inleidingen kwam de
discussie op dood spoor. Dat lag eigenlijk vooral
aan de samenstelling van het forum. Na de drie
inleiders schoven de waarnemend burgemeester
van Marum, Janny Vlietstra en de burgemeester
van Súdwest-Fryslân, Hayo Apotheker, bij. Als je
er een paar door de wol geverfde bestuurders bij
haalt, weet je het wel: het gaat dan over het leuke
van schaalvergroting en grote samenvoegingen.
Er was ook nog een beetje ruimte voor reacties
uit het publiek. Maar de discussie ging weldra
als een nachtkaars uit. Wat misschien ook wel de
bedoeling was. <
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door Klaas Henstra

Duivelbanners en
dominees
Geschoolde artsen speelden in de 18de en de 19de eeuw op het platteland slechts een bescheiden
rol. Belangrijke oorzaken waren de slechte infrastructuur, het geringe aantal artsen en de tarieven
van de doktoren. Duivelbanners en wonderdokters waren dichtbij, groot in aantal en zij hanteerden
aanmerkelijk lagere tarieven. Ook meerdere dominees hielden zich door de eeuwen bezig hielden met
gezondheidszorg.

Veehouder Jan Monsma,
ook wel ‘t boerke uit
Rinsumageest genoemd, stelt
uit een meegebracht flesje
urine een diagnose, 1929.
(Nationaal Archief/
Spaarnestad Photo)

G

ezondheidszorg is van alle tijden. In het verleden
hielden doktoren, chirurgijns, duivelbanners en
wonderdokters zich bezig met genezingen. Bijzonder was dat ook dominees dit vakgebied betraden, maar bij
nadere beschouwing is dat zo gek nog niet. Dominees stonden immers zowel letterlijk en figuurlijk dicht bij de mensen.
Veel dorpen waren, vooral ’s winters, moeilijk bereikbaar
voor verderop wonende geneesheren. Predikanten woonden
dichtbij en veelal behandelden ze hun patiënten zelfs gratis.

Spaanse zeep

‘Grutte Wopke’ Harmens de >
Vries uit Kuikhorne had een
ruim voorziene bibliotheek.
(Streekmuseum Burgum)
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In het verleden waren er nogal wat mensen die zich
bezighielden met het ongeoorloofd uitoefenen van de
geneeskunde. Dit leidde vaak tot processen. In 1878
maakte de Leeuwarder Courant er melding van: ‘Naar men
verneemt, is door de politie alhier proces-verbaal opgemaakt
tegen een persoon, wegens het onbevoegd uitoefenen der
geneeskunst. Bedoelde persoon verkondigde nl. op de
weekmarkt alhier, dat hij een middel bezat tot verdrijving
van allerlei kwalen, zoals kiespijn, rheumatiek, doofheid enz.

met welk middel dan ook door hem enige proeven werden
genomen. Bij onderzoek bleek, dat dit geneesmiddel bestond
uit stukje gewone Spaansche zeep.’ Onder de onbevoegden
bevonden zich dus tal van oplichters, maar duivelbanners
en wonderdokters bezaten soms wel bijzondere gaven. Een
aantal was bekend met geneeskundige krachten van planten,
anderen wisten nauwgezet hoe een varken er van binnen
uitzag. Wonderdokters waren soms in het bezit van een ruim
voorziene bibliotheek zoals ‘Grutte Wopke’ Harmens de
Vries uit Kuikhorne, 1821-1893. Anderen bezaten slechts één
boek, dat ze dan ook van kaft tot kaft uit het hoofd kenden.
Tot de magische middelen ter genezing behoorde al in het
verre verleden de zogenoemde koninklijke aanraking (royal
touch). Onderdanen van Franse vorsten dachten dat de
koning hen door handoplegging kon genezen. De Franse
koningen stonden bekend om hun geneeskracht voor wat
betreft klierziekten. In 1611 werd Lodewijk XIII op tienjarige
leeftijd tot koning gekroond. Bezoekers naderden de koning,
die vervolgens een kruisteken maakte, onder het uitspreken
van: ‘Le roi te touche, Dieu te guérit’ (De koning raakt u
aan, God geneest u). Ruim achthonderd klierlijders maakten
gebruik van deze mogelijkheid. Later nam dit gebruik af. In
1825 had Karel X bij zijn kroning nog slechts belangstelling
van honderdentwintig zieken. Ook in Spanje en Engeland
was de ‘royal touch’ ingeburgerd. Maar toen de Nederlandse
stadhouder Willem II koning van Engeland werd, maakte
hij – overtuigd protestant – een einde aan wat hij ‘dom
bijgeloof’ noemde.

Dubieuze rol
Magische middelen vonden ook in Friesland toepassing. De
Bildtboer Dirck Jans (1579-1636) noteerde op het schutblad
van zijn aantekenboek de volgende spreuken:
Jhesus nasarenus rex Judoreum, Jasper melchior balthasar,
het kruisopschrift INRI en de initialen van de Drie Koningen
C†M†B. Deze tekenen konden het kwaad afweren. Met
de namen van de drie koningen kon epilepsie worden
bestreden. Voor koorts had Dirck Jans een recept, maar er
werd aan toegevoegd dat de genezing in Gods hand lag.
De 18de-eeuwse Verlichting was nog ver weg. Bovendien
drongen deze ideeën in de 19de eeuw nog maar moeilijk
door tot het Friese platteland. Dit veranderde met de
oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
(1784). De ontwikkeling is goed te volgen aan de hand
van de vergaderingen van de afdelingen van het Nut,
bijvoorbeeld in de afdeling Burgum (opgericht in 1799). Op
deze bijeenkomsten hoorden de leden verhalen over nieuwe
medische ontdekkingen, maar vooral ook over de soms
dubieuze rol die volksgenezers vaak speelden. Leden van het
Nut waren meestal doktoren, dominees, schoolmeesters en
rijkere boeren. Deze notabelen waren al op de hoogte van de
ideeën van de Verlichting, maar andere bevolkingsgroepen
bleven onkundig. Wel was er een rol weggelegd voor de pers.
De pers was het ‘vehikel’ van de ‘Nutters’ en de ‘Verlichters’.

Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906) was uitgever en
auteur van de Bergumer Courant. Tsjibbe Gearts verhaalde,
veelal op komische wijze, over de in zijn ogen achterhaalde
werkwijzen van duivelbanners en wonderdokters. Aangezien
het volk nog voor een deel analfabeet was en waarschijnlijk
de krant niet onder ogen kreeg, droeg dit nog maar heel
langzaam bij tot verbetering van de situatie in de eerstelijns
gezondheidszorg.

Friese dominees als wonderdokters
In de 18de eeuw zagen we dominees die niet alleen een rol
speelden als geestelijke gezondheidszorgers, maar zich ook
bezig hielden met de lichamelijke zorg van de medemens.
François Bekius (1726-1803) uit Augustinusga was één
van hen. Het geslacht Wartena (1747-1915) leverde vele
voorgangers van doopsgezinde gemeenten, maar was ook
actief als duivelbanners en wonderdokters. Zelfs in de 20ste
eeuw waren dominees nog actief als medicus. De dominees
Folpmers (1840-1926) en Offerhaus (1873-1936) fungeerden
als zodanig.
François Bekius was een 18de-eeuwse dominee en genezer
uit Augustinusga en Surhuizum. Hij is niet bepaald de
geschiedenis ingegaan als geliefd persoon. Hij wordt
door Hendrik Gerrit Cannegieter als volgt omschreven:
‘Vermoedelijk den meest perversen mensch, die ooit een
Frieschen kansel heeft beklommen’. De vader van François
Bekius was stadschirurgijn in Leeuwarden. François
studeerde af in de godsdienstwetenschap aan de Franeker
Academie. Daarna vertrok hij naar Ilpendam. In 1754 werd hij
geportretteerd door de bekende schilder Bernardus Accama
(1697-1756). In Ilpendam ondervond dominee Bekius nogal
wat problemen met vooral vrouwelijke lidmaten. Lastige
kerkleden noemt hij stelselmatig ‘patiënten’.

Een stratificator voor het
maken van sneden in de
huid ten behoeve van het
aderlaten. (Auke A. de Jong)

Vijzel uit het bezit van
Wopke Harmens de Vries.
(Streekmuseum Burgum)

De kwakzalver van Jan
Havincksz. Jan Steen, circa
1650. (Rijksmuseum)
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van vloek- en lasterwoorden, medicineren en lichamelijk
geweld. De beschuldiging omvatte tevens het geven van
een doodskus aan zijn overleden knecht. Ook medische
‘collega’s’ in de omgeving lieten zich niet onbetuigd.
In klassikale akten lazen zij dat Bekius het ‘lappen en
meesteren’ niet kon laten. Bekius erkende dat hij patiënten
ook buiten zijn kerkelijke gemeente raad en geneesmiddelen
verschafte zonder daarvoor iets te bedingen. Nog waren
de beschuldigingen niet afgelopen. Er kwam een aanklacht
wegens het slapen met zijn knecht, die inmiddels al was
overleden. Bekius ontkende. Kort daarop kwam er in 1781
een nieuwe beschuldiging van Hendrik Johannes Coops dat:
‘(…) ds. Bekius mij mijne kleederen heeft losgemaakt en tot
op het nakend lichaam mij heeft ontbloot, dat hij ter dier tijd
mij met zijne handen over mijn nakend lichaam en ook over
mijn mannelijkheid heeft gestrooken.’ De classis Dokkum
besloot na alle klachten een deputatie naar Augustinusga
te sturen. De dominees Ahasverus van Vliet (Waaksens),
Johannes Beilanus (Ee) en Thomas Joha (Reitsum) stelden
een onderzoek in. Het vonnis luidde: schuldig. Op 6
december 1784 kwam er een eind aan de carrière van Bekius.
Hij verhuisde naar Dokkum en stierf daar op 7 april 1803.
Het boerengeslacht Wartena heeft een flink aantal
duivelbanners en wonderdokters voortgebracht. Meerdere
Wartena’s waren tevens voorganger van een doopsgezinde
gemeente. Klaarblijkelijk was een en ander niet strijdig.
Ruurd Wybrens Wartena (1747-1805) boerde op de sathe
Bruynsma onder Warten. Hij was schrijver van een bewaard
gebleven boterbriefje. Op deze brief vinden wij verbasterde
Griekse en Latijnse teksten. Deze teksten moesten de
duivel uit de karnton doen verdwijnen. Zoon Sjoerd Ruurds
Wartena (1785-1829) was ook boer, doopsgezind leraar en
duivelbanner. Sjoerd kwam jarenlang iedere vrijdag naar
De kwakzalver van
Adriaen van Ostade, 1648.
(Rijksmuseum)

