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De wanhoop van 1914-1918

DOOR SIEBRAND KRUL

In grote delen van Europa is een enorme stroom herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog op gang
gekomen. In Nederland, en zeker bij ons in Friesland, is dat een stuk minder. De ‘Groote Oorlog’ is in
de vergetelheid geraakt. Erger nog: de meeste Friezen weten alleen de naam van Mata Hari te noemen
als het om ’14-18’ gaat. Mevrouw Margaretha Zelle heeft in Parijs echter niet het flauwste benul gehad
van wat zich in haar geboorteprovincie afspeelde. De belangrijkste Fries uit die periode was Folkert
Posthuma, gedurende bijna de hele oorlog minister van Landbouw, Handel en Nijverheid.
Nederland raakte in paniek toen de oorlog uitbrak maar hernam het leven toen de Duitsers onze
grenzen ontzagen. Na een periode van hamsteren, oorlogswinsten, en zwarte markt wordt de toestand
begin 1917 ernstig als Duitsland de onbeperkte duikbootoorlog uitroept en schaarste toeslaat. Folkert
Posthuma is degene die met harde hand probeert het weinige voedsel eerlijk te verdelen. Daarmee
wordt hij hét symbool van rantsoenering, voedselschaarste en honger. In de straten zingen de kinderen
‘Minister Posthuma zijn vrouw is dood, ze is gestikt in het regeringsbrood’. Ook in Friesland moet de
politie demonstraties en protesten in de kiem smoren. Dat een paar honderd kilometer verderop dag
in, dag uit 6.000 soldaten het leven laten in een zinloze barbarij, dringt wel door maar ieder heeft hier
zo zijn eigen zorgen.
Fryslân wil met een serie artikelen deze vergeten geschiedenis in herinnering terugroepen. <

Druk Ten Brink, Postbus 41, 7940 AA Meppel
Vormgeving Frank de Wit
Advertenties
Van der Let & Partners, Tel. 0513-654445

Redactieadres
Siebrand Krul, Breedpad 63, 8442 AC Heerenveen
www.historischtijdschriftfryslan.nl • www.vdlp.nl
Email: redactiefryslan@upcmail.nl

Opgave en vragen over abonnementen
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. 0900-ABOLAND of 0900-226 52 63, ? 0,10 per minuut
Fax 0251-31 04 05
Site: www.bladenbox.nl voor abonneren of www.aboland.nl voor
adreswijzigingen en opzeggingen. Abonnementenland is ook
bereikbaar via Twitter. Stuur uw tweet naar: @Aboland_klanten.

Uitgave
Van der Let & Partners Identity, Herenwal 137, Postbus 496,
8440 AL Heerenveen, tel.: 0513-654445, fax.: 0513-654761
e-mail: mail@vdlp.nl, internet: www.vdlp.nl

Beëindigen abonnement:
Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor
afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden.

Abonnement (6 nummers): ? 29,95
Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Abonnementen kunnen schriftelijk tot uiterlijk twee weken voor
beëindiging van het lopende abonnement worden opgezegd.
Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd. Lidmaatschap Koninklijk Fries Genootschap
(Historisch Tijdschrift Fryslân plus Jaarboek De Vrije Fries plus
ledenvoordelen) ? 42,50
Illustraties
De uitgever heeft zijn uiterste best gedaan de rechten met
betrekking tot de illustraties te regelen volgens de bepalingen
van de Auteurswet. Hij die desondanks meent zekere rechten te
kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met
de uitgever. Voor werken van beeldend kunstenaars aangesloten
bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht geregeld met
Pictoright te Amsterdam. C/o Pictoright Amsterdam 2013
© 2014 Koninklijk Fries Genootschap / Van der Let & Partners

3

Fryslan_jan_feb_2014.indd 3

14-01-14 19:34

PLEKKEN MET VERHALEN

DOOR HANS KOPPEN

Hepkema’s Boschjes,
Op 27 maart 1912 zetten ‘krantenman’ Jacob
Hepkema (1845-1919) en jonkheer S.W.H.A. van
Beijma thoe Kingma, notaris ter standplaats
Heerenveen, hun handtekening onder een akte
van stichting en schenking waarin, onder meer,
was opgenomen: ‘[de stichting heeft] … het doel
om in stand te houden en te bevorderen het
natuurschoon in de onmiddellijke nabijheid van
Heerenveen en om gelegenheid te geven aan
volwassenen, en onder geleide ook aan kinderen,
om in die boschjes te wandelen en van de natuur
te genieten (…)’. De stichting die beide heren met
hun handtekening in het leven riepen zou enige
door Hepkema aangekochte landerijen gaan
beheren voor het algemeen welzijn.

Het ruim honderd jaar oude terrein is uitgegroeid tot een volwassen bos waarin de voormalige
veenwijk nog goed te herkennen is. (Foto Hans Koppen)

Krantenman Jacob Hepkema koopt omstreeks 1900 een paar landerijen voor eigen genoegen en laat
ze perkachtig beplanten. Dit gezicht op de Terbandsterschans en Leeuwarderstraatweg toont de nog
jonge Hepkema’s Boschjes. (Foto stichtingsarchief)

J

acob Hepkema wordt als boerenzoon op 30 mei 1845
geboren te Oudeschoot. Hij kan goed leren. Na de Normaalschool in Joure volgt Jacob de Rijks Kweekschool te
Haarlem. Daarna werkt hij enige jaren als onderwijzer. Het
leven van dorpsonderwijzer ligt hem niet zo. Omdat hij een
vlotte pen heeft, kiest hij voor de journalistiek; eerst te Doetinchem, vervolgens in Heerenveen. Daar richt Jacob in 1874
zijn eigen krant op, het Nieuw Advertentieblad, in de volksmond al snel de Hepkema geheten. In het begin schrijft hij
de krant in zijn eentje vol, zijn vrouw doet de administratie.
Jacob Hepkema blijft in zijn journalistieke onderwerpskeuze
en met zijn eenvoudige, haast huiselijke schrijfstijl dicht bij
de belevingswereld van de gewone man. Dat spreekt aan.
Zijn krant, vanaf 1901 bekend onder de naam Nieuwsblad
voor Friesland, is een groot succes. Hepkema wordt, welhaast
tegen zijn zin, een man in bonis. Zijn verdiensten stellen
hem in staat om in 1909 een grote Friese boeier te kopen.
Hij noemt het schip de Tjet Rixt. Die boeier is nu – prachtig
gerestaureerd – eigendom van de vereniging Vrienden van
het Zuiderzee Museum.
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weldoen met groen
Omstreeks 1900 verwerft Jacob enkele percelen
ten noorden van Heerenveen, vlakbij Terbandsterschans, naast het terrein van de (oude)
ijsbaan Thialf. Het is zandig, afgeveend land. De
opstrekkende percelen zijn deels weiland, deels
bosjes. Hepkema koopt de landerijen voor eigen
genoegen en laat ze parkachtig beplanten. Nu,
na honderd jaar, is het terrein uitgegroeid tot een
volwassen bos met indrukwekkende bomen en zo
hier en daar open kampjes. De oorspronkelijke

Op de open kampjes in het park
zijn door de jaren heen tal van
bijeenkomsten en manifestaties
gehouden, zoals bijvoorbeeld in
de jaren veertig landdagen van de
Jeugdbond voor Onthouding. (Foto
Hans Koppen)

Groene huiskamer
veenwijken zijn in het bos nog goed te herkennen. In 1912 besluit Jacob, samen met zijn echtgenote, om de landerijen onder te brengen in de
stichting ‘Hepkema’s Boschjes’, met als oogmerk
dat het park voor verpozing gebruikt kan worden
door de Heerenveense bevolking. Het stichtingsbestuur bestaat tot op heden uit nazaten van
Jacob Hepkema. Vanaf 1952 zorgt de gemeente
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Verkeersknooppunt
A32

Hepkema’s Boschjes
Deel van oude
ijsbaan Thialf
Scholengemeenschap
Sevenwolden

P

Ziekenhuis De
Tjongerschans

HEERENVEEN
0

250m

500m

Ten oosten van het park zijn nog flauw de gebogen
contouren van de in de Tjalberter Petten gelegen
Doede Nieuwenhuis
vroegere
ijsbaan Thialf (1894-1966) te zien. (Kaart Kerst
in 1941.
Huisman)

Heerenveen voor het onderhoud van het terrein.
De Hepkema’s Boschjes zijn de groene huiskamer van Heerenveen. Niet alleen is het park
vanaf de openstelling in gebruik als natuurgebied
waar Heerenveners graag wandelen, hardlopen of
de hond uitlaten, maar in de loop der jaren zijn
er ook tal van vergaderingen en bijeenkomsten
gehouden. Zo vraagt de Jeugdbond voor Onthouding (van alcoholische drank) in de jaren veertig
of zij er hun landdagen mogen organiseren. Ook
de Vrije Jeugdbeweging, de Heerenveensche
Zondagsschool, het Leger des Heils en de Jongelingsvereniging van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk houden er drukbezochte toogdagen.
Niet iedere organisatie die om toegang verzoekt,
wordt toegelaten. Als er een politieke of controversiële geur omheen hangt, geeft het stichtingsbestuur niet thuis. Zo vindt in 1947 de PvdAFriesland, met als beoogd spreker Willem Drees,
het park gesloten. Ook de NVV Bestuurdersbond
is vanwege het voorgenomen volkstoneel met
politieke boodschap niet welkom. Niet zonder
persoonlijk risico voor de bestuurders is in 1944
hun afwijzing van het verzoek van de Nationale
Jeugdstorm om in de bosjes ‘oefeningen’ te
mogen houden. Extra bedreigend is dat het verzoek wordt ingediend door de N.S.B.-er Hendrik
Steenaart die door de Duitsers was aangesteld
als ‘hoofdredacteur’ van, nota bene, de Hepkema.
Met als argument dat de oorlogsomstandigheden achterstallig onderhoud hadden veroorzaakt
waardoor de bosjes niet veilig toegankelijk waren,
kon de aanvraag van de Jeugdstorm worden afge-

wimpeld. In 1958 werd, op verzoek van de gemeente Heerenveen, in de bosjes een tennispark,
bestaande uit vier tennisbanen en een clubhuis,
aangelegd. Vanaf toen maakt Tennisvereniging
Oranjewoud gebruik van deze idyllisch gelegen
accommodatie.
De Hepkema’s Boschjes liggen nu ingeklemd
tussen een woonwijk, ziekenhuis De Tjongerschans en verkeersknooppunt Heerenveen (A7A32). De bebouwing van Heerenveen rukt op en
zet de bosjes onder druk. In 2008 lanceerde de

Strijd om de ruimte
gemeente het plan om vlak naast de bosjes een
jeugdgevangenis te bouwen. Daar rees stevig
verzet tegen – de afspraak met de gemeente was
immers dat de bosjes ‘eeuwig een wandelbos
zouden blijven’. In 2012 sneuvelde het gevangenisplan wegens bezuinigingen. Het is niet moeilijk in te zien dat het niet bij deze (afgewende)
aanslag zal blijven. De Tjongerschans heeft
grenzend aan de bosjes al een parkeergarage
aangelegd en het ziekenhuis zelf zal op termijn
ook wel uitbreiding behoeven. En of de gemeente
Heerenveen inderdaad ‘tot in eeuwigheid’ het
onderhoud van de bosjes wil verzorgen? Alles
van waarde is weerloos, dichtte Lucebert. We
zullen zien. <

Met dank aan Dries de Koningh, voorzitter van het
stichtingsbestuur Hepkema’s Boschjes, voor inzage in
het stichtingsarchief.
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WURK ÛNDER HANNEN

DOOR ARJEN DIJKSTRA

Friese Staten veel ouder dan gedacht
De oorsprong van de Friese Staten is op zijn minst schimmig, ook al zijn de Staten
al eeuwen het belangrijkste Friese politieke orgaan. Onderzoeker Oebele Vries (1947)
komt met nieuwe feiten en een frisse blik op deze kwestie, in een baanbrekend
artikel. In ‘De ‘stemmen’ in Oostergo en Westergo, de pre-landsheerlijke staten van
Friesland’ laat Vries de geschiedenis van dit orgaan bijna een eeuw eerder beginnen
dan waar onderzoekers tot dusverre van zijn uitgegaan.