François Bekius, geschilderd >
door Bernardus Accama, 1754.
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In 1777 verruilde dominee de gemeente Ilpendam voor de
combinatie Augustinusga en Surhuizum. Gods roepstem
werd vaak aangehaald bij de keuze voor een nieuwe
gemeente. Dat zou kunnen want het tractement (slechts
f 500,- per jaar) kan geen leidende rol hebben gespeeld.
Bekius trachtte zich geliefd te maken door in deze
afgelegen streek de dubbelfunctie van predikant-chirurgijn
te bekleden. Al tijdens zijn studie in Franeker was hij
bovenmatig geïnteresseerd in geneeskunde. Aangekomen
in Augustinusga (zijn vrouw Johanna Jacoba Hancock was
inmiddels overleden) woonde hij samen met een knecht
en enkele meiden. Voortdurend maakte hij ruzie met de
vrouwen. Beter kon hij het vinden met zijn knecht Jan Durks.
Vanaf 1779 was deze tevens zijn assistent in de chirurgische
praktijk. De toeloop van patiënten was groot: de ‘dokter’
behandelde de arme heidebewoners pro deo. Maar er was
een evenredige toename van het aantal klachten, ook de
huishoudster liet van zich horen. Zij beschuldigde Bekius

Leeuwarden. Op deze marktdag hield hij zitting in het
logement Het Rode Hart. Hij genas met name bezetenen.
Volgens overlevering keerde hij ’s avonds met een buidel
vol geld huiswaarts. Een kleinzoon was Ruurd Wybrens
Wartena (1798-1875). Ook deze Ruurd preekte, maar hield
zich tevens bezig met duivelbannen en wonderdokteren.
Ten behoeve van deze laatste tak gebruikte hij nog
kruidenmiddeltjes die door zijn grootvader waren ontwikkeld.
Abe Wybrens Wartena (1812-1887) hield zich alleen bezig
met duivelbannen. Met het plaatsen van kruisen op deuren
van stallen werd hij de duivel de baas. Sommige lieden
beschuldigden Wartena ervan dat hij er eerst voor zorgde
dat het vee ziek werd. Zo kon de schoorsteen blijven roken.
Sjoerd Sjoerds Wartena (1818-1892) werd heelmeester
genoemd. Door bemiddeling van dr. Eeltsje Halbertsma
kreeg Sjoerd een werkplek bij een apotheker. Daarna begon
hij een studie geneeskunde en in 1840 legde hij succesvol
daarom bij ziekte hulp waar hij kon. Toen eens een groot deel
van de bevolking met griep het bed moest houden, reisde de
dominee met een zelfgemaakt drankje bij de patiënten langs.
Aangezien er sprake was van een zelfgemaakt geneesmiddel,
kunnen we de dominee als wonderdokter aanmerken. Maar
Folpmers gedroeg zich wel als echte christen, want hij
behandelde alle zieken en niet alleen die van eigen kerkelijke
gemeente.

George Offerhaus was predikant in Earnewâld.
(Streekmuseum Burgum)

examen af. Sjoerd werkte onder andere als heelmeester
in Grou, Havelte en Hindeloopen. De laatste was Wybren
Cornelis Wartena (1830-1915). Deze Wybren was ook boer,
duivelbanner en wonderdokter. De specialisatie van deze
Wartena was het genezen van kiespijn. Hij kon deze pijn zelfs
wegnemen bij afwezigheid van de patiënt. Zes Wartena’s
(1747-1915) waren doopsgezind (veelal voorganger), boer en
genezer. In die jaren een algemeen aanvaard fenomeen.
Dominee Jacob Folpmers (1840-1926) bediende Earnewâld
van 1889 tot 1907. Het dorp Earnewâld was in die jaren nog
een zeer afgelegen en moeilijk bereikbaar dorp. ’s Winters
kon het alleen per paard en wagen worden bereikt: het
water reikte nog zo ver het oog kon zien. Bij ziekte moest
een dokter uit Burgum komen. Maar veel inwoners waren
dermate minvermogend dat een doktersrekening maar
moeilijk kon worden betaald. Folpmers, die zeer begaan
was met het wel en wee van de dorpsbevolking, verleende

George Johan Arnold Offerhaus (1873-1936) was de opvolger
van Folpmers. Hij was predikant in Earnewâld van 1907-1936.
In veel zaken was hij nogal radicaal: zeer vrijzinnig, vegetariër
en geheelonthouder. Offerhaus werd geconfronteerd met
dezelfde problematiek als zijn voorganger en hield zich naast
de zielszorg ook bezig met de lichamelijke gezondheidszorg
van de Earnewâldsters. Toen de infrastructuur verbeterde,
liep het dokteren van Offerhaus op zijn eind. Deze dominee
is mogelijk de laatste geweest die zich noodgedwongen met
gezondheidszorg bezig zal hebben gehouden.

Patiënten wachten in het
houten kantinegebouw op het
erf van hun wonderdokter Jan
Monsma in Rinsumageest,
1929. (Nationaal Archief /
Spaarnestad Photo)

Tekening uit ‘Hinse Jehannes
de Boer, boer, feearts en
wûnderdokter’.

Vrije rol voor wonderdokters
We zagen in de 18de eeuw François Bekius uit Augustinusga
en Surhuizum, in de 19de eeuw de Wartena’s uit Warten
en omstreken en in de 20ste eeuw Folpmers en Offerhaus
uit Earnewâld. Geen van de dominees woonde in of nabij
een stedelijk gebied; allen bestegen de kansel in afgelegen
dorpen. Aanschouwen we tussen 1829 en 1865 de medische
stand in de gemeente Tytsjerksteradeel (de gemeente
omvatte in die periode veertien dorpen) dan tellen we één
medisch doctor en acht plattelands heelmeesters. Deze
laatsten konden met slechts een korte studie hun diploma
behalen. Het kennisniveau was dan ook vaak bedroevend
laag. Duivelbanners en wonderdokters met genezingen
op hun naam konden vaak met verve hun rol spelen in
de gezondheidszorg. Hier en daar kregen ze hulp van
dominees. <

Klaas R. Henstra (Gorredijk,
1943) werkte in het onderwijs
en is ruim 45 jaar actief als
amateur-archeoloog. In 1990
richtte hij het Streekmuseum
Burgum op en is conservator
archeologie en zilver. Hij
schreef dertien boeken met
betrekking tot archeologie en
streekgeschiedenis.
> Meer weten?
• 	Klaas R. Henstra, Duivelbanners en wonderdokters
in de Wouden, Leeuwarden,
2007

15

thema: tsjoenderij

door Willem de Blécourt

Toverij
in de krant
(Friesland, 1860-1910)

Nederlandse kranten berichtten in de vijftig jaar tussen 1860 en 1910 over meer dan tachtig gevallen van betovering in Friesland.
Dat er voor de periode daarvoor een minder scherp beeld van toverij bestaat, ligt waarschijnlijk vooral aan de schaarste van deze
nogal rijke bron, al zijn schommelingen in het voorkomen van toverij nooit helemaal uit te sluiten. Ná 1910 was er wel degelijk
een afname en betrof het, wat de kranten aangaat, voornamelijk enkele gevallen waarbij de laatste specialist (Brouwer) in het
onttoveren, ofwel duivelbannen, uit De Knipe, bij betrokken was.

I

n vergelijking met de andere provincies is het
getal tachtig hoog. Slechts een derde van de Friese
toverijgevallen werd gerapporteerd door de twee
belangrijkste Friese kranten, de Leeuwarder Courant en
de Friesche Courant en lokale kranten zoals de wekelijkse
Bergumer Courant en het Nieuw Advertentieblad uit
Heerenveen begonnen pas aan het einde van de 19de
eeuw toverijgevallen op te nemen. Kwantitatief gezien is de
belangrijkste bron voor 19de- en vroeg-20ste-eeuwse toverij
de Provinciale Drentsche en Asser Courant waarin meer dan de
helft van de Friese gevallen kan worden aangetroffen.

Geen nieuws meer?
Het talent van de meeste
kwakzalvers was meer op
retorica dan op geneeskunst
gebaseerd. In huiselijke
omstandigheden was de
aandacht maximaal. Albert
Anker, De Kwakzalver, 1879.
(Kunstmuseum Basel)
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Het is nog maar de vraag of de redacteuren in Leeuwarden
zich voor toverij schaamden en het daarom negeerden. Een
geval in 1906 in Sneek liep uit tot een rechtszaak en kreeg
zelfs landelijke bekendheid; in de Leeuwarder Courant is het
alleen te vinden onder het kopje ‘Rechtszaken’ en is enkel
mishandeling vermeld als de reden voor vervolging en niet

de achterliggende beschuldiging van toverij. In hetzelfde
jaar werd een bericht over een toverijzaak in Easterlittens
slechts gekopieerd uit een krant van buiten de provincie.
De twee gevallen die zich in de jaren 1890 in Leeuwarden
zelf voordeden, werden weer wel in Frieslands belangrijkste
krant zelf gepubliceerd. Dat gebeurde op een nuchtere
wijze, als voorbeelden van ‘bijgeloof’ en de sterke afkeur
die de berichten doorgaans kleurde, bleef achterwege. Het
laat, dunkt me, vooral een gebrek aan belangstelling zien.
Zoals een correspondent in 1872 aan de Friesche Courant
schreef: ‘In de Dokkumerwouden is het beslist geen nieuws
meer dat er weer een kind is betoverd’. En een jaar later
werd uit Burgum bericht dat het aantal betoverde kinderen
en volwassen niet te tellen was. In andere woorden:
betoveringen zouden de lezers slechts vervelen. In 1906
schreef de redacteur van de Leeuwarder Courant dat zelfs
in de meest afgelegen gebieden het geloof aan heksen en
spoken langzaam doch gestaag ondermijnd werd, zeker in
vergelijking met de jaren tachtig daarvoor. Het Sneker geval

<< Mensen op straat in
Achlum, 1909. (Tresoar)

< Mindert Hepkema,
eigenaar-uitgever van Het
Nieuwsblad van Friesland
(de ‘Hepkema’) verkleed
als kindermeisje met zijn
nichtje Elly in de tuin
van haar ouders aan de
Herenwal in Heerenveen in
1904. (Tresoar)

had zich nog niet voorgedaan en kan worden beschouwd als
één van de laatste opflakkeringen. Desondanks verklaart het
feit dat redacteuren zich bewust waren van de afname van
betoveringen nog niet de politiek om aan betoveringszaken
slechts mondjesmaat aandacht te schenken.

Door morsigheid omkomen
In de meeste kranten waren de berichten over betoveringen
routinematig ingebed in een vertoog van veroordeling.
Daarin werd een betreurenswaardig bijgeloof, zo niet
simpelweg domheid, verbonden met een gebrek aan
verlichting en beschaving. Het zou vermakelijk kunnen zijn,
schreef een correspondent, ‘indien het niet zoo diep treurig
ware’. Correspondenten en redacteuren koesterden de hoop
dat zowel scholing als een beter politieoptreden bij medisch
bedrog ertoe zou bijdragen toverij terug te dringen in het
duistere verleden waar het thuishoorde. In de woorden
van de Provinciale Drentsche en Asser Courant: ‘Wanneer
zullen grove bijgeloovigheden als deze toch eens tot de
geschiedenis behooren?’ Duivelbanners werden met een
ruime mate van cynisme beschreven door ze neer te zetten
als ‘wijs’, ‘uitmuntend’, en in het bezit van ‘buitengewone
talenten’, of door ze te betitelen als ‘esculaap’. ‘Menig
moeder’, luidde het in de Friesche Courant van 1872, ‘is zelf
de tsjoenster van haar kind, dat zij door hare slordigheid
verwaarloost en door morsigheid laat omkomen’. Zo af en
toe kwamen degenen die vrouwen van toverij verdachten
en hen mishandelden, voor het gerecht. In ieder geval
laat de relatieve schaarste aan berichten in de Leeuwarder
Courant ook zien dat redacteuren zich wisten in te houden
en begrepen dat het publiceren van toverijgevallen er vaak
op neer kwam dat men preekte voor de bekeerden en er niet
noodzakelijkerwijze toe bijdroeg dat ze uit de wereld werden
geholpen.
Eén deel van de bestrijding van toverij werd overgenomen
door de lokale bladen. Zoals Tsjibbe Gearts van der Meulen
(1824-1906), de redacteur van de Bergumer Courant, in
herinnering bracht nadat hij de lotgevallen van een arme
betoverde dagloner had beschreven: ‘O opvoeders en leiders
der menschheid, wat is er nog een schoone taak voor u
weggelegd!’ Even eerder had het Nieuws- en Advertentieblad

van Jacob Hepkema (1845-1919) in Heerenveen opgemerkt
over een boer die een heks in de gedaante van een kat had
gezien: ‘Arme man! Onze verlichte tijd heeft hem in ‘t duister
gelaten’. Een breed front van opvoeders uit de rangen der
journalisten, onderwijzers, artsen en een enkele predikant
probeerde mensen weg te halen van het idee dat een andere
persoon actief hun persoonlijk ongeluk had veroorzaakt. Ze
trachtten het toverij-vertoog in te ruilen voor een waar de
menselijke invloed uit was verwijderd en dat in hun ogen
beter was toegerust om de oorzaken van aanhoudende of
plotselinge ziekte alswel het falen van de boterbereiding aan
te pakken. Dat ze hun doel bereikten, wat onder andere te
zien is aan de afname van de onttoveringsdeskundigen en
tenslotte aan hun verdwijnen, hoeft niet onmiddellijk een
direct gevolg van hun inspanningen te zijn.

Samengeklonterde veren,
bijvoorbeeld in een matras,
waren een stellig teken van
een betovering. Een boze
geest of heks had het kussen
‘betsjoend’ zodat het kind dat
erop sliep ziek zou worden of
sterven. (Fiskershúske, foto
Paul Vogt)

Toverij en armoede
Bij elkaar publiceerden de verschillende kranten genoeg
toverijgevallen om conclusies toe te laten over de
geografische verspreiding van toverij binnen Friesland.
Het grootste deel van de gevallen deed zich voor
binnen het bereik van de duivelbanners in de noord- en
zuidoostelijke delen van de provincie. Verschillende
andere gevallen stammen uit het westelijke (Achlum)

en noordelijke kustgebied en betreffen voornamelijk
visserijgemeenschappen zoals Moddergat. Hoewel ook daar
zwakke sporen van duivelbanners te vinden zijn, kenmerken
deze laatste voorbeelden zich door het geweld dat tegen de
van hekserij verdachten werd gebruikt. Toverij kwam niet
voor in het kleigebied dat onmiddellijk achter de kust lag.
Dit veronderstelt een verband tussen toverij en de economie
en de verschillende levensstijlen in de onderscheiden
gebieden. Toverij werd met name ondersteund door
de radicale vormen van de protestantse godsdienst:
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Tsjibbe Gearts van
der Meulen, evenals
Hepkema een invloedrijke
krantenuitgever, in dit geval
van de Bergumer Courant.
Lofdicht uit 1904. (Tresoar)

Gaasterland en West-Dongeradeel, waar
zich toverijzaken concentreerden, waren
tevens streken zonder onkerkelijkheid.
Het verband toont zich direct in die
gevallen waarin de bijbel werd gebruikt
om heksen te ontdekken, dan werd een
sleutel gehangen over het Evangelie van
Johannes. Het is ook duidelijk wanneer de
bijbel werd aangehaald ter ondersteuning
van een onttoveringsritueel, of
wanneer de betoverden samen met
een duivelbanner het derde vers van
psalm 118 zongen als tegengif. In één
geval werden de betoverden aangeduid
als ‘vrome menschen’, in een ander
zei een adviserende buurvrouw dat
ze tot de ‘orthodoxe leere’ behoorde.
Dat christelijken die nogal streng in
de leer waren ook ideeën over toverij
in stand hielden, is ook opgemerkt
met betrekking tot andere gebieden
in Nederland, alsook daarbuiten. Als
betoveringen deel uitmaakten van een
inheems ‘geloofssysteem’ dan voldeed
deze bepaalde vorm van het christendom
zeker aan de voorwaarden. Toch lijkt
ook het tegenovergestelde van toepassing aangezien er
een nogal hoog percentage van onkerkelijken bestond in
de veengebieden waar zich ook veel toverij voordeed. Een
tijdgenoot merkte op dat het speciaal voorkwam in de Friese
turfstreken, en een volgende concentratie van gevallen
deed zich voor in Appelscha, tegen de grens met Smilde in
aanpalend Drenthe waar religieuze rechtschapenheid troef
was. Toverij gedijde daar waar armoede en religie samen
gingen.

Heksen zijn oude vrouwen

Willem de Blécourt (Kampen,
1951) is historisch antropoloog en als gastonderzoeker
verbonden aan het Meertens
Instituut in Amsterdam.
> Meer weten?
• 	Willem de Blécourt,
Termen van toverij,
Nijmegen, 1990
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De net over tachtig gevallen betreffen betoveringen,
vooral van kleine kinderen. Vee komt slechts vijfmaal voor
als slachtoffer van een betovering, mankementen in de
boterbereiding werden driemaal eraan geweten. Los van deze
zaken berichtten kranten een aantal keren over bezoeken aan
Friese duivelbanners door mannen van buiten Friesland, wat
een teken van hun faam is, tot in Duitsland toe. Hoewel het
zal hebben meegespeeld bij hun bekendheid onder de Friese
bevolking, zal het nauwelijks van invloed zijn geweest op de
manier waarop men lokaal met toverij omging. Wanneer er
een dader van de beheksing wordt genoemd, en dat is in iets
meer dan de helft van de Friese zaken het geval, dan is het
meestal een oude vrouw. Mannen werden er maar drie keer
van verdacht een betovering op hun geweten te hebben. De
berichten samen bieden dus een redelijk consistent beeld
van kleine kinderen wier ziektes, na enige discussie en het

vinden van verenklonters in hun kussens of matrassen,
aan betoveringen werden toegeschreven. Over de wijze van
betovering werd nauwelijks uitgewijd; het ging meestal om
een enge lichamelijke aanwijzingen en dus om een soort
aangeboren macht van de betreffende heks. Onttoveringen
die niet door een duivelbanner werden uitgevoerd bestonden
uit zegenen, het uitspreken van bepaalde woorden.

Duivelbannermedicijnen
Het is de vraag of het niet vermelden van de heks in een
aantal gevallen komt door onvoldoende berichtgeving of
door een verandering in hoe men met toverij omging. Op
het eerste gezicht is het laatste onwaarschijnlijk aangezien
in de dertien gevallen uit het eerste decennium van de
20ste eeuw steeds een heks voorkomt. Als er geen dader is
genoemd, kan het zijn dat ze eenvoudig niet opdook als er
een onttoveringsritueel werd uitgevoerd. In een enkel geval
greep een arts in en genas het kind; doorgaans werden de
handelingen van artsen als niet effectief beschouwd, wat
uiteraard bijdroeg tot de diagnose van een beheksing. En
een paar maal overleed de behekste voordat er een heks
kon worden aangewezen. De afwezigheid van de heks hing
voornamelijk samen met de waarde die er aan de medicijnen
van een speciale duivelbanner werd gehecht. Dit is onder
meer te zien in een verslag in de Leeuwarder Courant van
1884 over een vrouw die de duivelbanner in Kuikhorne
bezocht voor haar pasgeboren meisje. De man stond erop
dat zijn onttoveringsdrankje uit het licht werd gehouden en
toen dat was gelukt (nadat de moeder door een zwarte hond
belaagd was), nam het kind het medicijn in en verbeterde
haar toestand. Zo ze al niet een verandering in gang zetten,
waren succesvolle duivelbanners zich er tenminste van
bewust. Ze hielpen natuurlijk de opvattingen over toverij in
stand houden, maar ze zwakten ze wel af.
De toverijberichten in de kranten mogen dan enkele
fantastische elementen bevatten, ze laten ook een
achterliggende sociale geschiedenis zien. Ze vertellen over de
ziektes en dood van de betoverden, over de almaar huilende
kinderen en de lijdende volwassenen. Ze rapporteren over de
benarde toestand waarin de mensen zich bevonden die als
heksen werden beschouwd. Af en toe werd een vrouw nog
net op tijd gered, maar anders werden verdachte vrouwen
met geweld uit het huis van de betoverden verwijderd,
hard geslagen, bedreigd met de dood, of gedwongen te
onttoveren. Andere ‘heksen’ werden daarbij gemeden en
zagen hun handel teloor gaan, zoals de bollenventster in
Ooststellingwerf, de weduwe in Kollumerland, de baker
in Oudehaske, of de koopvrouw in Nijehaske die allemaal
klanten verloren vanwege een toverijbeschuldiging. Ook
wanneer katten werden aangezien voor vermomde heksen,
werden ze wel degelijk doodgemaakt. Duivelbanners waren
geen imaginaire figuren, maar levende mannen met een
sterke aantrekkingskracht. <