genaar) spreken en stemmen op de landdag. Bij
de Friese Staten werd met vertegenwoordigers en
bij toerbeurt gewerkt. Deze werden ‘stemmen’ en
later juist ‘staten’ genoemd. Deze middeleeuwse
vorm van vergaderen werd omstreeks 1580 weer
opgepakt, uiteindelijk als ‘de Friese Staten’. Uit
die regeervorm komt de huidige provincie weer
voort. Dit was andere onderzoekers ontgaan,
omdat zij de betekenis van de term ‘staten’ niet
goed kenden. Dat is Vries nu wel gelukt.
Voor de provincie Fryslân is dat prachtig. De
viering van 500 jaar centraal gezag in 1998 was
een mislukking, omdat het direct een viering van
het einde van de Friese Vrijheid inhield. Het was
een beetje een viering van de nederlaag en de
Provinciale Staten stonden daar zo symbool voor.
Nu is duidelijk dat diezelfde Provinciale Staten
ook oudere wortels heeft, die juist tijdens de
periode van de Friese Vrijheid zijn ontstaan. Dat
is natuurlijk een veel mooiere geschiedenis om
naar te verwijzen. <

B
I
V

Het land(schap)shuis aan de Turfmarkt in Leeuwarden waar de Friese Staten bij elkaar kwamen om te vergaderen.
Tekening van S. Bonga. (Historisch Centrum Leeuwarden)

F

riesland kwam in 1498 onder centraal
gezag van de hertog van Saksen. In 1501
volgde de eerste gedocumenteerde landdag, of vergadering van de Friese Staten. Daarmee
is voor historici het einde van de Friese Vrijheid
een feit en ligt de kiem van de huidige Provinciale
Staten van Fryslân. Dit beeld is niet alleen door
veel wetenschappers geaccepteerd, het heeft ook
onder het publiek en politici veel weerklank gevonden. Zo is in 1998 bijvoorbeeld geprobeerd om
het 500-jarig bestaan van centraal gezag feestelijk
te vieren. Maar klopt het beeld wel?
Na de hertog van Saksen verschenen in de loop
van de 16de eeuw Karel V en vervolgens Philips II
ten tonele. Omdat deze heren ver weg woonden,
werden ze in Friesland vaak vertegenwoordigd
door stadhouders. Die stadhouders (en ook de
heren zelf) riepen de Friese Staten af en toe bijeen, maar de werkelijke macht bleef bij henzelf
liggen. Aan het einde van de 16de eeuw kwam
hieraan een eind. Het Friese gewest kreeg een
autonomie binnen de Republiek der Nederlanden
en de landsheer werd afgezworen. De Friezen

konden voortaan zelf stadhouders benoemen en
de werkelijke macht kwam nu ook bij de Friese
Staten te liggen. Precies daar zit een onduidelijk-

+

Ontstaan in de Friese Vrijheid
heid, die Oebele Vries met zijn onderzoek oplost.
De Friezen die omstreeks 1580 het heft weer in
handen namen, sloten aan bij een Statenvergadering die al een lange geschiedenis kende. Niet het
instituut dat in 1501 voor het eerst bijeen werd
geroepen, maar een veel oudere praktijk vormde
daarvoor de basis, zo laat Vries zien. Hij doet
dit door naar het begrip ‘stemmen’ te kijken. Al
omstreeks 1425 en dus lang voor de Saksen naar
Friesland kwamen, waren er vergaderingen waar
men ‘stemmen en staten’ kende. Die bijeenkomsten zijn de echte voorloper van de Friese Staten
en het bijzondere zat in die ‘stemmen’.
Een vergelijking met andere provincies maakt
veel duidelijk. In Stad en Lande (Groningen) en
in Drenthe mocht iedere ‘eigenerfde’ (grondei-

Oebele Vries deed jarenlang onderzoek naar Oudfriese
teksten. In 2008 publiceerde hij Asega, is het dingtijd?
met hoogtepunten uit deze oude teksttraditie. In 2009
kreeg hij hiervoor de dr. Halbertsmapriis. (Foto Haye
Bijlstra)

In de nieuwe rubriek Wurk ûnder hannen schrijven Arjen Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen), Siem van der Woude (Tresoar) en Peter
van der Meer (Fryske Akademy) beurtelings
over een actueel aspect van de Friese geschiedschrijving.
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Friesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn
door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en
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biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En
inspirerende locaties die nieuwe energie geven.
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THEMA: EERSTE WERELDOORLOG

DOOR KEES BANGMA

Toenemend gebrek
ropa oplopen, slaan angst en onzekerheid toe. Sterk dalende
aandelenkoersen leiden er toe dat op 28 juli de Amsterdamse
effectenbeurs wordt gesloten. Het gevolg is paniek op de
financiële markten. In Leeuwarden staan lange rijen mensen
voor de spaarbank om hun geld op te nemen. Het publiek
begint massaal het zilvergeld op te potten, omdat men
het bankpapier niet langer vertrouwt. Al snel zit het agentschap van de Nederlandsche Bank in Leeuwarden zonder
zilvergeld. Op 3 augustus maken de Friese banken per advertentie bekend dat zij ‘hunne uitbetalingen zullen beperken
tot hetgeen noodig is voor levensonderhoud, werkloonen
of onafwijsbare verplichtingen.’ Hoewel goedbedoeld leidt
deze mededeling tot een verdere toename van de onzekerheid. Wanneer dan ook nog bekend wordt dat de regering
het zilvergeld gaat vervangen door zilverbonnen, is de chaos
compleet. Het betalingsverkeer loopt vast. De meelfabriek
Friso van de firma Koopmans, brandstoffenhandel Snijder,
De spanningen in Europa
lopen op in 1914 en de
onzekerheid slaat toe. Er
volgt paniek op de financiële
markten en mensen staan in
lange rijen voor de spaarbank
om hun geld op te nemen.
Op 3 augustus maken de
Friese banken bekend dat zij
‘hunne uitbetalingen zullen
beperken tot hetgeen noodig
is voor levensonderhoud,
werkloonen of onafwijsbare
verplichtingen.’ Bankrun
op de Nederlandsche Bank
tijdens de mobilisatie in
augustus 1914 in Amsterdam.
(Nationaal Archief/
Spaarnestad Photo)

Vraag een willekeurige Fries of hij de naam kan
noemen van iemand uit Friesland die bekend
is geworden door de Eerste Wereldoorlog.
Ongetwijfeld gooit Mata Hari de hoogste ogen.
Toch komt de uit Leeuwarden afkomstige Folkert
Evert Posthuma veel meer in aanmerking voor de
hoofdprijs. Hij wordt in de periode 1914-1918 als
minister van Landbouw, Nijverheid en Handel de
meest besproken Nederlander. Deze krijgshaftige
Fries – enigszins gezet, met dwingende ogen
boven een grote hangsnor – wordt in november
1914 minister in het kabinet Cort van der Linden.

D

e Wereldoorlog woedt dan al in alle hevigheid om
ons heen. Nederland lijkt er in te slagen de neutraliteit te handhaven – voornamelijk als gevolg
van het eigenbelang van de belangrijkste strijdende partijen,
Engeland en Duitsland. Engeland wil voorkomen dat Duitsland door een bezetting van Nederlandse havens haar positie
aan de Noordzee kan versterken. Duitsland ziet het neutrale
Nederland als een ideale uitweg om de onvermijdelijke blokkade van haar invoer in ieder geval gedeeltelijk te omzeilen.
Dat Nederland buiten de oorlog blijft, is eind juli 1914 bepaald geen vanzelfsprekendheid. Wanneer, na de moord in
Sarajewo op de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Franz
Ferdinand en zijn echtgenote Sophie de spanningen in Eu-

De uit Leeuwarden afkomstige Folkert Evert Posthuma is in de
periode 1914-1918 minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Hij
wordt het symbool van rantsoenering, voedselschaarste en honger.
Posthuma (rechts) brengt een bezoek aan de Tweede Nederlandse
Jaarbeurs in Utrecht in 1918. (Panorama 6-3-1918)
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verfhandel Vossenberg en tientallen andere Friese ondernemers delen hun clientèle mee dat aflevering van goederen
alleen nog maar tegen contante betaling zal plaatsvinden.
Op 12 augustus heeft de Nederlandsche Bank in Leeuwarden
4000 zilverbonnen van f 5,-, 10.000 bonnen van f 2,50 en
5000 bonnen van f 1,- in de circulatie gebracht in een poging
het betalingsverkeer nog enigszins op gang te houden.
Ook leidt het uitbreken van de oorlog tot een ongekende
hamsterwoede. Levensmiddelen van allerlei aard worden in
grote hoeveelheden opgekocht. De regering beseft het gevaar
hiervan en reageert snel. Op 3 augustus neemt de Staten-Ge-

Ongekende hamsterwoede
neraal de Levensmiddelenwet aan. Hierin wordt de minister
van Landbouw gemachtigd om voor bepaalde levensmiddelen maximum prijzen vast te stellen. Ook kunnen voorraden
die de eigenaar uit winstbejag achterhoudt, in beslag genomen worden. De Leeuwarder burgemeester Patijn (1911-1918)
laat direct hierna de ondernemers weten dat in voorkomende
gevallen deze bepalingen door hem ‘met gestrengheid’ zullen worden toegepast. En inderdaad gaat hij er enkele malen
toe over goederen in beslag te nemen.
Problemen zijn er ook op de arbeidsmarkt. Enerzijds vallen er bij veel bedrijven die afhankelijk zijn van de uitvoer
direct tientallen ontslagen. Fortuin-suikerwerken in Dokkum
ontslaat twintig arbeiders. Om hun afzet nog enigszins te
beschermen roepen de Friese sigarenhandelaren per advertentie de Friese bevolking op om vooral sigaren van Friesch
fabricaat te roken. Dramatisch is de situatie in Noordwolde.
Velen zijn hier werkzaam in de rotan-industrie en afhankelijk
van de uitvoer naar Frankrijk. Deze komt vrijwel geheel stil
te liggen. Het leidt tot tientallen mensen zonder werk. De
burgemeester moet extra politie inzetten om orde en rust
te handhaven. Tegelijk zorgt hij voor extra werk door werklozen in te zetten voor het verharden van zandwegen in de
gemeente.
De mobilisatie van 200.000 mannen in Nederland in de
eerste augustusdagen levert problemen van heel andere aard
op. In Friesland verdwijnen van de ene op de andere dag
duizenden arbeiders van hun werkplek. Op veel bouwplaatsen komt het werk stil te liggen, zoals de bouw van de Middelbare Technische School in Leeuwarden. Een Leeuwarder
bakker moet zijn zaak sluiten omdat hij en zijn vier medewerkers worden opgeroepen. En juist in deze periode is het in de
agrarische sector buitengewoon druk. Maar zelfs daar zien
bepaalde ondernemers kansen in. De NV Nederlandsche
IJzerhandel uit Leeuwarden maakt de boeren erop attent dat,
wanneer zij door gebrek aan menskracht in de problemen
komen, ‘uit voorraad melkmachines, graanmaaiers en dorsmachines geleverd kunnen worden waarmede u beter dan
met handen-arbeid kunt slagen.’

Na enkele maanden keert de rust op het economisch front
langzaam terug. Het betalingsverkeer komt weer op gang en
ook de export herstelt zich. Het is in deze situatie dat Folkert
Evert Posthuma in november 1914 minister van Landbouw
wordt. Hij wordt op 20 mei 1874 in Leeuwarden geboren. Na
zijn studie aan de HBS en in Wageningen wordt hij secretaris
van de bond van coöperatieve zuivelfabrieken in Friesland.
Hierna maakt hij snel carrière binnen de wereld van de landbouworganisaties en is een voortreffelijk voorvechter van
hun belangen. Aan hem is het om als minister op één van de
belangrijkste posten te balanceren op een slap koord waaraan door andere leden van het kabinet, de eigen bevolking,
Duitsland en Engeland getrokken wordt. Over de vraag in
hoeverre het hem is gelukt, wordt heden ten dage genuanceerd gedacht. In de oorlogsperiode is er van nuancering
geen sprake. Hij wordt HET symbool van rantsoenering,
voedselschaarste en honger. Dreigbrieven zijn voor hem dagelijkse kost. In de straten zingen de kinderen ‘Minister Posthuma zijn vrouw is dood, ze is gestikt in het regeringsbrood’.
Samen met aardappels vormt wittebrood het belangrijkste
voedsel. Door een slechte graanoogst in het najaar van 1914
en zorgen over de Amerikaanse aanvoer probeert Posthuma
het gebruik van bruin brood te bevorderen. Gemeenten
worden in de gelegenheid gesteld om tegen een lage prijs
ongebuild tarwemeel aan te kopen zodat bakkers goedkoop
brood kunnen bakken voor minvermogenden. Iedereen die
hiervan gebruik wil maken, moet op het gemeentehuis een
broodkaart aanvragen. In juni 1915 zijn er in Leeuwarden
3.138 broodkaarten afgegeven. Daarmee hebben 13.916 personen dagelijks recht op een halve kilogram regeringsbrood.
Met het als smakeloos beoordeelde brood vol zemelen heeft
Posthuma voorgoed zijn naam gevestigd.
In 1915 en 1916 blijft de Nederlandse economie redelijk draaien. Hoewel we zeer afhankelijk zijn van de import van met

Het uitbreken van de oorlog
leidt tot hamsterwoede.
Met de Levensmiddelenwet
kunnen maximum-prijzen
voor levensmiddelen
worden bepaald en kunnen
voorraden, die de eigenaar
uit winstbejag achterhoudt,
in beslag worden genomen.
De Leeuwarder burgemeester
Patijn laat de ondernemers
weten dat hij deze bepalingen
‘met gestrengheid’ zal
toepassen. Patijn is van
1911-1918 burgemeester van
Leeuwarden. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Burgemeester Patijn had
in 1914 een partij brood in
beslag laten nemen waarvan
de samenstelling niet correct
was. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
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termen aanwezig vindt een gunstige beschikking te nemen’.
Nog dramatischer wordt het wanneer de kostwinner als gevolg van de mobilisatie ziek wordt of komt te overlijden. Met
een bedrag van f25,- wordt betrokkene of worden zijn nabestaanden door de overheid afgescheept. Zoals Jacob Kingma
uit Oosternijkerk. Hij wordt gelegerd in het fort Uitermeer
aan de Vecht bij Weesp. Door vocht en kou komt hij in het
voorjaar 1915 met longontsteking ziek thuis. Op 7 juni overlijdt Jacob. Zijn vrouw Aaltje blijft achter met 5 kinderen en is
zwanger van het zesde kind. Om de kost te verdienen begint
Aaltje een winkeltje in matten. Overdag vent ze in de omringende dorpen, terwijl de 10-jarige dochter Pietje op de winkel
moet passen. Van de diaconie krijgt ze nog f 5,- per maand

In 1917 voert minister
Posthuma voedselrantsoenering in. Elke burger krijgt
bonboekjes voor onder
andere brood, melk, aardappelen, vlees, rijst en koffie. De
minister bepaalt hoeveel elke
burger krijgt. (Streekmuseum
Burgum, foto Kees Bangma)

name graan en steenkool worden door handig manoeuvreren
zowel Groot-Brittannië als Duitsland te vriend gehouden.
Opmerkelijk is dat het aantal faillissementen in Friesland
sterk daalt. Voor velen breken er zelfs gouden tijden aan.
Friese boeren kunnen hun producten verkopen voor de hoogste prijzen ooit, mede door een toenemende uitvoer naar
Duitsland. Er ontstaat, ook in Friesland, een nieuwe groep
rijken. In de volksmond worden ze minachtend OW-ers,
oorlogswinstmakers genoemd. De Bolswarder auteur Idsardi
(pseudoniem van Gerben Idses van der Ploeg) schrijft er de
roman Oorlogswinst over. Hierin blikt de Friese kaasmaker
Lokhorst in eerste instantie met genoegen terug op de winsten die hij tijdens de oorlog via allerlei duistere handeltjes
heeft gemaakt. Tot hij tot het inzicht komt hoe vreselijk God
kan straffen….
Maar slachtoffers zijn er ook. Vooral onder de gemobiliseerde militairen die als kleine zelfstandige hun nering
ineens stilgelegd zien. Veel militairen hebben een gezin en
moeten ineens rondkomen van een soldij van minder dan

Steuncomité lijkt loterij
extra. ’s Avonds maakt ze zelf kleren voor de kinderen. Dan
krijgt ze te horen dat de tegemoetkoming van f 5,- door de
diaconie wordt teruggebracht tot f 2,50 ‘omdat de kinderen
er altijd zo netjes bijlopen’.
Begin 1917 komt voor de Nederlandse economie de echte
ommekeer. Duitsland kondigt de onbeperkte duikboot
oorlog af. Het is een wanhoopsreactie op de wurggreep van
de Geallieerde blokkade van de toevoer naar Duitsland via
de Noordzee. Ieder schip, ook van het neutrale Nederland,
wordt zonder waarschuwing getorpedeerd. Eén van de
slachtoffers is het stoomschip Minister Tak van Poortvliet.

Regeringsbrood van Posthuma
f1,- per dag. In juli 1915 schrijven 29 vrouwen van gemobiliseerde militairen uit de gemeente Dokkum een brief aan
de burgemeester. Het is een smeekbede om verhoging van
de toelage, ‘want zoals het nu gaat, komt er gebrek.’ Velen
van hen zijn zeer behoeftig. Met grote zorg zien ze naar de
komende winter. Ruimte om iets te sparen voor die moeilijke
tijd, waarin alles ook nog eens duurder wordt, is er niet.
Om de ergste nood te kunnen lenigen zijn er in vrijwel alle
Friese gemeenten vlak na het begin van de oorlog steuncomités opgericht. De plaatselijke comités worden gecoördineerd door het Nationaal Steuncomité, dat veel giften van
particulieren en bedrijven uit binnen- en buitenland en geld
van de overheid ontvangt. In de praktijk lijkt een beroep op
het steuncomité op het meedoen aan de loterij. Er zijn vaak
niet te verklaren verschillen in de toekenningen. Vele aanvragers krijgen eenvoudigweg te horen ‘dat het comité geen

Oproep om koren aan de regering te geven, een moreel appèl aan
de boeren dat het achterhouden van oogst voor de zwarte handel tot
honger leidt. (Tekening Willy Sluiter)
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Het schip onderhoudt een geregelde dienst tussen Harlingen
en Hull. Op 25 april 1917 wordt deze bekende verschijning in
het leven van de Harlingers getorpedeerd door de onderzeeboot UB-10. Omdat bootsman De Jong vlak voor de inslag
de torpedo signaleert, weet de hele bemanning van kapitein
Knijpenga zich op tijd in veiligheid te stellen. Na uren in hun
open boten op zee te hebben rondgedreven worden de 19
mannen uiteindelijk gered door de motorbotter Martha uit
IJmuiden. ‘Voor de bootwerkers uit Harlingen, die er al op
rekenden een weekloon te verdienen, een zware tegenvaller.
Een moeilijke gang naar het steuncomité zal voor velen het
gevolg zijn’, zo schrijft de Leeuwarder Courant. Ook diverse
andere Friese kapiteins worden met hun schip slachtoffer
van Duitse U-boten, zoals de Amelander kapitein Jan Barf
met het stoomschip Zeta en Jeppe Wiebes van Schiermonnikoog met het stoomschip Hilversum.
Mede doordat ook de oorlogseconomieën van Engeland en
Duitsland uitgeput beginnen te raken, daalt de import van
steenkool met tientallen procenten. Overal zijn de gevolgen
merkbaar. Het brandstofverbruik wordt gerantsoeneerd met
75 procent. Veel bedrijven komen tot stilstand en de werkloosheid neemt snel toe. Het aantal reizigers in treincoupés
wordt verhoogd. Scholen beperken hun lestijden om energie
te besparen.
Ook de invoer van graan uit Amerika neemt sterk af. Voor
veel mensen is het onverteerbaar dat de uitvoer van agrarische producten ondertussen gewoon doorgaat. Deze uitvoer
blijft echter noodzakelijk als ruil voor de import van nog
enige steenkool uit Engeland en Duitsland. Mede daarom
voert Posthuma begin 1917 in heel Nederland de voedselrantsoenering in. Iedere burger moet op het gemeentehuis
een legitimatiekaart ophalen. Op vertoon hiervan worden
bonboekjes uitgereikt. Steeds meer producten komen op de
bon: brood, melk, aardappelen, vlees, rijst, koffie, thee, vet,
brandstof, schoeisel, leer en ga zo maar door. De minister
bepaalt voor ieder product de hoeveelheid die iedere burger
in een bepaalde periode krijgt. Vervolgens stelt het Rijks
Centraal Administratiekantoor voor de distributie van levensmiddelen in Den Haag de hoeveelheid vast die aan iedere
gemeente beschikbaar wordt gesteld: het aantal inwoners
maal het vastgestelde rantsoen. De feitelijke distributie tenslotte is een taak voor de in alle gemeenten opgerichte gemeentelijke distributiebedrijven. Producenten zijn verplicht
om hun producten voor vastgestelde prijzen aan de regering
te verkopen.
Een ongekende bureaucratie is het gevolg. En natuurlijk
wordt getracht goederen aan de distributie te onttrekken
want verkoop op de zwarte markt levert veel meer op. Vele
malen nemen de autoriteiten goederen in beslag die aan de
distributie worden onttrokken. ‘In Heerenveen worden op
vermoeden van opslag voor speculatie-doeleinden in beslag
genomen 752 kilogram draadnagels, 60 kistjes stijfsel, 100
kilogram cacao en 800 gros schoenveters en bij de firma K.
14 vaten olie, 4 ton honing en 2 vaten siroop.’ De maalver-

gunning van molenaar Turkstra in Anjum word ingetrokken
omdat hij voor particulieren, buiten de distributie om, gerst
pelt. Het is voor de controlerende instanties dweilen met
de kraan open. ‘Het is mij bekend, dat men van alles kan
krijgen, als men maar de hooge prijzen, die de heeren zwendelaars gelieven te vragen, wil betalen. Wil u rijst, geachte
redactie, of goede gerst voor uw kippen (gerst die gort voor
menschen zou kunnen worden), wil u thee of koffie, bruine

Wegens schaarste rijdt
elke nacht een Friese
trein met 50.000 liter
melk naar Amsterdam
om de tekorten aan te
vullen. Het overschenken
in de melkbussen van
Amsterdamse melkslijters
in 1916. (Nationaal Archief/
Spaarnestad Photo)

Bureaucratie bij distributie
boonen, grauwe erwten, om van zeeppoeder niet te spreken,
u kunt alles koopen, en op verschillende dorpen zal men u
de adressen van de heeren, die het verlangde u willen leveren, wel kunnen noemen.’, aldus een ingezonden stuk in de
Leeuwarder Courant.

Bij de onbeperkte duikbootoorlog wordt elk schip, ook van het neutrale Nederland, zonder
waarschuwing getorpedeerd. Dat overkomt in 1917 ook het stoomschip Minister Tak van Poortvliet dat
een dienst onderhoudt tussen Harlingen en Hull. De bemanning kan zich op tijd in veiligheid stellen.
Na uren in open boten op zee te hebben rondgedreven wordt ze gered. (Fries Scheepvaart Museum)
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‘Het Nederlandsche varken en de minbedeelden.’
Onderschrift bij de tekening van Willy Sluiter: ‘Minister
Posthuma: Vrees niet Margaretha, het zijn maar
Hollandsche armoedzaaiers! Uw Koninklijke Hoogheid
komt in hun magen niet meer terecht!’ (De Nieuwe
Amsterdammer, 1916)

Niet alleen minister
Posthuma, ook
burgemeesters werden
mikpunt van volkswoede toen
de schaarste ernstige vormen
aannam. Toen burgemeester
Patijn in 1918 naar Den Haag
verhuisde, bleek hij een ruime
voorraad aardappelen te
hebben. Dat leidde tijdens
de verhuizing tot deze
demonstratie. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

‘Folkert Posthuma laat het Nederlandsche volk grijpen
naar den laatsten aardappel’. In Amsterdam leidt de
honger op 3 juli 1917 tot het aardappeloproer met vier
doden en tientallen gewonden. In Leeuwarden slaat
op 10 april 1918 de vlam in de pan. (Tekening van Willy
Sluiter op de Nieuwe Amsterdammer in juli 1917)

Om kolen te besparen en om de nood in vele gezinnen te
lenigen worden in veel plaatsen centrale keukens opgericht.
Zo ook door de vereniging van huisvrouwen in Leeuwarden, die hiermee ‘binnenkort in staat hoopt te zijn aan de
eenvoudige huisvrouw een goedkoop en degelijk maal te
verschaffen.’ Omdat het particulier initiatief in de loop van
1917 de vraag niet meer aan kan neemt de gemeente de regie
over. Er wordt een nieuwe keuken opgericht die op 11 februari
1918 opent met erwtensoep! Ook in de centrale keuken in
Heerenveen komt men uit alle standen zijn porties halen. De