Uitgelicht

door Kerst Huisman

Laurens ten Cate wie in treflik
sjoernalist, portret út 1977.
(Tresoar)

De twa gesichten fan
Laurens ten Cate
Foar guon minsken wie it wol in skok. De troch har sa fereare Laurens ten Cate, al wer desennia lyn in
romroft man yn de Fryske sjoernalistyk en de Nederlânske polityk, kritysk en wrâldferbetterjend yn al
syn bydragen, hie yn 1943 de loyaliteitsferklearring mei de nazi-besetters tekene, sadat er studearje koe.
En hast like slim: hy hie dat syn fierdere libben altyd ferswijd. Dit kaam oan it ljocht yn de biografy dy’t
Ayolt de Groot oer him skreaun hat. It kaam hurd oan, guon minsken wienen in hiel skoft kompleet fan
it hynder.
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aurens ten Cate (1922-1984) wie de soan
fan in húsdokter yn Boalsert. Hy gie nei
it gymnasium yn Snits. Yn de oarloch
studearre er in skoft rjochten en Nederlânsk yn
Utert, mar dûkte rillegau ûnder. Nei de oarloch
waard er sjoernalist by Het Vrije Volk. Hy waard
yn it doe noch prinsipiële tinken fan de sosjaaldemokrasy ynwijd troch de yn Snits berne marxist
Sam de Wolff. Yn 1952 helle haadredakteur Fedde
Schurer him nei de Friese Koerier. Dêr waard er
adjunkt-haadredakteur. Yn 1963 folge er Schurer op. Nei de fúzje mei de Ljouwerter Krante
waard er dêr ien fan de trije haadredakteuren. Dy
funksje moast er, nei’t er in slim ferkearsûngefal
meimakke hie, dellizze. Hy waard kommentator,
en is dat oant syn dea bleaun. Ik beskôgje it as in
foarrjocht, de man net allinnich kend te hawwen, mar ek noch ûnder syn haadredakteurskip
wurke te hawwen doe’t ik fan oktober 1966 oant
novimber 1969 lid wie fan de redaksje fan de
Friese Koerier.

Laurens ten Cate yn petear mei Joop den Uyl op in PvdA-byienkomst yn Rotterdam, 21 septimber 1968. (Nationaal
Archief/Anefo, foto Jac. de Nijs)

Friese Koerier
Skriuwe oer Laurens ten Cate kin net sûnder
te skriuwen oer de Friese Koerier. Yn it krityske
Amsterdamske yntellektuele-blêd Buiten de
Perken is de Koerier ienris ‘De witte raaf onder
de gekleurde persorganen’ neamd. Dat wie
om’t de Koerier – in útsprutsen fertsjinste fan
Fedde Schurer en nei him Laurens ten Cate – syn
krityske sjoernalistike funksje ek konsjinsjeus
opfette. De opmerking yn Buiten de Perken
wie ynjûn troch argewaasje oer de saneamde
‘lanlike’ media. By dat tydskrift wienen se tsjin
de kearnbewapening en se fûnen dêr dat dy
miening hielendal net represintearre waard
yn dy media. Net by radio en televyzje, en ek
net by de deiblêden: fan Het Vrije Volk oant
NRC; dy wienen allegearre ferm yn it ‘Ik zal
houtzagen’. De Koerier hie, yn de wurden fan
Martin van Amerongen, in helder stânpunt oer
de wrâldpolityk: de kearnwapens de wrâld út,
te begjinnen út Nederlân. En dat jierren foar it
Interkerkelijk Vredesberaad sa fier kaam. Hoe koe
dit? Ik tink dat de belangrykste faktor de streek
wie dêr’t de krante ferskynde: de doe noch hiel
reade Súdeasthoeke fan Fryslân, mei syn massa
oan arbeidersminsken, dêr’t hast elkenien de
ferhalen noch koe oer de striid yn de turf en de
wurkferskaffings en hoe’t ‘Dommela’ ferbettering
preke. Sjoerd van der Schaaf, nei de oarloch
inkelde jierren haadredakteur fan de Friese –
doe noch Heerenveense – Koerier hat dêr ris in
aardich stik oer skreaun. De Koerier is net grut

wurden troch it Friese Haagje. Nee, sei Van der
Schaaf, dat kaam troch al dy ienfâldige minsken
yn de doarpen deromhinne. Dy hâlden de krante
oerein.

Ferhuzersdoazen
De kommunisten seinen doe dat dy Koerier der
wie om har partijkrante De Waarheid yn de Fryske
Súdeasthoeke de wyn út de seilen te nimmen.
Ik haw dat lang net leaud, oant it boek fan Rudi
Boltendal (adjunkt-haadredakteur fan de Koerier)
oer de Friese Koerier ferskynde. Rudi fernijde
dêryn, dat dat ferhaal fan de kommunisten
wier wie. It wie de polityk fan Je Maintiendrai,
de eigenersgroep fan de Koerier, sa stie yn de
stikken. En doe’t de kommunistyske ynfloed
lyts waard, mocht ek de Koerier fan de eigeners
wol ferdwine. Rudi hat der net by set, wêr’t er dy
stikken wei hie. Dy hie er by my wei en ik hie him
mei klam frege, dat net yn syn boek te fermelden.
Want hoe kaam ik deroan? Ik kaam yn dy tiid
in soad yn de kelder mei âlde leggers fan de
Ljouwerter Krante, om dêr stof te finen foar stikjes
yn de rubryk Fries Mozaïek. Op in dei seach ik dêr
trije ferhuzersdoazen stean, fol papieren. Benijd
as ik wie begûn ik deryn te graven, en doe fûn ik
ûnder oaren de stikken fan JM mei dat gegeven.
Dy haw ik yn hannen fan Rudi spile. Yn dy
doazen siet it argyf fan direkteur Gustaaf Witsen
Elias. Dy wie doe krekt direkteur ôf wurden. Dat
is wat mei stille trom gien, it kin ek wol wêze

dat se him ûntslein hawwe. Witsen Elias is in
alleraardichste man dy’t mooglik minder geskikt
wie om sa’n bedriuw as de Friese Pers te lieden.
Laurens ten Cate hat Witsen Elias ris yn in
spotske bui ‘een volstrekte non valeur’ neamd.
Laurens bleau leaver freonen mei direkteur
Karel Abbing, in krachtpatser dy’t se yn Ljouwert
by it NRC Handelsblad wei hienen, mar dy’t it
dêr by de LC ek net makke hat. Doe’t er yn de
ûndernimmingsried ús ris taspruts mei: ‘Mijne
heren’ – hy fergeat doe wol efkes yn it foarbygean
de iverige sekretaresse Janke Bandsma – ‘Mijne
heren, wij hebben er even flink over gebatteld,
maar er was nog geen scrap of information on
line’, doe tocht ik: Doocht dy man wol? Dat fûnen
de eigeners letter blykber ek, want se hawwe
Abbing úteinlik ûntslein.

Net sûnder wryt of slyt
Ik bin ek yn de wat ûngelokkige posysje dat ik de
man goed kend haw, want sadree’t it giet oer de
held ‘en pantoufle’ begjin ik my wat ûnbehaachlik
te fielen. De man is al jierren dea, en ik haw echt
wol wurdearring foar him, mar hy hie ek minder
attinte en ek minder aardige kanten. It moat
dan dochs mar efkes. Sa joech hy mear as ien
kear problemen foar syn meiwurkers om’t er der
trije aginda’s op nij hâlde: ien yn syn jasbûse,
ien yn syn burolaad en ien by Jans de Glee, de
redaksjesekretaresse. Dan koe it foarkomme dat
er yn De Haach siet by de Keamer, mar dat der
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Uitgelicht
Treflik sjoernalist
Hoewol’t Ten Cate net út in Frysktalich
fermidden kaam, koe er hiel goed Frysk skriuwe,
as it sa útkaam. Hy hie, sa fertelde er ris in
kear oan my, noch Fryske les hân fan nimmen
minder as Douwe Kalma (ferstoarn yn 1953).
Laurens skreau dan ek goed Frysk, mar hy
koe ek wol wat de gek hawwe mei Kalma syn
taalpurisme. Hy lake, doe’t er it my fertelde,
noch smaaklik om ien sin dy’t him út de
lessen fan Kalma – it gyng oer it waarberjocht
– bybleaun wie: ‘De waertynge hat jit
heilstiennen foarsein.’ Ten Cate ûndertekene syn
stikken altyd mei L.O. ten Cate. Dy O stie for
syn twadde foarnamme Othmar. It hat Freark
Dam, konservator fan it Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasjesintrum en earder
haadredakteur fan de Drachtster Courant ris
ta de útspraak brocht: ‘Mar as jo syn stikken
lêze, soe dat op syn minst M.O. ten Cate wêze
moatte.’
tagelyk yn Grins 500 plattelânsfroulju op him
sieten te wachtsjen dêr’t er in lêzing foar hâlde
soe. En hy, de krityske sjoernalist, hat ek wolris
staaltsjes fertoand fan folsleine meigeandens
mei de haadstream. Ien ding wit ik noch hiel
goed. Doe’t de krityske politike biografy fan
de kommunist Wim Klinkenberg oer prins

By it ôfskied fan Fedde Schurer as haadredakteur fan de Friese Koerier yn 1963 biedt opfolger Laurens ten Cate him
in steapel Friese Koeriers oan. (Tresoar)
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Bernhard ferskynde, ferskûle Laurens him yn
syn kommentaar fuortdalik, sûnder de biografy
ek mar ynsjoen te hawwen achter it ôfwizende
oardiel dat dr. Lou de Jong foar de televyzje oer it
boek jûn hie. Dat wie yn de LC-tiid, wylst Laurens
Klinkenberg yn de Koerier earder wol de romte
jûn hie om syn miening te jaan. Mar Laurens wie
ûndertusken oates en toates wurden mei Claus
en Beatrix (se kamen sels wol by him thús op
besite), dat wat wolle jo dan noch?
En dan ek dit noch: op Wikipedia stiet by it
lemma oer Laurens allinnich syn (twadde) frou
Esther Gosschalk (1947-2007) neamd, dy’t syn
pensjoen krigen hat. De tragysk ferstoarne soan
Marius (1951-1980) en dochter Ineke (troud mei
Rutger Hauer) komme wol yn it lemma foar, mar
net Laurens syn earste frou Dietje Bosch, mem
fan de niisneamde bern, dy’t jierrenlang syn
strapatsen trochstean moast. Har net te neamen
op dizze site is eins in rjochtstreekse klap yn
it gesicht fan Dietje, dy’t noch middenmank
ús libbet. Laurens mocht dan neffens de
‘grachtengordelpers’ in ‘hartstochtelijke
levensgenieter’ west hawwe, it gie wol op kosten
fan syn (earste) frou en bern. <