Pieter Jelles Troelstra zegt: ‘De trekossen hebben hun
plicht gedaan. Nu maar het eerst hem afslachten.’ Eind
1918, vlak voor het einde van de oorlog, komt een eind
aan het ministerschap van Posthuma door een nieuw
kabinet. (Tekening van Willy Sluiter op de De Nieuwe
Amsterdammer in januari 1918)

kostprijs is 15 cent per portie, voor minder draagkrachtigen
10 cent.
Langzamerhand wordt in Friesland de situatie steeds nijpender. Was het rantsoen voor brood in februari 1917 400 gram
bruinbrood per persoon, in maart 1918 is het nog slechts
de helft ervan. Wel is de situatie hier, in agrarisch gebied,
dragelijker dan in het verstedelijkte Holland. Dagelijks vertrekken er wagonladingen regeringsmelk uit Friesland naar
Amsterdam en Den Haag om de tekorten aan te vullen. Het
is daar een druppel op een gloeiende plaat. In Amsterdam
leidt de honger al op 3 juli 1917 tot het aardappeloproer met
4 doden en tientallen gewonden. Wanhopige vrouwen plunderen een schip met aardappelen, bestemd voor Engeland.
In Leeuwarden slaat (pas) op 10 april 1918 de vlam in de pan.
Een duizendtal ontevreden betogers, voornamelijk vrouwen,
wil in optocht naar het huis van de burgemeester. Wanneer
de politie er niet in slaagt de joelende mensenmassa tegen
te houden, wordt met de sabel een aantal charges uitgevoerd. Een 18-jarige krantenjongen, die met de optocht niets
te maken had, wordt onder de voet gelopen en vrij ernstig
gekwetst. Nadat de betoging uiteen is geslagen breken er ’s
avonds opnieuw relletjes uit. Op de Nieuwestad worden lantarens vernield en winkelruiten ingeslagen. Met harde hand
herstelt de politie de orde. Wel stelt het gemeentebestuur
een commissie uit de burgerij inzake de levensmiddelenvoorziening in. Deze moet er aan meewerken ‘dat verkeerde voor-
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Om de nood te lenigen
worden centrale keukens
opgericht. De keuken in
Leeuwarden opent in 1918
met erwtensoep. De kostprijs
is 15 cent per portie, voor
minder draagkrachtigen 10
cent. In Rotterdam wordt
in 1917 de eerste centrale
keuken opgericht. De ketels
met warme gerechten
worden per vrachtwagens
naar distributieposten
gebracht. (Nationaal Archief/
Spaarnestad Photo)

stellingen, welke nu dikwijls ten aanzien van de distributie bij
de burgerij heerschen, worden tegengegaan, waardoor het
vertrouwen in de leiding der distributie zal worden versterkt.’
Ook op andere plaatsen in de provincie is het in april 1918
onrustig. In Beets breken massale stakingen uit onder de
arbeiders in de veenderijen. Uit voorzorg haalt de burgemeester extra politie en militairen naar Opsterland om onlusten de kop te kunnen indrukken. In Franeker, Oldeboorn,
Lemmer en Heerenveen zijn eveneens demonstraties. Overal
mogen de demonstranten hun grieven spuien aan de burgemeester, die ze in het algemeen welwillend aanhoort. Echter,
zonder er veel aan te kunnen doen. Het is immers de minister die de rantsoenen bepaalt. En die minister gaat intussen
door ‘zonder zijn kalmte of zelfs zijn oergezonde monterheid
te verliezen onder de rustelooze critiek’ zo schrijft het Algemeen Handelsblad. Zijn volgende actie is de invoering van de
‘eenheidsworst.’ Doordat er nauwelijks veevoer meer wordt
ingevoerd, is veel vee geslacht en ontstaat er vleestekort.
Door het toevoegen van veel kruiden, zout en suiker kan van
85 kilo vlees maar liefst 100 kilo worst worden gemaakt. De
worsten worden tegen een vaste prijs verkocht en, anders
dan het regeringsbrood, redelijk gewaardeerd. In een poging
de landbouwproductie op te voeren geeft Posthuma een
premie op het ‘scheuren’ van grasland. Omdat vrijwilligheid
onvoldoende resultaat heeft, loodst Posthuma in juni 1918
de Scheurwet door het parlement. Boeren kunnen hiermee

verplicht worden hun land geschikt te maken voor akkerbouw. In oktober 1918 komt de aanwijzing dat er in Friesland
18.000 hectare grasland moet worden gescheurd. Posthuma
maakt het als minister niet meer mee: op 9 september 1918,
vlak voor het einde van de oorlog op 11 november, komt er
door het aantreden van een nieuw kabinet een einde aan zijn
ministerschap. Voor de Friese bevolking gaat de ellende nog
even door. Het gebrek van de oorlog is inmiddels overgegaan in de verschrikking van de Spaanse griep. Het zal nog
maanden duren voordat deze, in onze collectieve herinnering
inmiddels vergeten periode, echt voorbij is. <

Kees Bangma (Dokkum,
1957) studeerde bestuurswetenschappen aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Hij heeft momenteel een
leidinggevende functie bij de
politie.
Hij doet onderzoek naar
personen uit en gebeurtenissen in Fryslân die een
relatie hebben met de Eerste
Wereldoorlog en hij komt
graag in contact met mensen
die hierover informatie of
materiaal (dagboeken, foto’s
etc) in bezit hebben
(cbangma@hotmail.com).
> Meer weten?
• Paul Moeyes, Buiten schot
– Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog,
Amsterdam, 2001

Minister Posthuma geeft een premie op het ‘scheuren’ van grasland om de landbouwproductie op te
voeren. Eerst gaat het om een vrijwillige oproep aan de boeren. Later wordt het wettelijk afgedwongen
als het parlement in juni 1918 de Scheurwet aanneemt. In Friesland moet 18.000 hectare grasland
worden gescheurd. (Panorama 20-2-1918)

13

Fryslan_jan_feb_2014.indd 13

14-01-14 19:34

THEMA: EERSTE WERELDOORLOG

DOOR KERST HUISMAN

Friese dominees bezoeken
soldaten in Brabant
Het waren zonder twijfel hectische dagen. Sinds mensenheugenis had men hier geen oorlog meer
meegemaakt. Men achtte zoiets ook nauwelijks mogelijk. Maar toen brak hij in 1914 opeens uit.
Dienstplichtige jongemannen moesten opkomen voor de verdediging. Iedereen thuis wilde graag
weten hoe het de mannen onder de wapenen verging. Zo ook de Friese predikanten Petrus Nauta
en Pieter Bootsma. Zij gingen op reis om het leven in de Brabantse garnizoenen met eigen ogen te
aanschouwen. Nauta schreef er een boekje over.

De Friese militair Johan
Eisinga maakte deze tekening
van een Friese medesoldaat
tijdens zijn mobilisatie in
Zuidoost-Brabant in 1916.
(Regionaal Archief Tilburg)

Gemobiliseerde Leeuwarders,
leden van het 9e Regiment
Infanterie, gedurende de
mobilisatie op een ‘geheime
plek’ in Brabant. Was de
zomer van 1914 uitzonderlijk
warm, de daaropvolgende
winter was bar koud.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

P

etrus Nauta, predikant in Langweer, popelde in de
zomer van 1914 wekenlang van ongeduld. Hij wilde
graag een bezoek brengen aan de jongens ‘fier fan
hûs’. Maar hij kon eerst niemand vinden om mee te gaan.
Eind augustus 1914 bezocht hij zijn collega Pieter Bootsma
in Balk, die intensief bij de hulp aan de Belgische vluchtelingen betrokken was. Bootsma zou op 6 september in Langweer de kerkdienst van Nauta overnemen, en daar was nog
wat overleg voor nodig. Nauta: ‘Nauwelijks was ik binnengelaten of ons gesprek ging over de militairen. Collega Bootsma wilde mij opwekken met hem mee te gaan naar X en
omstreken, waarheen hij 21 september hoopte te vertrekken.’
Met X was een plaats in Noord-Brabant bedoeld. Nauta hield
op verzoek van de chef van de generale staf de naam van de
plaats geheim. Duitse of Engelse spionnen zouden er eens
hun voordeel mee kunnen doen. Dit zal wel een algemene
maatregel van militaire censuur en mobilisatiewetgeving zijn
geweest: het is niet erg waarschijnlijk dat de commandant

der strijdkrachten persoonlijk contact met de dominee heeft
opgenomen.
De beide heren waren er snel uit en spraken af op maandag
21 september te gaan. Het begon, althans voor Nauta, niet
direct zo aardig. ‘Zo dan vertrok ik maandag 21 september
per fiets onder hevige stortbuien naar Lemmer, waar ik doorweekt van water aankwam. Een treurig begin, vooral toen ik
hoorde, hoe collega Bootsma niets dan zonneschijn op de
weg van Balk naar Lemmer had gehad en geen enkele regendroppel had gevoeld. Daar stonden we dan naast elkander:
ik, kletsnat, met een bespat rijwiel, hij, kurkdroog met een
‘bestoven’ fiets’. Het was prachtig weer tijdens de overtocht

Goede geest onder
militairen bevorderen
naar Amsterdam, maar Nauta ging in de eerste klasse-kajuit
zitten, omdat hij zweette, maar ook nog erg nat was. Bootsma voerde aan dek een gesprek met korporaal Huisman uit
Balk, die met verlof thuis was geweest. Later voegden ze zich
bij Nauta en zij hadden ‘de meest gezellige gesprekken’.
’s Avonds om 20 voor 8 pas kon in Amsterdam de reis per
trein worden voortgezet.
Na de late aankomst in X trokken ze er de andere ochtend
meteen op de meegenomen fietsen op uit naar IJ. Dat was
geen pretje over de schots en scheef gelegde straatstenen.
Ze waren nog maar net op weg toen hen een vrachtwagen
met Friese militairen passeerde. Het ‘Fryslân boppe!’ was
niet van de lucht. Nauta: ‘Terwijl we verder fietsten ontmoetten we telkens landgenoten’. Na ruim een half uur fietsen waren de beide predikanten in IJ, ‘een kaal plaatsje met tamelijk
wijde straten’. Daar wilde ds. Nauta Joh. Romkema, ‘schoonzoon van de heer J.J. de Jong, ouderling der Ned. Herv. Gem.
te Langweer’ spreken. De jongens, die inlichtingen verschaf-
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ten waren allen Friezen o.a. Fennema van Blija, T. Kloosterman van Garijp, P. Vellenga van Hommerts enz. Romkema
was niet te spreken, omdat hij tot ’s middags 2 uur op mars
was. Wel ontmoette hij Kooistra, tevoren smidsknecht bij
Beuving in Langweer. Hij was druk bezig legerpaarden te
beslaan. Ook sergeant Bruinsma van Joure kwam erbij, die
ook weer veel inlichtingen kon verschaffen. Hierop gingen de
beide heren wandelende naast hun fiets verder naar de wacht
die enkel uit Friezen bestond. In een school verderop troffen
ze S. Oosting van Huis ter Heide. Oosting was ingedeeld bij
de mitrailleurs. Hij legde de predikanten de werking van de
wapens uit, zo vertelt Nauta, maar hij schreef er verder niets
over. Het was per slot van rekening oorlog.
Vervolgens bezichtigden ze een veldkeuken. De kok was bezig aardappelen en witte kool klaar te maken. Nauta vroeg:
‘Siede de earpels al? ’ Het antwoord luidde: ‘Noch net’. De
heren zagen hokken, waarin het vlees werd geborgen; bakken, waarin het eten 24 uren warm kon warm blijven, zagen,
hakmessen en ovens met vuur. Later op de dag ontmoetten
ze een overste, die hen prees omdat ze op bezoek waren.
Nauta: ‘Het merkwaardigste was, dat hij beslist wilde weten
of we ook christen-socialisten waren, wat geen verdere verklaring behoeft. Toen we op ons erewoord beloofd hadden
in elk opzicht de goede geest onder de militairen te willen
bevorderen, gaf hij ons permissie overal een kijkje te nemen’.
De dominee was blijkbaar een warm voorstander van het
idee dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt, een
standpunt dat overigens in die tijd door verreweg de meeste
christenen werd gedeeld. Maar het was wel zo, dat in Friesland in die tijd relatief veel rode dominees zaten.
Opvallend is het neerbuigende praat over Noord-Brabant en
de Brabanders. Zo was de smaak van de koffie die hij kreeg
in het hotel te IJ ‘met geen pen te beschrijven. Zoiets hadden
we nog nooit gedronken en hopen we nooit weer te drinken.
De koffie was in één woord afschuwelijk, koffie van stroop,
dus koffie zonder koffie. Natuurlijk lieten we ons dit welgevallen, wetende dat men in deze streken zulke lekkernijen moet
verwachten’. Een kwartier buiten IJ kwamen ze in een militair
kampement, waar ze ‘een zekere Gietema, korporaal oomzegger van de heer G.H. Haagsma, ouderling der Ned. Herv.
Gem. te Langweer’ ontmoetten. Deze toonde de dominees
enkele slaapplaatsen van militairen op zolders boven koeien
en varkens. Meermalen, vertelden de soldaten, ‘worden onder onze ransels, die als hoofdkussen worden gebruikt, jonge
muizen geboren. Allerlei ongedierte loopt ons soms over het
gezicht. Het spreekt vanzelf, dat de atmosfeer daar verre van
aangenaam was, temeer daar het vee in z.g.n. potstallen is
gestald, die zelden of nooit werden uitgehaald’. De beesten
werden gemolken door vrouwen, ‘na zich een vuile doek of
een stuk leer om de verre van zindelijke kleren te hebben
geworpen of het hoofd ermee gedekt te hebben’. Het spreekt
vanzelf, aldus Nauta, ‘dat de melk niet lekker kan smaken,
als men gezien heeft op welke manier ze in de emmers, die