Kort nieuws
Halbertsmaprijs
Piet Hagen heeft de Dr. Joast Halbertsmaprijs
ontvangen voor zijn biografie Politicus uit hartstocht
over Pieter Jelles Troelstra. De provinciale prijs wordt
een keer in de drie jaar uitgereikt voor wetenschappelijk
werk over Friese taal, cultuur en geschiedenis. De prijs
bestaat uit een bedrag van 4.000 euro.
www.fryslan.nl

door Marijke de Boer

It filmmateriaal is troch dochter Elly Mol oan it Fries
Film Archief skonken.
www.friesfilmarchief.nl

Zodenbouw

Cold Case

De oerfal
Op it binnenplak fan de eardere finzenis De
Blokhúspoarte yn Ljouwert is 29 augustus de premjêre
fan it iepenloftspul De Oerfal. It stik fertelt it ferhaal fan
de oerfal op 8 desimber 1944 en is basearre op ferhalen
fan neibesteanden, it boek fan Arend Jan Wijnsma en
de film út 1962.
www.deoerfal.nl

Emigrantenbrieven
Tresoar heeft ruim 600 brieven van Friezinne ‘om
utens’ Grietje Vogel gekregen. Ze is geboren in 1921 in
Tzum en vertrok met haar man Eelke Wesbonk in 1951
naar Nieuw-Zeeland. Ze schreef elke week een brief
naar haar familie.
www.tresoar.nl

Tresoar schakelt de hulp van het publiek in om
oude, onopgehelderde zaken, zogenaamde cold
cases, uit het archief op te lossen. Het gaat om
bijvoorbeeld geheimschriften, onopgeloste moorden en
verdwenen personen. Via Facebook en Twitter worden
belangstellenden op de hoogte gehouden en kunnen
speurders hun vragen, tips of opmerkingen kwijt. Begin
december werd de eerste zaak gepubliceerd en na een
paar weken was er al een gouden tip. De eerste cold
case was het ontcijferen van een geheimschrift uit de
archieven van de adellijke familie Van Sminia. Simon
Plantinga reageerde en kon melden dat de brief in
Telugu was geschreven, een taal uit India.
www.facebook.com/ColdCaseTresoar

Portretten op reis
Voor de derde en laatste keer zijn werken van het Fries
Museum naar Maastricht gebracht voor restauratie. Bij
de werken zaten twee portretten van bijzondere Friese
17de-eeuwse vrouwen, Saskia Uylenburgh en Sophia
Anna van Pipenpoy. Na restauratie zijn de werken te
zien in de openingstentoonstellingen van het Fries
Museum in september.
www.friesmuseum.nl

Archeoloog Daniël Postma heeftde scriptieprijs van de
Waddenacademie gewonnen met zijn onderzoek naar
middeleeuwse zodenhuizen. Hij studeerde af op de
bouwtechniek van de Vroege Middeleeuwen zoals die
langs de Waddenzee is toegepast. Postma bouwt een
middeleeuws zodenhuis na in Firdgum.
www.zodenhuis.nl

Crowdfunding
Voor de tentoonstelling ‘Leeuwarden in de Gouden
Eeuw’ wil het Historisch Centrum Leeuwarden de
beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603
in 3D uitbrengen. Bezoekers kunnen dan een tocht
door de stad maken zoals die er omstreeks 1600 uitzag.
Voor dit project roept het HCL de hulp in van alle
Leeuwarders die een stukje stad kunnen adopteren. De
tentoonstelling gaat in september van start.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Regnerus Steensma
Kerkendeskundige dr. Regnerus Steensma uit
Buitenpost is in december onverwachts overleden.
Hij was een autoriteit op het gebied van kerkbouw
en kerkinterieur en leverde een enorme bijdrage aan
behoud, restauratie en gebruik van historische kerken
in Noord-Nederland. Hij stond aan de wieg van de
Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde
Fryske Tsjerken. Steensma studeerde theologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen en was van 1972 tot
2002 universitair docent aan de RUG. In 1998 werd hij
benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Hij schreef tal van boeken en publiceerde ook in Fryslân.
www.refdag.nl

Oud steenhuis in Leeuwarden
Obe Postma
Fan de Fryske dichter Obe Postma (1868-1963) is
bewegend byld ûntdutsen. De Boalserter amateurfilmer
Klaas Mol makke yn novimber 1950 opnames fan de
gasten by de útrikking fan de Gysbert Japicxpriis en de
Joast Halbertsmapriis. Hy filme in tal minsken by it
stedhûs, dêr wie ek Obe Postma by. Hy wie doe 82 jier.

Aan de Voorstreek is een steenhuis ontdekt dat zo’n
vijfhonderd jaar oud is. Aan de achterkant van het
voormalige café Benthem, dat omstreeks 1600 een
deftige herberg was en 350 jaar heeft bestaan, bleek
een muur van kloostermoppen te zijn. De stenen en
het oude dak wijzen op een datering uit de eerste helft
van de 16de eeuw. Een vroegere bouwdatum wordt
niet uitgesloten. Dit jaar wordt het gebouw aan een
bouwhistorisch onderzoek onderworpen.
www.leeuwardercourant.nl
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Hond in de pot

door Jeanine Otten

Krakeling, koekje tussen
goed en kwaad
Het brosse, achtvormige koekje de krakeling heeft vanouds een symbolische
betekenis. Op 17de-eeuwse stillevens en 18de-eeuwse portretten verwijzen
krakelingen naar de broosheid van het leven. Tegenwoordig is er na een begrafenis
vaak een plak cake of een gevulde koek als begrafenisgebak. In Friesland worden
er ook wel grote suikerkrakelingen gepresenteerd en daarnaast at men ook wel
grote, holle ongezoete soeskrakelingen. Daarbij symboliseren soeskrakelingen de
kwetsbaarheid van het leven en suikerkrakelingen het zoete in het leven.

I
Het trekken aan de krakeling door Jan van Bijlert, circa
1630. (Centraal Museum Utrecht)
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n Friesland kende men bij begrafenissen
diverse variaties op de ‘soeskraekel’. Zowel
in de kleistreek ten noordwesten van de lijn
Workum - Dokkum als op de zandgronden in de
buurt van Drenthe at men eerst een plakje koek,
daarna kreeg men een suikerkrakeling, gevolgd
door een sobere, droge soeskrakeling. In de
18de en 19de eeuw lieten aanzienlijke families
na een begrafenis rouwkrakelingen bezorgen

bij familie, vrienden en kennissen. Dit begrafenisgebak kwam op verschillende plaatsen in
Nederland voor, zowel in de Betuwe, Haarlem,
Utrecht, Meppel als aan de Zaan. Het gebruik
om bij Friese uitvaarten koffie en thee met een
oranjekoek of krakeling te serveren, wordt zelfs in
moderne literatuur genoemd. Zo is er in Hoe God
verdween uit Jorwerd van Geert Mak thee met een
krakeling na de begrafenis van de aan leverkanker
overleden Sietske.

Secuur werkje
De soeskrakelingen werden gemaakt van
ongezoet soezendeeg en in een achtvorm
gebakken, nadat ze met de hand waren gerold
en door de rijstebloem waren gehaald. Hierdoor
kreeg je een ‘slap’ deegje. De krakelingen werden
in een ouderwetse (hout-) oven gebakken, waarin
enkele liters water waren gegooid. Ook ging

Fries gebruik
Fransman Henry Havard (1838-1921) beschrijft
hoe hij in 1872 een avondje kunstkijken in
Harlingen ‘op Friese wijze’ doorbracht. Hij
bewonderde met kunstverzamelaar Sybren Bos
(1816-1891) gravures tijdens het verorberen
van borden vol krakelingen - ‘een gebaksoort
die men met kaas consumeert’ - en het ledigen
van enkele karaffen oude wijn. De passage
is te lezen in zijn in 1874 verschenen boek
La Hollande pittoresque, voyage aux ville
mortes du Zuiderzee, onlangs bezorgd en
vertaald door Lex Wapenaar als Pittoreske
reis langs de dode steden van de Zuiderzee.
Henry Havard hield het nuttigen van de
combinatie krakelingen, kaas en rode wijn
kennelijk voor een Fries gebruik.

er een natte zak mee de oven in, net achter de
ovendeur. Timing was volgens P. Wesseling,
initiatiefnemer van het Bakkerijmuseum in Joure,
daarbij van groot belang. Werd de ovendeur te
vroeg geopend, dan zakten de krakelingen in.
Vanaf de jaren ’90 werden de soeskrakelingen
niet meer met de hand gerold, maar gespoten
met een deegzak. Tot 2010 bakte bakker

Posthuma in Wommels soeskrakelingen op de
moderne manier. Hij spoot suikervrij soezendeeg
in een achtvorm, zodat ze niet zo snel zouden
breken. Nadat ze de oven in waren geschoten,
ging na twee minuten de stoom er overheen
zodat er grote, holle krakelingen ontstonden.
Posthuma bakt ze sinds twee jaar niet meer,
omdat er geen vraag meer naar is. Naar grote
suikerkrakelingen als begrafenisgebak is nog wel
vraag. In Leeuwarden waren groevekrakelingen te
koop bij banketbakker Sjoerd Heerco’s Halbesma
(1882-1968) en banketbakker Salverda (sinds
1914). Men verkocht daar de ‘hoge soes’, ook
wel ‘voetje’ genoemd. Deze soeskrakelingen
werden van boven opengeknipt en gevuld met
drie à vier bitterkoekjes als verwijzing naar de
bittere kant van het leven. Ook verkocht men
soeskrakelingen waarop een suikerkrakeling
werd gelegd. In de 18de eeuw was de krakeling
een veelzijdig koekje in verschillende varianten.
Zo geeft het Volkomen Nederlandsch Kookkundig
Woordenboek voorgesteld in de Friese keukenmeid
en verstandige Huishoudster (1772) maar liefst elf
verschillende recepten voor Engelse krakelingen,
korianderkrakelingen, bagijnenkrakelingen,
Italiaanse krakelingen, Moskovische krakelingen,
prinsessenkrakelingen, krakelingen van Autours,
suikerkrakelingen en rode krakelingen (gekleurd
met rode bolus, een mineraal pigment). In de
19de eeuw bakten Friese koek- en banketbakkers
een keur aan krakelingen: naast zoute
krakelingen waren verkrijgbaar soes-, suiker-,
en amandelkrakelingen, kaneelkrakelingen,
boterkrakelingen, prinsessenkrakelingen en
koningskrakelingen. Friezen aten niet alleen op
begrafenissen krakelingen, maar ook met de
Kerstdagen, op Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag,
met Pasen, op bruiloften of bij andere bijzondere
gelegenheden.