nooit radicaal gereinigd worden, verdwijnt’. Geen wonder,
aldus ds. Nauta, dat een van de oversten tot hem zei: ,,De
Friese jongens weten zich in alles te schikken. Als ze zich
indenken, hoe zindelijk Friesland is en daarbij vergelijken het
vuile IJ dan moet men zich niet verbazen dat zij huiveren en
heimwee krijgen.’
Het is niet helemaal duidelijk om welke Brabantse plaatsen
het bij X en IJ gaat. Toch is er wel iets over te zeggen. Uit het
verhaal van de Langweerder predikant blijkt, dat ze vanuit X
op de fiets over de grens zijn gegaan, uiteraard voorzien van
officiële, door de burgemeesters thuis verstrekte documenten, en enige tijd op Belgisch grondgebied zijn geweest. Ze
hebben toen nog overwogen, door te fietsen naar Turnhout,
maar dat werd hen ten stelligste afgeraden. Het kan daarom
zijn dat met X Tilburg is bedoeld en met het verderop genoemde IJ een dorp als Hilvarenbeek, een fietsafstand van
ongeveer een half uur, maar zeker is dat niet. Op donderdagavond 24 september was Petrus Nauta weer thuis. Hij
besloot zijn relaas met gebed. <

Opkomst van
landweermannen
(reservisten) op de hoek
van de Wirdumerdijk
en het Ruiterskwartier
in Leeuwarden tijdens
de mobilisatie in 1914.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

> Meer weten?
•	P. Nauta, Ons reisje naar de
militairen in september 1914,
Sneek, 1915

Oefening in de omgeving van
Broekhoven in Brabant in
1915 bij de mobilisatie.
(Regionaal Archief Tilburg)
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THEMA: EERSTE WERELDOORLOG

DOOR DOEKE SIJENS

Fryslân foar de Friezen
Nij libben yn de Fryske Beweging troch de grutte oarloch
Yn 1918 hâlde op twadde krystdei de Jongfryske Mienskip yn Ljouwert har Winterkongres. Rillegau nei’t
de foarsitter yn it Oranjehotel de gearkomste iepene hie, kaam it praat op de ‘wrâld-tastannen, dêr’t
ek it Fryske folk mei to meitsjen hat.’ Bedoeld waard fansels it ein fan de oarloch en de plannen foar
in Folkenbûn, dêr’t ‘alle naesjes, great en lyts hjar lykbirjuchtige yn ûntjâen kinnen.’ De gearkomste
besleat om in tillegram nei presidint Woodrow Wilson fan Amearika te stjoeren (dy’t op dat stuit yn
London wie), út wurdearring foar syn stribjen om sa’n Folkenbûn ta stân te bringen. It kongres ‘winsket
ek for it Fryske folk, yn it Nederlânske Ryksforbân, in biskiedene, mar frij plak ta geastlik selsbistean.’
Dy selsbewustens fan de Friezen wie yn ’e oarloch hurd-hurd opbloeid, bewurkmastere troch de
Jongfryske Mienskip.
fan dy folken soenen op it ein fan de oarloch selsstannige
lannen wurde, oaren ha dy status noch altyd net berikt. Yn
1917 krige Fryslân it fersyk ek in fertsjintwurdiger nei de
Union des Nationalités ôf te furdigjen. Dy oprop kaam telâne
by de Jongfryske Mienskip, de iennige groep dy’t op dat stuit
Fryslân mear beskôge as in provinsje fan it Keninkryk Nederlân.
By it begjin fan de oarloch wie it yn de Fryske beweging in
deade boel. Yn de beide grutte organisaasjes, it Frysk Selskip-1844 en it Kristlik Frysk Selskip, siet neat gjin kriich. Der
waard wol in soad tiid bestege oan it betinken fan wegen om
de taal foar fierdere efterútgong te behoedzjen, mar fan poli-

Fûle aksjes fan Kalma

Douwe Kalma (1896-1953) kaam mei in
programma foar de Fryske Beweging. Neffens
him moast de Fryske taal ek foaroan komme
yn it ûnderwiis, de tsjerke of de rjochtseal. Hy
wie dêrmei folle radikaler as de oare Bewegers.
(Tresoar)

D

Mei Rintsje Sybesma (1894-1975) stifte Douwe
Kalma op 20 novimber 1915, yn in sealtsje
fan it Oranjehotel yn Ljouwert, de Jongfryske
Mienskip. Mei in pear jier wie it in hechte
organisaasje. (Tresoar)

e grutte oarloch fan 1914-1918 hat moai wat na
sjonaliteiten ta aksje oantrune. Wylst de machtige
lannen teneate giene, kamen ûnderdrukte folken
foar har rjochten op. In grut part fan dy folken wiene feriene
yn de Union des Nationalités, dy’t har sit yn Lausanne hie.
By in kongres yn 1916 wienen dêr mear as tweintich folken
fertsjintwurdige. It gie bygelyks om Basken, Ieren, Albaniërs,
Poalen, Litouwers, Oekraïners, Finnen en Esten. Moai wat

tike aksje wie gjin sprake. Net ien fan de foaroanmannen fan
de beweging stribbe nei mear as it behâld fan it Frysk. Dat
Fryslân ek as in aparte kultuermienskip sjoen wurde koe, dy’t
men fersterkje of ferrykje koe, wie gjin ûnderwerp dêr’t men
yn gearkomsten oer spruts. Op sokke gearkomsten gie it om
kwestjes, sa’t Douwe Kalma gekoanstekkend skreau, ‘eft men
“nidle” skriuwe scil mei dl of ll, mei in i ef in u.’ Wylst oeral
yn Europa it nasjonalisme opsetten kaam, tsierde de Fryske
Beweging oer grammatika.
Dit alles feroare troch de fûle aksjes fan Douwe Kalma
(1896-1953) en de Jongfriezen. Kalma wie noch mar krekt
fan ’t gymnasium doe’t er al krityske stikken publisearre oer
de minne kwaliteit fan de Fryske literatuer. Syn wichtichste
kritykpunt wie dat de skriuwers te min persoanlik en dêrmei
net werklik literêr wurk leveren. Feroare soks net, dan soe de
Fryske literatuer neffens him ferdwine. Kalma wie net mijen
en brûkte in polemyske toan, sa’t er daliks al tsjinstanners
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krige. Hoewol’t er it measte net fan polityk of ekonomy ôf
wist, kaam er rillegau mei in útwurke programma foar de
Fryske Beweging. Utgongspunt moast neffens him wêze dat
‘de fryske tael wer komt yn ’t besit fen al har rjochten, det
hjar dos wer wirde scil de hearskjende tael yn ús lân.’ Neffens Kalma wie it net genôch as minsken mei-inoar Frysk
praten, de taal moast ek foaroan komme yn it ûnderwiis,
de tsjerke of de rjochtseal. Hjirmei wie Kalma folle radikaler
as de oare Bewegers. Neffens him wienen der folle mear
jongelju dy’t der krekt sa oer tochten as hy en ek in taalstriid
oangean woene. Ynearsten hie Kalma de hoop dat er de mannen fan de Fryske Beweging oertsjûgje koe, dat se jongerein
de romte jaan soene, bygelyks mei in eigen tydskrift. Mar
foaroanmannen as Jan Jelles Hof en Onno Sytstra moasten
neat fan Kalma syn ideëen ha. Sy fûnen him in ûnfoech fint
sje en wienen net fan doel foar him yn te skikken. Kalma
naam dêrom sels de foarstap. Mei freonen as Meint Bottema
(1890-1918) en Rintsje Sybesma (1894-1975) stifte er op 20
novimber 1915, yn in sealtsje fan it Oranjehotel yn Ljouwert,
de Jongfryske Mienskip. Ynearsten wie it mar in lytse groep,
mar al rillegau kamen der mear by. Mei in pear jier wie it
in hechte organisaasje. Al wie Kalma de oprjochter fan de
Mienskip, mannen as Eeltsje Folkertsma (1893-1968) en Piter
Sipma (1872-1961) hienen likegoed grutte ynfloed. It doel
fan de Mienskip wie omskreaun as ‘de heechste stoflike en
geastlike forheffing fen it Fryske folk, sjoen as in gearstallend
ûnderdiel yn it wrâldforban. Derta striidt hja for fersterking
fen de fryske folksienheit en folkskrêft, en bifoarderet hja op
it krêftichst de Fryske folksuntjouwing.’
Dat de Jongfriezen net mear tefreden wiene mei it konservearjen fan de taal en it hienen oer ‘folkskrêft’ en ‘folksienheit’ wie ynpirearre troch de oarloch. ‘Troanen wraggelje
op ‘e foetstikken ef stoarte yn inoar ta pún en tsjêf, wylst
kroanen oer de strjitte rôlje, oan grûzelminten fleane en
as neat bitsjuttende brokstikken yn de poel fen wisse ûndergong bilânje.’ Sa stie it yn ien fan de brosjueres fan de
Mienskip. Rûnom yn Europa kamen folken yn opstân tsjin
oerhearskers, wêrom dan net yn Fryslân? ‘Scil Fryslân Fryslân
bliuwe,’ sa wie it betinken, dan moasten de beakens ferset
wurde en de ‘frjemdsin’, dy’t al mar mear foar master opsloech, útband wurde. Fryslân moast wer yn alles himsels
wurde en koe dan meidwaan oan de ynternasjonale ‘wrâldmienskip’. De Jongfriezen folgen alle ûntwikkelingen yn
Europa sekuer. ‘Ut de steatenmienskip kin de wrâldmienskip
opboud wirde. Net langer dos it skrikbyld fen de greater en
greater wirdende steaten dy’t elkoar it ljocht net ginne, mar it
ideael fen njunken elkoar steande lytsen en greaten.’ Dit wie
fansels tige idealistysk, mar ek ûnpraktysk. Hast net ien yn
Fryslân woe him ommers losmeitsje fan it ‘ryk’. Kalma seach
ek neat yn ‘operettesteatsjes’ as Andorra of San Marino. De
bedoeling fan de Jongfriezen wie wol om yn elk gefal ‘geast
lik’ los te kommen fan Hollân. Oer in selsstannige steat
Fryslân gie it praat dus net, mar folle achting foar ‘Hollân’
wie der ek net: ‘Fryslân for de Friezen! yn dy bitsjutting det

it net leechhelle wirdt troch parrasiten, dy’t hjar jinsen yn
wielde baeije, en hjir de skreppers bodzje litte det de rêch der
hjar fen knapt.’ Dit wie fierhinne de taal dy’t de Ieren ek tsjin
de Ingelsken brûkten.
De Jongfriezen woene dus gjin Sineeske Muorre om Fryslân
bouwe mar ‘wrâldboargers’ wêze. Yn 1916 hâlde Kalma in taspraak dy’t er ‘Fryslân en de wrâld’ neamde en wêryn’t er de
ynternasjonale oriïntaasje fan de Jongfriezen neier útwurke.
Neffens Kalma wienen de Friezen hielendal net besibbe oan
de Hollanners, mar folle mear oan de folken fan Ingelân en
Skandinavië. Om’t der tusken dy lannen gjin ‘geastlike oansluting’ bestie, koe Fryslân wat Kalma oanbelange moai in
brêge tusken beide lannen foarmje. ‘De geast fan Hollân is
dea’ stelde Kalma fêst en Fryslân koe mei dy rol fan ‘brêge’
sjen litte dat it wol in ‘ynwendich krêftige ienheit’ wie.