Gevecht tussen goed en kwaad

Dubbelportret van Isabella van Scheltinga en zusje
Jetske van Scheltinga door Joris Beijseit, 1779. (Fries
Museum)

Op een schilderij van Jan van Bijlert uit 1630 in
het Centraal Museum Utrecht is een vrolijk viertal
aan een gedekte tafel uitgebeeld. Op het witte
tafellaken staat een tinnen bord vol krakelingen.
Eén stel haakt met de vingers in een krakeling
om deze uit elkaar te trekken, de man met zijn
pink, de vrouw met twee vingers. De voorstelling
zou daarom een vrouwenlist verbeelden. Het
schilderij verwijst direct naar een embleem
in Johan de Brunes Emblemata of Zinnewerck
(1624): boven een afbeelding van een krakeling
die door twee pinken uit elkaar wordt getrokken,
staat het motto ’Des mensches leven is een

Andries en Tryntsje Posthuma in 1958. (Bakkerij
Posthuma)

Recept voor korianderkrakelingen (1772)
Meng 250 gram tarwebloem, 250 gram fijne
tafelsuiker, 65 gram gesmolten boter, een
eetlepel gemalen koriander, een eetlepel
rozenwater, twee eierdooiers en ruim een
eetlepel room. Kneed dit tezamen tot een
deeg, vorm er rollen van met éen centimeter
doorsnede, maak er krakelingen van op een met
bakpapier bedekte plaat, bestrijk met eigeel en
laat ze in de voorverwarmde oven (180 graden)
15 minuten bakken.

strijd, Die noyt als met den mensch’en slijt.’ Het
trekken aan de krakeling, ook wel ‘treckeling’ in
de 17de eeuw genoemd, staat bij De Brune voor
de mens om wie gevochten wordt door enerzijds
‘de boden Gods’ en anderzijds ‘de knechten van
de duivel’, een gevecht tussen goed en kwaad.
De krakeling is bij de calvinistische moralist
De Brune symbolisch voor het vluchtige leven
en voor de geestelijk kromgegroeide mens die
tussen God en de duivel staat. Op 17de- en
18de-eeuwse portretten van kinderen is soms
een krakeling als attribuut te zien. Op een groot
dubbelportret in het Fries Museum van de Friese
zusjes Isabella en Jetske van Scheltinga houdt
het rechtermeisje een krakeling in haar hand, een
subtiele verwijzing naar de broosheid van het
leven of de strijd tussen goed en kwaad om de
onsterfelijke zielen van de meisjes. Het schilderij
is in 1779 geschilderd door Joris Beijseit en was
oorspronkelijk een schoorsteenstuk. <
> Meer weten?
• 	Antje Scheper, In de ban van de krakeling. Een
eeuwenoud bakkerijmysterie, Hattem, 1996
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Rafelranden van de geschiedenis

door Kerst Huisman

Jan Romkes van der Wal, emerituspastoor te Franeker, wil in september
dit jaar met een groep Friezen op
pelgrimstocht naar Rome. Van der Wal,
in de klassieken geschoold, gebruikt zelf
liever het Latijnse woord itenerarium.
Letterlijk is dat een reisbeschrijving
uit de Klassieke Oudheid of Vroege
Middeleeuwen, maar het slaat ook op de
reis zelf, een reis alsof het duizend jaar
geleden is. Het enige moderne eraan
is, dat men met de bus gaat, zo’n tien
tot veertien dagen lang. Einddoel van
de tocht is de San Michaele dei Frisoni,
de Friezenkerk die vlak bij de Sint Pieter
in Rome staat. De reis staat open voor
alle Friezen uit Nederland en NoordDuitsland, met welke overtuiging dan
ook, dus niet alleen katholieken.

Historische reis naar Rome
V

olgens Van der Wal behoren de Romereizen tot de wonderlijkste overleveringen
uit de Friese geschiedenis. In het jaar 58
verschenen de Friese aanvoerders Verritus en Malorix bij keizer Nero. Ze hadden zich met volgelingen gevestigd langs de Rijn, op een oefenterrein
voor Romeinse soldaten. Ze moesten daar weer
< In het jaar 58 verschenen de Friese aanvoerders
Verritus en Malorix bij keizer Nero. Onderdeel van
een muurschildering (1893-1895) van Reclair in de
Statenzaal van het Provinciehuis in Leeuwarden.
<

J an Romkes van der Wal wil een pelgrimstocht
organiseren naar Rome. (Foto Hoge Noorden)
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weg, maar misschien kon Nero hen toestemming
geven om te blijven. Die toestemming kregen ze
niet. Ze bleven toch en werden vervolgens weggejaagd. In Rome gingen beide Friese aanvoerders
naar een circusvoorstelling. Ze zagen mensen in
exotische kledij zitten op de voorste rij, afgevaardigden van stammen die opvielen vanwege hun
moed en vriendschap voor Rome. Ze riepen toen:
‘Geen sterfelijk mens wint het van de Germanen
in moed of trouw’ en gingen ook daar zitten.
De toeschouwers namen het vriendelijk op, als,
aldus de historieschrijver Tacitus, een bewijs van
ouderwetse eerzucht in de goede zin.

Schilderij van de Friezenkerk, circa 1825.

Friezenkerk
Rome wordt van grote betekenis na de
kerstening van de Friezen vanaf het jaar 680.
De stad Rome spreekt gedurende de gehele
katholieke Middeleeuwen enorm tot de Friese
verbeelding. Volgens een legende uit die tijd
zouden de Friezen een belangrijke rol hebben
gespeeld in dienst van de Frankenkoning Karel
de Grote bij de verovering van Rome. De koning
(en later keizer) zou hen daarom de vrijheid
hebben geschonken. Of dat letterlijk waar is, lijkt
twijfelachtig, maar het geeft wel het belang aan
van de rol die de stad in de Friese verbeelding
speelde. Wanneer de Kerk van de Friezen is
gesticht, is onbekend. Zeker is dat hij er in
de 9de eeuw al was. Er stonden daar kerken
van meer pas tot het christendom bekeerde
volkeren, zoals van de Franken en Angelsaksen.

Ze kwamen er om onderdak te bieden aan de
vele bedevaartgangers, die een bezoek wilden
brengen aan de bekende Sint-Pietersbasiliek. Een
reis naar Rome was langdurig en gevaarlijk. De
pelgrims konden worden beroofd en vermoord
en vrouwen kwamen nogal eens in de prostitutie
terecht. Eenmaal in Rome aangekomen, had men
verzorging en een onderkomen bij landgenoten.
In de Friezenkerk werkten Friese geestelijken. Bij
de kerk behoorden enkele huisjes, een herberg,
een waterput en een kerkhof. Het geheel heette
schola. Veel Friezen brachten hier hun laatste
levensjaren door en werden begraven in de
kerk. De kerk die er nu staat, dateert van 1141.
De kerk was gewijd aan Michaël en Magnus,
vandaar dat de kerk San Michele dei Frisoni of
de SS Michele e Magno heet. De schola van de
Friezen is aan het eind van de Middeleeuwen
opgeheven, de San Michele dei Frisoni werd
een bijkerk van de Sint Pieter. In de 19de eeuw
leefde in Friesland de belangstelling voor de
kerk in Rome weer op. In de loop van de 20ste
eeuw breidde die belangstelling zich uit onder de
Nederlandse katholieken. Een belangrijke rol is
hierin gespeeld door bisschop M.P.M. Muskens
van Breda. Het Nederlandse episcopaat heeft
in de jaren negentig de Friezenkerk in Rome als
kerk voor de Friezen en Nederlanders erkend. Er
zijn daar nog details te zien die herinneren aan
die Friese geschiedenis. Zo is er een fragment te
zien van de grafsteen van de Fries Hebe, die hier
in 899 is begraven. Er is ook een grote steen met

inscriptie, die al vele pennen in beweging heeft
gebracht. Het is het verhaal over de hulp die
dappere strijders uit Friesland hebben verleend
aan de paus. Tijdens hun veldtocht vonden ze
het lichaam van de heilige Magnus. Dat wilden ze
meenemen naar huis. Ze werden in een droom
gemaand om de resten toch maar naar Rome te
brengen. Dat deden ze en toen mochten ze een
arm als relikwie meenemen. De arm zou zijn
terechtgekomen in de kerk van Almenum en daar
lang zijn vereerd.

Programma
Het gaat pastoor Van der Wal om meer dan de
stad Rome. Tot de reis behoort bijvoorbeeld
ook een bezoek aan het Haslidal in het Berner
Oberland. In de 15de eeuw werd daar een sage
opgetekend, volgens welke de bewoners van het
dal ooit vanuit Friesland daarheen zouden zijn
getrokken. En zelfs in de 20ste eeuw was daar
nog het verhaal bekend dat op de Friesenwäg
aldaar ’s nachts Friese geesten de inwoners uit
de slaap hielden. Een intrigerend, maar met
sagen omwonden verhaal dus, waarvan niets
historisch vaststaat. Wel historisch vaststaan tal
van andere zaken onderweg. Op het programma
staat bijvoorbeeld een bezoek aan het graf van
de Friese evangelieprediker Liudger in Werden
en de Sint Magnuskerk in Worms en aan de
Friese handelskwartieren die in een aantal
Duitse Rijnsteden hebben bestaan. Eén van de
overnachtingen zal plaatsvinden in een hotel aan
de, hoe kan het anders, Friesenstraße in Keulen. <

Wie mee wil, of nog meer informatie wil, kan
terecht bij pastoor Van der Wal: Groenmarkt
5 Franeker, of jr.wal@planet.nl. De reis vindt
plaats onder auspiciën van de Ynterfryske Rie,
een organisatie die zich beijvert voor versterking
van de culturele contacten tussen Friezen in
Nederland en Duitsland.
 et Haslidal in Oostenrijk, waar Friese geesten rond
H
zouden dolen en dat daarom door de reis van Van der
Wal wordt bezocht.

> Meer weten?
• 	W.B.S. Boeles, ‘De Friezen te Rome, naar aanleiding
der berigten van Anastasius’, in: De Vrije Fries, 1877
• 	J.H. Halbertsma, ‘De Friesche kerk te Rome’, in: De
Vrije Fries, 1868
• 	M.P.M. Muskens, De kerk van de Friezen bij het graf
van Petrus, Rome, 1989
• 	Irene Stellingwerf, De Kerk van de Friezen in Rome,
Rome, 2007
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Column Eelke lok

Gemengde berichten
90 jaar geleden...
Werklooze stoelenmakers

Moardfrou
fermoarde
Der bestiet in folk dat in rike ferneamde
skiednis hat. Dat folk is grutsk op dy skiednis,
want dêr kaam in identiteit út fuort dêr’t je
mei op ’e sleep koenen. Dat folkje spruts in
eigen taal. En wêr’t soks aloan fierder bedobbe
waard, slagge it dit folkje dy taal bestean te
litten, watte, der hieltyd mear fan te meitsjen
oant it yn it grutte lân erkend waard. Boppedat
hie dat folk yndertiid it moaiste plakje fan ierde
útsocht, it is der in paradys. Skiednis, taal,
lânskip, it folk is der grutsk, ek op himsels. It
binne al mei al mear pluspunten at je earne
oars oantreffe kinne. En dochs, dochs moat
ek dit gehiel ‘ferkocht’ wurde. Dat klinkt wat
kommersjeel, mar jo moatte immen fine dy’t
ropt: kom hjir hinne, we binne in gesellich
frij folkje mei in rike skiednis, in eigen taal, in
machtich lânskip en we ferhiere boatsjes. Inkel,
dy immen is der net. Wy Friezen kinne alles,
útsein ússels ferkeapje. Wy sitte sa fol emoasje
oer ússels, we kinne de minsken net fertelle
dat it hjir it bêste lân fan d’ ierde is. Dêr hiere
we dus hieltyd hampelfritsen foar yn, mar dat
is neat. VVV-man Kooyman eartiids keppele ús
oan it Frysk paspoart, we skammen ús dea. Paul
van Gessel, Fryslân Marketing, hie ús ferkocht
oan ‘Moordvrouw’ (RTL), in poerminne searje
dy’t sabeare hjir spile. De provinsje hat der
noch net safolle oer sein, mar Van Gessel is
wer nei hûs stjoerd en se sykje no nije wegen.
Mar bestjoerders dy’t sels net fertelle kinne
wêrom’t Fryslân Fryslân is, kinne dus ek net
de goeien útnoegje. En eins is dat rekreaasjereklamegedoch ek ûnsin. Je moatte gewoan
dwaan wêr’t je goed yn binne en dan komme se
fansels, sjoch Thialf, sjoch Abe Lenstra, sjoch it
Jopie Huismanmuseum en gean sa mar troch.
In bytsje mystyk der omhinne wriuwe, sadat se
bûten Fryslân nijsgjirrich wurde nei it echte en
eigen Fryslân. Sa geane wý dochs dit jier nei it
nije Fries Museum? <
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Wolvega, 2 januari 1923. Aan de N.Rt.Ct. wordt
gemeld dat de proef met werklooze stoelenmakers
te Noordwolde, met grondwerk aan den Hoogeweg
te Nijeholtpade, voor rekening van de gemeente
Weststellingwerf, uitstekend gelukt is. Er werd
begonnen met 50 werkloozen; thans zijn ruim 100 van
deze ongeschoolde arbeiders tot tevredenheid van den
uitvoerder, den G.W. Boltje te Heerenveen, aan het
werk. Eerst verdienden zij 20 cent per uur; nu kunnen
zij in aangenomen of stukwerk een uurloon van 24 ct.
maken. Er wordt dagelijks 8 uur gewerkt. (Nieuwsblad
van Friesland)

Friesche paling in Londen
Londen, 12 januari 1923. Volgens de ‘Daily Chronicle’
zullen de schilderachtige Friesche palingschuiten
(uit Heeg, Workum en Gaastmeer) die te Londen
een privilege hebben sinds de dagen van koningin
Elizabeth, verdwijnen, daar zij zullen vervangen
worden door motorbooten. Men schat den aanvoer
van paling op ongeveer 10 miljoen stuks per jaar. Elk
scheepje brengt ongeveer 10 ton per reis aan. De visch
wordt in een beun bewaard en uit de beun verkocht.
(Nieuwsblad van Friesland)

60 jaar geleden...
Portret Juliana
Bolsward, 5 januari 1953.
De Haags-Friese schilder
Piet v.d. Hem heeft van
de gemeente Bolsward de
opdracht gekregen een
portret te vervaardigen
van koningin Juliana. Het
schilderij is bestemd voor
de nieuwe raadzaal van
Bolsward. Op de foto is de heer v.d.Hem bezig met het
werk, dat hij in Maart gereed hoopt te hebben. (Het
Vrije Volk)

door Ids de Jong

uit Oude Leije met zijn keurig
personenwagentje, dat op
dit hellende vlak aan de rol
en in de gracht raakte. De
onthutste en ontriefde autorijder
moest aanschouwen hoe het
kristalheldere grachtwater er af
en er uit droop. (Het Vrije Volk)

50 jaar geleden...
Sneeuwduin in dodenbocht
Roordahuizum, 4 januari 1963. Bij de ‘dodenbocht’
onder Roordahuizum lag wel een heel mooi
sneeuwduin, werkelijk een prachtstuk in zijn soort.
Maar het schoof hoe langer hoe verder de weg op en
het verkeer kreeg er de grootste moeite mee. Slechts
door het aanhoudend
werken van een
sneeuwschuiver
kon het machtige
‘bouwwerk’ wat
in toom worden
gehouden. (Friese
Koerier)

Legendarische Leeuwarder inwoner
Leeuwarden, 19 januari 1963. Barend Barendse is een
smoute prater, maar soms overdrijft hij wat. Hij deed
voor de TV verslag van gesprekjes, die hij had gehad
met grootheden van vroegere elfstedentochten. Ook
zou Barendse met de ‘legendarische Leeuwarder
inwoner’ Karst Leemburg gesproken hebben.
Leemburg, de krasse 73-jarige van wie zijn stadgenoten
het mopje vertellen dat hij de enige van zijn leeftijd is
die zijn teen in zijn nek kan leggen. Leuk. Inderdaad
kòn Leemburg dat, want die teen was na de tocht van
1929 geamputeerd en als aandenken bewaard. Maar
dat ‘krasse 73-jarige’ klopte niet helemaal, want…Karst
Leemburg is in 1959 op 70-jarige leeftijd overleden.
(Friese Koerier)

Taferelen rond werkwilligen
Zwaagwesteinde, 8 januari 1953. Woensdagavond
is het in Zwaagwesteinde, in de Friese gemeente
Dantumadeel, tot opgewonden taferelen gekomen, toen
een autobus met werkwilligen van de Ommelanden
een werkwillige, een jongeman van een jaar of achttien,
afleverde. Er waren vijftig tot honderd mensen ter
plaatse. Toen een van de mensen een steen naar de
op dat ogenblik lege autobus slingerde was de hel
losgebroken; een regen van stenen volgde en richtte
nogal wat schade aan. Uiteindelijk keerde de rust weer,
de aanwezige manschappen van de rijkspolitie zijn zelfs
niet handelend opgetreden. (Het Vrije Volk)

Op het hellende vlak
Leeuwarden, 28 januari 1953. Naast de aloude
Leeuwarder Waag heeft een ver voorgeslacht het
straatoppervlak sterk hellend gemaakt in de richting
van de gracht, waarschijnlijk om het regenwater
de gelegenheid tot een ongehinderde aftocht te
geven. Pas veel later zijn de auto’s uitgevonden,
auto’s met handremmen, die men eventueel ook
slecht kan vastzetten. Aldus handelde heer v.d.M.

Dorpen voor derde maal geïsoleerd
Duurswoude, 21 januari 1963. Sneeuwruimers raken
oververmoeid door onophoudelijk hard werken. Door
opgewaaid stuifsneeuw was er bijvoorbeeld bij tussen
Duurswoude en Ureterp-vaart geen verkeer meer
mogelijk via de grote weg Drachten-Oosterwolde.
Kilometers lange sneeuwduinen van ongeveer een
meter dikte versperden de weg. Gisteren zijn twee grote
draglines met het ruimen begonnen. Maar er moet
zoveel sneeuw worden verwerkt, dat de weg misschien
vandaag nog niet bruikbaar zal zijn. (Friese Koerier)

Boeken
Onderscheid moet er zijn;
Pleziervaart in Nederland, een
cultuurgeschiedenis
Eerde Beulakker
Verloren, Hilversum, 2012
500 pp., isbn 9789087043285
€ 39,In het juli-nummer van Historisch Tijdschrift Fryslân
stond een interview met Eerde Beulakker over de
popularisering van de Friese watersport. Beulakker
was toen net gepromoveerd. Inmiddels is ook deze
handelseditie van zijn proefschrift verschenen.
Een indrukwekkend overzicht van de Nederlandse
watersportgeschiedenis waarin hij schetst hoe
de watersport zich in de laatste anderhalve eeuw
ontwikkelde van elitesport tot een vorm van
massarecreatie. Daarbij brengt hij nauwkeurig in
kaart hoe groot de invloed van zaken als industriële
en technische vernieuwing, het verdwijnen
van de standenmaatschappij, de groei van een
maatschappelijke middenklasse, de opkomst van de
arbeidersbeweging en de toegenomen mobiliteit en
vrije tijd op dit proces is geweest. Wat dat betreft volgen
de inhoud van het interview en het proefschrift ruwweg
dezelfde lijn, zij het dat het proefschrift geschreven
is vanuit een nationale context. Het interview met
Beulakker in Fryslân sluit af met een korte passage
over ‘getatoeëerde gorilla’s’ – de bestuurders van
waterscooters – en kinderen in snelle rubberbootjes
die de rust verstoren van de bezadigde watersporter.