Leden fan de Jongfryske
Mienskip yn it Oranjehotel
yn Ljouwert yn 1918. Oan de
rjochterkant op it toaniel stiet
Douwe Kalma, rjochts neist
Simke Kloosterman mei wite
hoed. (Tresoar)

Fryslân en de wrâld
De gearkomsten fan de Jongfryske Mienskip krigen yn de
kranten in soad oandacht. De fûle toan en de hege ambysjes
makke de Mienskip populêr by de jongerein. De lieders fan
de beide Selskippen besochten de floed fan it nasjonalisme
noch wol te kearen, mar sûnder folle sukses. Dat yn Fryslân
sprake wie fan in ‘revolúsje’, sa’t J.P. Wiersma it yn Aldfears
Groun (1948) neame soe, ûntgie ek bûtensteanders net. Yn
it ynstjoerd stik yn de Ljouwerter Krante skreau in anonymus:
‘Zoolang het provincialisme zich in het gemoedelijke en
eigenaardige uit, en daardoor bijdraagt tot nuanceering van
het nationaal leven, blijft het in zijn rol en kan het m.i. met
warmte worden bevorderd (..). Maar het moet niet ten top
gedreven worden, zooals de ‘Mienskip’ het blijkbaar wil. Dat
17
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Fryslân nasjonaal-Frysk wêze: ‘Wy arbeidzje, lyts as ús krêften
wêze meije, for it kommen fan in wrâld-mienskip, dy’t stjûrd
wirde scil fen hwet ik niis de geast fen hegere leafde neamde
en alsa britsen hat mei it dierlik-rouwe materialisme.’
Hoewol’t de Mienskip der troch oaren yn Fryslân om begekke
waard, wie it folslein logysk dat sa’n tillegram mei adheezje
nei de Amerikaanske presidint ferstjoerd waard. Krysttiid
1918, krekt nei de wapenstilstân, wie de wrâld fol fan idealen.
Ek al die Amearika net mei, der kaam in Folkenbûn. De Jongfryske Mienskip dreamde noch in pear jier troch oer in ‘nij
libben fen dream en die’ yn in ‘wrâld-mienskip’ foardat de
realiteit fan it ‘Ryksforbân’ werom kaam. <

De entûsjaste ûntfangst fan
de fertsjintwurdiger fan in
nije wrâld, de Amerikaanske
presidint Wilson, yn Parys
in 1919. Ek yn Fryslân libbe
de hoop dat hy in bettere
takomst bringe soe.

is niet meer van dezen tijd en zo ergens dan heeft het in Nederland allerminst recht van bestaan. De Friezen zijn echter
nuchter genoeg om zich niet door geestdrijverij van streek te
laten brengen.’ Genôch Friezen tochten lykas dy briefskriuwer, mar hieltyd mear woenen dochs wol mear aksje.
Ek Kalma wie him der fan bewust dat it nasjonalisme ferkearde kanten hie. ‘Is dit net brânje for de flam fen ’e foltsestriid,
koarn op ’e moune fen de foltse-fordylging?’ Neffens him wie
de oarloch lykwols net ûntstien út it nasjonalisme, mar folle
mear út ‘habsucht’ en dus ‘út materialisme.’ Yn de simmer
fan 1918 hâlde Kalma op ’e nij in rede, dy’t er dit kear ‘Fen de
lytsen ien’ neamde. No’t de ‘greatmachten mankoar formoadzje’ bestie der neffens him gjin twivel dat ‘nei de oarloch
scil it dien wêze mei har libbenskrêft.’ Finnen, Poalen, Letten,
Oekraïners, Mongoalen ‘sjugge de kâns iepen hjar te organisearjen yn in eigen steaten-forbân en forrize yn nije ûnôfhinklike steaten.’ Sa’n glânzjende takomst wie ek wol wat
foar de Friezen, dy’t dêrom de eagen ‘rjochtsje moasten nei
de lytse foltsen yn it bârnende Jeropa dy’t deselde striid fiere
as wy.’ Kalma ferwachte op dit mêd in soad fan Amearika,
dat neffens him ‘ûnfortocht demokratyske en ûnpartidiche
idealen’ hie. Amearika moast de lytse folken helpe omdat
dy net libje koene ‘yn in atmosfear fan imperialistysk en militaristysk fenyn.’ Presidint Woodrow Wilson fan Amearika
hie begjin 1918 yn syn rede ‘Fourteen Points’ útsprutsen dat
de oarloch foar in ‘moral cause’ útfochten waard. Hy woe ta
– nei de oarloch – op in Folkenbûn, dy’t stean soe foar ûnôfhinklike folken, grut én lyts. Neffens Kalma hienen ‘wy yn it
forrizende Fryslân (..) rjocht op in folslein selsbestean.’ Oan
in healslachtich Fryslân hie de wrâld neat en dêrom moast

Douwe Kalma yn de midden foar it Mienskipshûs yn Ljouwert yn
1923. (Tresoar)
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Een Belgische invasie
in Gaasterland
‘De dag raakt ten eind. Rond ons begint alles in nevels weg te zinken. Een dag als alle vorige, eentonig,
zonder ongevallen, maar afmattend, niet wetend wat te doen. Weinig nieuws dringt door tot hier. Het is
alsof Gaasterland een verlatene kolonie is geworden van vreemdelingen.’

D

e Belg Pierre Demal beschreef van half oktober tot
eind december 1914 in zijn aantekeningenboekje
hoe hij de grote oorlog in het verre Friesland ervoer. Met nog negentien andere soldaten was hij sinds begin
oktober gehuisvest op de hooizolder boven de smidse van
Hendrik Feenstra in Rijs. Eerst had hij met zijn manschappen enige tijd doorgebracht in de loodsen van de toenmalige
steenfabriek, dicht bij de schuur van de smid in hetzelfde
dorp, maar dat logement was een stuk minder aangenaam
geweest.
De barakken van de steenbakkerij ‘lagen vol turfstenen, die
harde bulten vormden onder het stro’. Door de regenval zakten de soldaten tot aan hun enkels in de kleiachtige modder.
Men was dagen bezig geweest ‘wegjes in gebroken baksteen’
voor de planken hutten te leggen. Meer dan negenhonderd

manschappen verbleven toen al in de steenfabriek. ‘Hun moral is lag gezonken. Hun oog staat wezenloos en onverschillig gaan ze voorbij, dwalend, niet wetend wat te doen. Ze
schuivelen in de modder rond de keuken en op enige steenwegjes, die door prikkeldraad zijn afgesloten. We hebben het
werk op de fabriek moeten staken; het is echt hondeweer’.
Het zal de andere duizenden Belgen die in de herfst van
het eerste oorlogsjaar noodgedwongen moesten uitwijken
naar Gaasterland niet veel anders zijn vergaan dan de toen
22-jarige Pierre Ignace Demal. Hij was afkomstig uit de buurt
van Leuven en begin augustus had Demal zich aangemeld
als vrijwilliger bij het Belgische leger. Na omzwervingen
door Noord-Frankrijk was hij met zijn manschappen weer
teruggekomen in België. Hier had de inmiddels tot sergeant
bevorderde soldaat geen andere keus dan te kiezen voor de

De eerste vluchtelingen
kwamen met de veerboot uit
Enkhuizen aan in Stavoren.
Te voet gingen ze via de zeedijk verder naar Harich, waar
ze huisvesting kregen in en
bij de boerderij van Sjoerd de
Vries. Op de foto het tentenkamp bij de boerderij.
(www.interneringsdepotgaasterland.nl)
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De Belg Cyriel van der Helstrate (tweede van links) woonde en werkte bij de familie Akkerman in
Sondel. Deze foto is genomen in 1918 bij de klompmakerij van Jan Akkerman (uiterst links).
(www.interneringsdepotgaasterland.nl)

De Belgen integreerden in
Friesland, er waren Belgische
muziekclubs en in Balk waren
er toneelavonden van een
Friesch-Belgisch toneelgezelschap. Aankondiging in de
Balkster Courant van 6 februari 1915. (www.interneringsdepotgaasterland.nl)

neutrale Hollandse bodem. Anders was hij met zijn mannen
krijgsgevange geworden van de Duitsers die de Belgische
neutraliteit schonden op weg naar Frankrijk.
Van de honderdduizenden Belgische vluchtelingen die na de
Duitse inval op 4 augustus 1914 door oorlogsgeweld noodgedwongen de Nederlandse grens overstroomden, waren er
zo’n 40.000 Belgische militairen. In overeenstemming met
de internationale afspraken, die waren vastgelegd tijdens de
tweede Vredesconferentie van Den Haag in 1907, werden ze
ontwapend en bleven ze geïnterneerd. Konden vele gevluchte
burgers later in de herfst van 1914 meteen al weer terugkeren naar hun vaderland, de militairen bleven hier voor
de duur van de oorlog. Eind augustus
1914 kwamen de eerste Belgen al naar
Gaasterland. Op last van de regering
kreeg de uitgestrekte en dunbevolkte
gemeente de opdracht een deel van de
gevluchte troepen te huisvesten. Gaasterland was een ideale locatie als interneringsdepot. De ‘verlatene kolonie’ die
Demal beschreef was hermetisch af te
sluiten van de buitenwereld: met aan de
ene kant de Zuiderzee en aan de andere
kant de meren. De wachtposten bij de
bruggen bij Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Lemmer (Tacozijl) werden bewaakt met
Nederlandse militairen. Voor de ontwapende soldaten was
het daardoor vrijwel onmogelijk gemaakt om te vluchten.
Voor wie dit toch probeerde, werden strenge straffen in het
vooruitzicht gesteld. Dat gold eveneens voor de burgerbevolking die meende de vluchtelingen te moeten helpen.

De eerste vijftig Belgen die 26 augustus met de boot in
Stavoren aankwamen, liepen via de zeedijk naar Harich. Ze
werden hier gehuisvest op de boerderij van Sjoerd de Vries
en later in een tentenkamp op zijn land. Het Algemeen Handelsblad wenste de Belgen geluk met de overbrenging naar
het ‘Schone Gaasterland’. ‘De Friezen beweren dat er in heel
Nederland geen mooiere natuur te vinden is dan hier aan de
boschrijke en heuvelachtige zandstreek tussen Stavoren en
Sloten.’ De weken daarna volgden nog grotere groepen. Ook
elders in Friesland waren destijds Belgen ondergebracht,
maar nergens zoveel als in Gaasterland. De gemeente zag
zijn inwonertal in die herfst van 1914 meer dan verdubbelen.
Totaal zouden zo’n 3.000 Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog zich hier vestigen. ‘Met bleke holle gezichten waarop
de ellende stond te lezen, vuil en bestoven van de veldtocht,
onder hen zelfs knapen, nauw de kinderschoenen ontwassen’, meldde de correspondent van een provinciaal dagblad.
Op 23 en 24 oktober kwamen bijvoorbeeld ruim 1.500 Belgen in één keer. Zij waren voor het grootste deel afkomstig
uit een provisorisch opvangkamp in Loosduinen. Eerst per

Onmogelijk om te vluchten
spoor naar Heerenveen, al dan niet met de tram naar Sint
Nicolaasga, en lopend naar de plaatsen van bestemming in
Gaasterland. Op den duur kwamen met de Belgische mannen ook vrouwen en kinderen, op zoek naar hun vaders en
echtgenoten. Naast de vele particulieren – die daarvoor een
vergoeding kregen – en de al genoemde oude steenfabriek
in Rijs boden ook scholen en bijvoorbeeld de voormalige
rooms-katholieke kerk van Bakhuizen onderdak aan de soldaten. ‘Je kunt in Bakhuizen en Rijs geen boerderij voorbij komen of er staan Belgen aan het hek’, schreef een verslaggever op reportage. De ontwapende militairen werden bewaakt
door een bewakingsdetachement onder bevel van kolonel
Jhr. E.A. Teding van Berkhout die met zijn staf gevestigd was
in ‘Villa Rijsterbosch’. In het ‘Slot Rijs’ stelde freule Van Swinderen ruimte beschikbaar als kantoor aan de bewakers.
Had de herfst al voor veel ongemak gezorgd, de winter
van 1914 kwam vroeg. Op 26 november kon er al worden
geschaatst. Eerst had men in de onderkomens last gehad
van lekkages, nu werd er hier en daar bittere kou geleden.
De hygiënische omstandigheden waren over het algemeen
slecht, de meeste mannen hadden maar één stel kleren bij
zich. Het bestaan was toch al zwaar voor in deze vreemde
omgeving, de soldaten waren onzeker over de situatie in hun
vaderland en verveelden zich soms stierlijk. Minister Bosboom van Oorlog, die begin november persoonlijk het depot
kwam inspecteren, was niet bepaald gelukkig met wat hij
zag. Maar hij trok verder geen consequenties. Hoewel er wel
eens een vechtpartij is geweest (soms met ziekenhuisbezoek
als afloop) kwam het in het Interneringsdepot Gaasterland
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niet tot een opstand, zoals begin december in Interneringsdepot Zeist. Hierbij vielen maar liefst acht doden en waren er
tientallen gewonden.
Voordeel van het depot Gaasterland was dat de soldaten over
zo’n uitgebreid gebied verspreid lagen. De bewegingsvrijheid was hier zeker aanvankelijk aardig groot. Niet alle geïnterneerden hier waren ontevreden. Ze mochten aan sport
doen. Onder bewaking reisden ze naar Sneek om een voetbal
te kopen. Ze kaatsten. In september waren geïnterneerden
vanuit verschillende dorpen naar zee gegaan om een bad te
nemen. Soms naakt, waar dan in Gaasterland weer schande

Een hard bestaan
van werd gesproken. Van burgemeester Gaaikema mochten
Gaasterlanders en Belgische geïnterneerden trouwens ook
niet op zondag voetballen. Later werden ook sportwedstrijden georganiseerd. In 1917 won een Belgisch partuur (geïnterneerd in Harderwijk) de P.C. te Franeker. Er waren Belgische muziekclubs en in Balk waren er toneelavonden van een
Friesch-Belgisch toneelgezelschap.
Hoewel men zou kunnen denken dat de komst van de Bourgondische Belgen in Gaasterland een geweldige cultuurschok
teweeg moet hebben gebracht, viel dat in de praktijk erg
mee. Uit een in het voorjaar van 1996 uitgezonden televisiedocumentaire voor Omrop Fryslân bleek dat tachtig jaar na
dato nog altijd met warme gevoelens werd teruggedacht aan
de Belgische episode. Aanvankelijk zullen de Gaasterlanders
de kat even flink uit de boom hebben gekeken. Maar de
meeste geïnterviewden bewaarden positieve herinneringen
aan die tijd. Akke Akkerman noemde de Belg die bij hen werd
geïnterneerd al gauw haar ‘grutte broer’. Sjirk Bangma uit
Oudemirdum wist nog dat hij als jongen mussen ving voor
de Belgen: zij vonden dat een lekkernij. Voor de vogeltjes
kreeg hij een cent per stuk. Hij damde ook wel eens een

spelletje met hen. Antsje de Kroon begon helemaal te stralen toen ze haar herinneringen ophaalde aan de soldaten:
‘Kreaze jonges hear, je waarden samar ferlyfd, mar je mochten doe niks’. Dat laatste sluit aan op het verzet dat het geflirt en vrijerij opriep in de streng-orthodoxe gezinnen van het
calvinistische Gaasterland. Soms werd er schande gesproken
over zoveel verlichte zeden. Mevrouw Posthumus Meyes-Star
Numan van Riniastate deed een oproep in de Balkster Courant waarin zij de ouders waarschuwt ‘(…) uw dochters terug
te houden van het veelvuldig bezoek aan het militaire kamp
(…). Zoo gaarne zoude ik zien dat onze Gaasterlandse jonge
meisjes en ook die uit de omtrek, werden geroemd als zedig
en ingetogen en niet zoude kunnen worde verdacht van het
zoeken naar avonturen van jongelieden van wie wij niets weten, die voor korten tijd hier vertoeven om dan tot hun eigen
land en maagschap terug te keren’.
Nu viel het met de gevolgen van de avontuurtjes erg mee.
Uit onderzoek bleek later dat er in die vier oorlogsjaren niet
meer buitenechtelijke kinderen werden geboren dan in de
tijd ervoor of erna. Er werden in totaal zestien huwelijken
gesloten tussen beide bevolkingsgroepen. Vijftien echtparen
vertrokken naar België. Hendrik Luyckx zou de geschiedenis
ingaan als de enige Belg die hier achterbleef. Hij trouwde in
de oorlog met Sibbeltje Groenewoud en bleef in Balk wonen
omdat zijn vrouw er vreselijk tegenop zag zich definitief in België
te vestigen. Waren in de loop
van de oorlog al heel wat Belgen
overgebracht naar kampen elders
in het land (vanwege bezuinigingen), na de wapenstilstand
van 11 november 1918 keerden
de laatste Belgen met stille trom
terug naar hun vaderland. Maar
in Gaasterland werd nog jaren
nagepraat over de grote Belgische invasie. <
Groepsfoto van Belgen die geïnterneerd waren bij veehouder Wieger
Draaijer op de Nijebuorren in Hemelum. (www.interneringsdepotgaasterland.nl)

Links het geïnterneerde Belgische gezin. Rechts Grietje
Strampel-Mink en haar jongste zoon Geesbert Strampel
(1897-1968) voor de woning
aan de Lijnbaan in Wijckel.
(www.interneringsdepotgaasterland.nl)

Geart de Vries (Feanwâldsterwâl, 1956) studeerde geschiedenis in Groningen. Van 1981
tot 2008 werkte hij bij Omrop
Fryslân, onder andere als
programmamaker en eindredacteur van de landelijke
televisie-uitzendingen. Vanaf
2009 is hij directeur van
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). In 1996 maakte
hij een documentaire over
het verblijf van de Belgen in
Gaasterland.
• Henk Dijkstra, Henk Doeleman en Jan Oosterhoff, Interneringsdepot Gaasterland.
Belgische vluchtelingen 19141918 (n.a.v. een tentoonstelling in Informatiecentrum
Mar en Klif in Oudemirdum
in 1996)
• Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog,
Zaltbommel, 2000
• Misjoe Verleyen en Marc de
Meyer, Augustus 1914. België
op de vlucht, Antwerpen,
2013
• Michiel van Wersch, Vluchtoord Veenhuizen, Mijnbestseller.nl, 2012
• www.interneringsdepotgaasterland.nl met informatie over een te houden
tentoonstelling over de
Belgische vluchtelingen
later dit jaar in Balk
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SNEEK VAN BOVEN

DOOR HANS KOPPEN

De kaart van Sneek uit Atlas De Wit uit 1698 is een vrijwel
letterlijke kopie van de kaart van Johannes Blaeu van die stad
uit 1649, welke weer een getrouw duplicaat is van de Sneekkaart van Nicolaas Geelkercke uit 1616. De kaart van De Wit
was op het moment van publiceren dus al verouderd. Maar
doordat in binnensteden wegen en perceelsgrenzen vaak
eeuwen onveranderd vastliggen, valt zelfs in het hedendaagse
Sneek nog veel van de begin 17de-eeuwse situatie terug te
vinden.

S

neek is ontstaan op de grens van het relatief hoog gelegen kleilandschap ten noorden, en het laaggelegen, moerassige veengebied zuidelijk van de stad. Op de kaart valt dat te zien doordat aan de hoge kant
van de stad de twee landpoorten liggen (de Oosterpoort en de Noorderpoort)
waarvandaan de wegen naar andere steden lopen. Ook was daar een dubbele grachtengordel aangelegd om vijandelijke strijdmachten van het lijf te
houden. De zuidkant van de stad was lange tijd te drassig om met legers te
manoeuvreren.
De eerste bebouwing van Sneek dateert uit de 9de eeuw. Die bebouwing lag
op de flanken van wat nu het Oud Kerkhof heet, een opgehoogde oeverwal
langs het veenriviertje It Ges. Vanaf de 10de eeuw staat hier de Grote of
Martinikerk. Vanwege de gunstige bereikbaarheid over water – Sneek lag in
Zuidwest-Friesland ‘als een spin in een waterweb’ – groeide de kleine handelsnederzetting voorspoedig. De eerste oostelijke stadgracht was het Grootzand,
de tweede de Singel. Rond 1490 werden ten slotte ook de wijken De Nieuw
Stadt (nu het Hoogend) en de Uytbuyren (nu Kleinzand en Oosterdijk) binnen
een nieuwe omwalling en omgrachting gebracht. Vanaf 1530 bouwde Sneek
aan een stadsmuur met vijftien torens. Via vijf onder de stadswal doorlopende
‘pijpen’ konden schepen de kaden in de stad bereiken. De Waag was het economische hart van Sneek.
Aan de Kolk staat de Waterpoort uit 1613. De Waterpoort is gebouwd op de
Hoogendsterpijp. Daarvoor bevindt zich de haven (nu de Kolk) voor schepen
richting Stavoren, Holland en de Noordzee. Naast de hoog op de omwalling
gelegen stadsmolen iets naar het zuidoosten liggen de Cleine Palen met de
Kleinpaalsterpijp. Deze pijp werd gebruikt door schepen die via de Steen
wijckse vaart (nu de Woudvaart) naar Steenwijk en Zutphen en verder via de
Rijn naar Duitsland voeren.
Opmerkelijk is dat naast ‘t Raedthuys (nu stadhuis) nog de imposante toren
van de Decama- of Gruitersmastins is afgebeeld. Op het moment van publicatie van de kaart, in 1698, was dat binnenstadskasteel echter al 87 jaar eerder
afgebroken. Ten noorden van de stad is een versterkt huis getekend. Daarmee
zal het Johannieter klooster bedoeld zijn. Dat was evenwel in 1572 met de
grond gelijk gemaakt om te voorkomen dat de Spaanse legers zich erin zouden verschansen. Verder zal opvallen dat huizen en tuinen wel heel eenvormig
en ideaaltypisch zijn ingetekend. Deze omissies wijzen erop dat de kaarten
van De Wit niet per se werkelijkheidsgetrouw hoefden te zijn. Het waren kaarten die beoogden de bezitter ervan een imago te verlenen van welstand, geleerdheid en goede smaak. Het waren vooral kaarten om aanzien te verkrijgen,
niet om de weg te vinden. <
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UITVINDERS EN PIONIERS

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Loeflijnen en buiglinealen
Scheepsontwerper Folkert van Loon
‘Zoo het immer doenlijk mogt zijn, om de beste bezeildheid meer algemeen
te helpen maken, zoodanig, dat de eigenschappen van het schip aan de
voortreffelijkheid onzer vleten meer konde evenaren, welk volk ter Wereld zoude ons
dan overtreffen?’ Dat schrijft scheepsontwerper Folkert van Loon in zijn Handleiding
tot den burgerlijken scheepsbouw uit 1838. Ondanks alle tegenslagen in zijn leven
heeft Folkert van Loon (1775-1840) een tomeloze hoeveelheid energie en maar één
doel voor ogen: de Nederlandse binnenvaarders sneller maken.

T

Model van een herenjacht voor de pleziervaart
ontworpen door Folkert van Loon in 1828. Bij de bouw
van dit jacht zijn twee uitvindingen van Van Loon
toegepast: de gegroefde kiel en de ovale mast. Dit
ontwerp is uitgevoerd op de werf Alta in Harlingen voor
baron Van Tuyl van Serooskerken van IJzendoorn uit
Hillegom. (Fries Scheepvaart Museum)

Onder de tekst: Ontwerp voor de ‘Lemster Beurtman’
door Folkert van Loon, omstreeks 1828. Van Loon werd
gevraagd een snelzeilend beurtschip te ontwerpen
om de voorstanders van een stoombootverbinding
op Amsterdam de wind uit de zeilen te nemen. (Fries
Scheepvaart Museum)

ijdens zijn vroegste jeugd woont Folkert
Nicolaas in Harlingen. Vader Nicolaas
van Loon exploiteert daar houtzaagmolen ‘De Noordsche Hengst’. Het is er een komen
en gaan van schepen die bomen brengen en gezaagd hout halen. Veel van dat hout is bestemd
voor de scheepsbouw. Samen met zijn twee jaar
jongere broertje Arnoldus is Folkert vaak bij de
molen of aan de waterkant te vinden. Aan hun
gelukkige jeugd komt abrupt een einde als beide
ouders kort na elkaar overlijden. De jongens zijn
dan 6 en 8 jaar oud. Arnold komt bij een tante
in huis, Folkert wordt opgenomen in het gezin
van de dominee van Peins. Dat laatste is geen
onverdeeld genoegen, zo blijkt uit Folkerts dagboekaantekeningen. In het domineesgezin wordt
hij verwaarloosd. Folkert is dan ook vaker op
de molen – die tijdelijk door oom Allard Scheltinga wordt beheerd – dan in het stille Peins.
Als Folkert 17 jaar is, gaat hij in de leer bij houtkoopman Wijtze Sijbrands in Leeuwarden. In de
houtzagerij van Sijbrands aan Het Vliet leert hij
de fijne kneepjes van het vak. Drie jaar later is hij
er klaar voor om het bedrijf van zijn vader over
te nemen, Folkert is dan net getrouwd met Hiske
Dirks uit Dronrijp. Het is 1796 en het geluk lacht
het pas getrouwde stel toe. Helaas stagneert de
houthandel door de voortdurende oorlogsdreiging. Folkert besluit te solliciteren als secretaris
van de grietenij Rauwerderhem. Als hij wordt
aangenomen, vestigt hij zich met zijn vrouw in
het dorp Irnsum. Zijn carrière als secretaris is
maar van korte duur door alle politieke rumoer
in die tijd. Folkert heeft in de tussentijd gelukkig
een lucratieve boter- en kaashandel op Engeland

opgezet. Ook heeft hij de molen van zijn vader
laten verplaatsen naar Irnsum. Financieel gezien
gaat het hem nu voor de wind. In 1803 bezit hij
de helft van de houtzaagmolen (inmiddels symbolisch omgedoopt tot ‘De Twee Gebroeders’),
een nieuwgebouwd woonhuis, drie pakhuizen en
een zeewaardig zeiljacht.
Met zijn zeiljacht is Van Loon veel op het water
te vinden. Hij gebruikt het jacht niet alleen voor
het transport van zijn handelswaar, maar ook
om mee te doen aan zeilwedstrijden op de Friese
binnenwateren. Als ervaren (wedstrijd)zeiler