door Jan van Zijverden

En daar begint ongeveer het tweede deel van het
proefschrift waarin hij vanuit een sociaal, cultureel
en nautisch perspectief de verschillende groepen
watersporters onderzoekt. Daarbij duikt hij onder
andere dieper in de wereld van de goede smaak.
Beulakker vraagt zich bijvoorbeeld af of de varende
elite ‘goede smaak’ monopoliseert als distinctiemiddel
zoals museumdirecteuren en kunstcritici dat doen
met moderne kunst. En hij onderzoekt of het klopt
dat zeilers zich superieur voelen aan hun ‘tuffende’
collega’s op het water. Beulakker ging daarvoor het
gesprek aan met verschillende van zijn informanten
en constateerde al snel dat er een zekere weerstand
bestond om over status, reputatie en maatschappelijke
ongelijkheid te praten. Daarom onderwierp hij
1.400 watersporters van 19 verenigingen (in allerlei
soorten en maten) en 130 professionals aan een
enquête om erachter te komen of er bijvoorbeeld een
verband is tussen de smaak voor boten, opleiding en
maatschappelijke klasse, of het type jacht de status van
de eigenaar bepaalt, of er een verschil is tussen zeilers
en motorbootvaarders, hoe de economische, culturele
en nautische elites zich op het water onderscheiden
en wie de smaakspecialisten zijn in de wereld van
de watersport. Dat levert duidelijke resultaten op.
Zo blijken zeilers en motorbootliefhebbers niet
alleen andere boten te hebben, maar ook een andere
culturele en economische achtergrond: rond- en
platbodemzeilers vormen de hoogste opgeleide groep
watersporters, motorbooteigenaren lezen significant
vaker Telegraaf en AD en zeilers hebben doorgaans

een hoger inkomen dan motorbooteigenaren. Bij de
vragen over smaak komt duidelijk naar voren dat het
zeilers zijn die vinden dat een zeilboot het water meer
siert dan een motorboot en dat het varen met een
motorboot beduidend minder status heeft dan zeilen.
Rond- en platbodemeigenaren zijn van mening dat zij
zelf smaakspecialist zijn. Duidelijk wordt ook dat de
economische elite zich op het water vooral probeert
te onderscheiden met jachten van gerenommeerde
ontwerpers. Aan het slot van zijn proefschrift blikt
Beulakker nog even vooruit met de schrijver Alessandro
Barrico, die stelt dat onze Westerse samenleving een
mutatie heeft ondergaan als het gaat om de manier
waarop we ervaringen opdoen. Het idee dat we de
diepte in moeten gaan om te ervaren en te begrijpen,
verandert in een constante beweging – binnen
netwerken – van knooppunt naar knooppunt waarbij
we constellaties van betekenis vormen. Vertaald naar
de watersport verwacht Beulakker dat de ‘komende
generatie watersporters spectaculariteit verlangt. De
toekomstige pleziervaart zal aanzienlijk meer sensatie,
amusement, variatie en adrenaline meebrengen’.
Deze prikkelende zienswijze is kenmerkend voor de
wijze waarop Beulakker zijn onderwerp benadert. Zijn
boek zal bij veel watersporters nog wel eens ter sprake
komen, waarschijnlijk vooral bij zeilers. <

boeken kort
Noordzee; Nederlandse kustcultuur in woord en beeld
Redactie Ron Brand en Joost Schokkenbroek
Walburg Pers, Zutphen, 2012
126 pp., isbn 9789057308697 | € 24,95
De zeilwagen van Stevin,
badkleding aan het begin van
de 20ste eeuw en bomschuiten
op het strand. Het zijn zomaar
een paar onderwerpen uit het
nieuwste jaarboek van Het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam
en Maritiem Museum Rotterdam.
Aan de hand van hun rijke
collectie belichten deskundigen van de beide musea
de Nederlandse kustcultuur. In twintig verschillende
bijdragen maakt de lezer kennis met een breed palet
aan onderwerpen. Van meer cultureel ingestoken
thema’s zoals kunstenaars aan de kust, de kust in
kinderboeken en fotografie langs de Noordzeekust
tot wat hardere maritieme onderwerpen als de
ontwikkeling van het reddingwezen, olieboringen en
vuurtorens, boeien en lichtschepen.
Rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried /
De geschiedenis van Achtkarspelen
Simon Hoeksma
Elikser, Leeuwarden, 2012
212 pp., isbn 9789089544902 | € 18,95
Er loopt geen vaart meer door Surhuisterveen, de
adellijke woningen uit Augustinusga en Buitenpost zijn
verdwenen, de molens in Gerkesklooster afgebroken en

de plaggenhutten op de heide
van Boelenslaan, Harkema en
Twijzelerheide zijn inmiddels
geschiedenis. Achtkarspelen
is een gemeente met een rijke
historie. Die is nu vastgelegd
door Simon Hoeksma. Hij
beschrijft de geschiedenis
van de twaalf dorpen van
Achtkarspelen vanaf het
ontstaan van de eerste
nederzettingen aan de riviertjes
de Lauwers en de Oude Ried. Daarbij belicht hij de
volgende aspecten: bestuur, openbare orde, landschap,
kerk, onderwijs, sociale omstandigheden, economie,
infrastructuur en vervoer, gezondheidszorg en cultuur
en sport en welzijn.
De greidhoeke; Lân fan minsken fan 800 oant 1800 en
letter
Philippus Breuker
Wijdemeer, Leeuwarden, 2012
480 pp., isbn 9789081852166 | € 25,Sociaal-economisch en
landschappelijk gezien, heeft de
greidhoeke een eigen gezicht. Dit
boek behandelt de ontwikkeling
van het kleigebied van weideland,
terpen en oude dijkjes tussen
ruwweg Leeuwarden, Sneek,
Bolsward en Franeker. Het laat
zien hoe dingen zijn ontstaan

en veranderd in een tijdbestek van 1000 jaar. Het
plaatsnamenregister helpt de lezer die specifiek
geïnteresseerd is in bepaalde plaatsen. Het boek is
geschreven in het Fries en heeft een Nederlandstalige
samenvatting.
Een Friese pastorie in oorlogstijd; Herinneringen en
brieven van het gezin Boerlage
Willem Hansma
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2012
256 pp., isbn 9789033002847 | € 15,In de pastorie van
Rauwerd woonde
tijdens de Tweede
Wereldoorlog het gezin
van dominee Ger
Boerlage. Na de oorlog
schreef vader Ger zijn
herinneringen in het
notulenboek van de
kerkeraad. Een paar
jaar geleden werd dit
boek teruggevonden bij
het opruimen van de
kluis. Willem Hansma
combineerde deze
vondst met de brieven
die de dominee tijdens
de oorlogsjaren vanuit het Huis van Bewaring aan zijn
familie schreef. Daarmee schetst Hansma een uniek
beeld van het dagelijks leven in oorlogstijd in een Fries
dorp.
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kalender

door Marijke de Boer

7 februari

10 maart

24 maart

De Poort van de Waddenzee
Renate de Backere van de Waddenvereniging vertelt
over dat wat Harlingen en de Waddenvereniging bindt:
het Werelderfgoed Waddenzee.
www.hannemahuis.nl

Rond Aebingastate
Lezing van Willem Jezeer van ADC ArcheoProjecten
over recente archeologische vondsten bij het
Drachtsterplein in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Waterpoort versus Oldehove
Henk Doevendans vergelijkt de Waterpoort van Sneek
met de Leeuwarder Oldehove. De bouwhistorie en de
ontwikkeling tot stadsicoon komen aan de orde.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

10 februari

tot en met 10 maart

Rembrandt en Saskia in de film
Vertoning van filmfragmenten met inleiding en
commentaar van Asing Walthaus.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

17 februari
Interieurkunst in de Zuidwesthoek
Sytse ten Hoeve houdt een lezing over krullen en
slingers, interieurkunst in de Friese Zuidwesthoek.
www.museumhindeloopen.nl

24 februari
Rembrandt en Saskia in de Hermitage
Larisa Shcherbenok vertelt over Rembrandt en Saskia
aan de hand van enkele portretten in de Hermitage te
Sint Petersburg.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

28 februari
Stoomboot Ald Fryslân
Machiel Dijkstra vertelt over de restauratie van het
stoomschip op de werf in IJlst.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

3 maart
Leeuwarder stadstypes
Albert Pasma vertelt over rare snaken, pommeranten
en andere stadstypes uit vooral het derde kwart van de
vorige eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

30

17 maart
Architect H.R. Stoett
Lezing over leven en werk van architect Herman
Rudolf Stoett door Jelmer Eisma. Stoett ontwierp
in Leeuwarden onder andere het Marcelis Goverts
Gasthuis (1877), De Harmonie (1881) en de Joodse
School (1886).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 24 maart

Friese schippers in de Engelse Prize papers/
Sailing letters
Hanno Brand houdt een lezing over Friese schippers in
de Engelse Prize papers/Sailing letters.
www.museumhindeloopen.nl

80 jaar visserij in Harlingen
De tentoonstelling geeft in 150 foto’s een beeld van het
verleden en heden van de visserij in Harlingen vanaf
1932, zoals de visserij op mossels, garnalen, ansjovis,
kokkel, platvis en haring. Naast Harlinger vissersboten
en portretten van vissers zijn de werkzaamheden aan
boord en aan wal te zien.
www.hannemahuis.nl

21 maart

27 maart

‘Wat hewwe nog niet had?’
Gerry Kuijper vertelt verhalen over kleine
wetenswaardigheden van Harlingen.
www.hannemahuis.nl

Lemsteraak: trots der Zuiderzee
Klaas Jansma vertelt over de oorsprong van de
Lemsteraak.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

23 maart

7 april

See see - do wide see
Symposium over rol en betekenis van de zee in Friese
volksliederen, literaire verhalen en de moderne Friese
dichtkunst en de presentatie van drie nieuwe essays.
www.sirkwy.nl

Harlingen in de Tweede Wereldoorlog
Meike Jongejan gaat in op de bijzondere rol van
Harlingen in de Tweede Wereldoorlog als kustplaats en
plaats van invasie.
www.hannemahuis.nl

17 maart

kfg nieuws
Op de ledenvergadering van het Koninklijk Fries
Genootschap is besloten om de jaarlijkse contributie
te verhogen. Met ingang van 1 janauri 2013 is de
contributie € 42,50.
Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur/ Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis
en Kultuer is de vereniging voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Fryslân.
Het Genootschap heeft een traditie die teruggaat tot
de oprichting in 1827, maar is er in de eerste plaats
voor de mensen van hier en nu, voor de inwoners van
Fryslân en voor hen die zich met Fryslân verbonden
voelen. Het Fries Genootschap geeft naast Historisch
Tijdschrift Fryslân ook het wetenschappelijk jaarboek
De Vrije Fries uit, en organiseert allerlei activiteiten op
historisch gebied, zoals excursies, lezingen en symposia. Met Historisch Tijdschrift Fryslân laat het Fries
Genootschap zien dat de geschiedenis van Fryslân
een spannend verhaal is, dat nooit is afgelopen. Door
de verbinding met de actualiteit te leggen maakt het
tijdschrift duidelijk dat wie het Fryslân van nu wil
begrijpen, het verleden moet kennen.

verwacht

Ons beeld van de oorlog
Is ons beeld van de Tweede Wereldoorlog anders dan
dat van onze ouders, die het allemaal meemaakten?
In hoeverre veranderen nagelaten foto’s, documenten,
brieven, dagboeken de perceptie? Onze kennis is
allemaal uit tweede hand, we hebben het zelf niet
beleefd. Maar wordt het daardoor een andere oorlog?
Drie mensen geven in het maartnummer van Fryslân elk
een bijzondere kijk op de oorlog aan hand van steeds
een volkomen ander soort nalatenschap.