Een spoedige aankomst en
een aangenamer loon
weet Van Loon dus hoe belangrijk snelheid is.
Op de grote scheepswerven waar hij hout levert,
valt hem op dat bij de bouw van schepen voor
de grote handelsvaart scherp wordt gelet op de
zeileigenschappen. Wiskundige berekeningen,
schaalproeven en scheepstekeningen liggen er
aan de basis van het scheepsontwerp. Het stoort
hem daarom steeds meer dat er in de binnenvaart nog zo weinig aandacht wordt besteed aan
zeilsnelheid: ‘Duizenden van schepen worden
in allerlei wanschapen gestalten, op het oog en
volgens een zeer onzeker meten, bij elkander
geklampt, met het hoofddoel, om op weinig water veel te laden, zonder aan het noodige voor
de meeste ligtbeweegbaarheid te denken.’ En
dat terwijl er zoveel voordelen zijn wanneer het
accent juist op snelheid zou worden gelegd. Van
Loon somt op: ‘1. Dat men [een] kleiner mastgestel, ligter vleet en touwwerk, en minder kostbaar
zeildoek noodig heeft. 2. Dat men in aanmerkelijk
korter tijd de reis volbrengen kan. En 3. dat vaartuigen, welke, zonder zeil, door menschenhanden
gevoerd, geroeid of getrokken moeten worden,
veel minder kracht vereischen.’ Samenvattend
stelt hij ‘de snelzeiler verblijdde den koopman
met eene spoedige aankomst, en den schipper
met een aangenamer loon’.
Folkert van Loon besluit dat het tijd is voor veran-

24

Fryslan_jan_feb_2014.indd 24

14-01-14 19:35

Van Loon maakte omstreeks 1828 in opdracht van de gouverneur van Friesland een ontwerp voor een sneller en comfortabeler type trekschuit. Van Loon zegt over de inrichting:
‘Deze schuit biedt een aangenaam verblijf door de stand van een minder verdeelde lichtgeving en de hogere tent met verticaal staande wanden, goede en hoge zitbanken en
ruime roef (…)’. (Fries Scheepvaart Museum)

dering: ‘De innerlijke waarde van de hier te lande,
uit zuiver eikenhout, zwaar gebouwde schepen,
wier getal nog al zeer groot is, bedraagt dikwijls
eenige duizende guldens, en dit is een te groot
kapitaal, om den bouw van dezelve niet alle mogelijke verbetering waardig te achten.’ In zijn vrije
tijd begint hij met een uitgebreide studie naar de
ultieme rompvorm en proeven met scheepsmodellen in de wateren rond Irnsum. Want Van Loon
is ervan overtuigd dat snelheid onder de waterlijn
begint: ‘het gebogene biedt minder tegenstand
tegen het water en het wordt merkelijk minder
gewrongen, wanneer het de oneffene oppervlakte der zee overgaat’. Zijn onderzoek leidt tot
de ontdekking van wat hij het ‘loeflijn-principe’
noemt. Hij propageert een vloeiende loeflijn
halverwege de kiel en de waterlijn, opgebouwd uit
twee halve ellipsen die lopen van respectievelijk
de voorsteven tot het grootspant (op circa 4/10
van de lengte van het schip) en van het grootspant tot de achtersteven. Zijn schepen ogen
veel dynamischer dan de hoekige vaartuigen met
vierkante koppen van dat moment en blijken in
de praktijk inderdaad snelle zeilers te zijn. In 1825
start hij een bureau als ‘Scheepsarchitect voor
particulieren’. Eerst vanuit Harlingen, later vanuit
Leeuwarden.
Van Loon ontwerpt veel schepen voor de bekende
scheepswerf van Eeltje Teadzes Holtrop in IJlst,
een reeks loodsschepen voor het Ministerie van
Marine en de eerste raderstoomboot die bij Fop
Smit in Alblasserdam wordt gebouwd. Het maken van ontwerptekeningen acht Van Loon van
het allergrootste belang om snellere schepen te
kunnen maken: ‘de teekening is de ziel van alles’.
Maar Van Loon kan onmogelijk alle scheepsbouwers daar persoonlijk van overtuigen. En hij
beseft als geen ander dat hij het de scheepsbouwers zo makkelijk mogelijk moet maken, als hij

hun werkwijze wil veranderen. Hij legt daarom
zijn bevindingen vast in twee boeken. Daarnaast
ontwikkelt hij een nieuw soort tekengereedschap
voor de scheepsbouwers, die op dat moment
vrijwel allemaal nog op het oog werken en mallen
gebruiken om het hout af te tekenen. Een methode die van vader op zoon wordt overgedragen.
Van Loon introduceert een serie eenvoudige buiglinealen, gemaakt van balein (de kleine) en hardhout (de grote). Met deze flexibele lineaal kan

Van Loon was een genie
de scheepsbouwer op een eenvoudige manier
cirkels, overgangen van recht naar gebogen en
ovalen tekenen. Over zijn veelgeprezen buiglinealen zegt Van Loon zelf: ‘Mijne bedoeling is alleen,
den Scheepsbouwer een eenvoudig middel aan
de hand te geven, om zijnen bouw te verbeteren
en daartoe eene teekenwijze te gebruiken, die
zonder moeijelijke inspanning en tijdverlies kan

worden geleerd en toegepast.’ Ondanks al zijn
successen, kent Van Loon ook veel verdriet. Hij
verliest zijn eerste echtgenote Hiske (1804), zijn
broer Arnold (1810) en zijn negenjarige zoontje
Nicolaas Arnoldus (1820). En in 1822 moet hij
vanwege financiële tegenwind zijn hele bezit in
Irnsum verkopen. Het doet blijkbaar allemaal
niets af aan zijn enorme ‘drive’ om de Nederlandse scheepsbouw op te stuwen in de vaart der
volkeren. Hij is namelijk niet alleen de uitvinder
van de loeflijnen en buiglinealen, maar ook van
de ovale scheepsmast, de gegroefde scheepskiel,
het doorgehouwen scheerhout, de holle zwaardklamp en de draaiende hanepoot. Bij zijn dood in
1840 stelt stadsarchivaris Wopke Eekhoff simpelweg: ‘Van Loon was een genie’. <
> Meer weten?
•	Eerde Beulakker, Onderscheid moet er zijn; Pleziervaren
in Nederland, een cultuurgeschiedenis, Hilversum, 2012
•	W.F. Broos, F.N. van Loon (1775-1840); Een vergeten
scheepsontwerper, 1980 (Jaarboek Fries Scheepvaartmuseum)
• www.irnsum.nl

Een hektjalk vaart de havenmond van Harlingen binnen, 1781. Met waterverf ingekleurde gravure naar Dirk de Jong.
(Hannemahuis).
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COLD CASE

DOOR NELLEKE IJSSENNAGGER

De handpin van Hallum
Wie op internet zoekt op ‘handpin’ komt meteen uit bij een rekwisiet uit Game of Thrones. In deze populaire televisieserie over
een fictieve wereld vol dynastieën, stammen en machtsstrijd, draagt de rechterhand van de koning – ‘the Hand of the King’ – een
naald in de vorm van een hand. Fictief of niet, een archeologische handpin bestaat wel degelijk en we kennen er een uit Hallum.

De handpin uit de terp bij Hallum is van zilver en heeft
drie uitstekende vingers . Op de achterkant van de
vingers en handpalm is puntversiering te zien. Aan de
voorkant is het middelste staafje plat en voorzien van
puntjes, terwijl de andere twee bol en onversierd zijn.
(Fries Museum, foto Johan van der Veer)

E

en handpin is een type kleding- of haarnaald van zilver. De kop wordt gevormd
door een halve ronding met drie of vijf
uitstekende staafjes, alsof het een vuist met
vingers is. Wat dat betreft komt de pin overeen
met de rekwisiet uit de serie, die een ringbroche
met een hand voorstelt. Sommige exemplaren
zijn versierd met patronen en emaille, andere
zijn simpel. Handpinnen komen uit de Britse of
Keltische wereld. Exemplaren zijn gevonden in
Engeland, Ierland en Schotland. De handpin van
11.1 centimeter die in 1925 in de terp Jouswier in
Hallum werd gevonden toen de terp om commerciële redenen werd afgegraven, is in dit rijtje
uniek. Het is het meest oostelijke exemplaar

van een handpin ooit gevonden. De Hallumse
handpin is van zilver en heeft drie uitstekende
‘vingers’. De naald is niet uitvoerig versierd, maar
op de achterkant van de vingers en handpalm
is puntversiering te zien. Aan de voorkant is het
middelste staafje plat en voorzien van puntjes,
terwijl de andere twee bol en onversierd zijn.
Hoewel er voorlopers van dit type naald bekend
zijn, was de echte handpin vooral in de mode van
de 5de tot en met de 7de eeuw. Precieze datering
blijft lastig, vandaar dat er voor de pin uit Hallum
ook veel verschillende dateringen zijn voorgesteld. Zowel voor wanneer de naald in de Britse
eilanden gemaakt is, als wanneer deze naar Friesland kwam.
Voormalig conservator van het Fries Museum
Boeles schreef de vondst in zijn bekende werk
Friesland tot de elfde eeuw toe aan de derde terpenperiode tussen 400/450 en 700. Op basis
van literatuuronderzoek is de pin ook gedateerd

Ringbroche uit de serie Game of Thrones die sterk doet denken aan een handpin.

tussen 375 en 500, en tussen 700 en 900. Door
recentere vondsten en nieuwe publicaties is er
steeds meer over te zeggen. De pin lijkt gemaakt
tussen 400 en 700. Omdat de Hallumse naald
redelijk simpel is en het type met drie vingers
vroeger is dan die met vijf, gaan Engelse onderzoekers er vanuit dat het een vroeg exemplaar is
uit de 5de of 6de eeuw. Dat de naald echter pas
tussen 700 en 900 naar Hallum is gekomen, is
goed mogelijk. In deze periode zijn er duidelijk
verbindingen met de Britse eilanden en Ierland,
al zijn die er ook in de periode ervoor. Vooral
bekend zijn natuurlijk de Angelsaksische en Ierse
bekeringsmissies naar Friesland, die in de 7de
eeuw begonnen. De speld wordt nog weleens
hiermee in verband gebracht.
Een missionaris of de rechterhand van een koning in Hallum? Nee, dat kunnen we hier niet uit
afleiden. De historische handpin had niet dezelfde functie als de fictieve handpin uit de serie.
Hoewel het waarschijnlijk een waardevol sieraad
was en de handpin zoals veel kledingaccessoires
een boodschap uitgedroeg over bijvoorbeeld
status of culturele en politieke achtergrond, is
het niet per se een koninklijke of kerkelijke affiliatie. Dat wij het nu op een hand vinden lijken en
daarom handpin noemen, wil natuurlijk ook niet
betekenen dat het inderdaad een hand voorstelt.
Geen direct bewijs dus voor een koning of missionaris. Maar de pin wijst naar contacten in de
Vroege Middeleeuwen. Of dat via missies, handel
of in de context van macht en politiek was – een
game of thrones – blijft onzeker. Fictief is een
dergelijke setting allerminst. <
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is collectieconservator terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries
Museum en werkt aan een promotieonderzoek bij de
RUG.
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KORT NIEUWS

DOOR MARIJKE DE BOER

Luisterroute

Gerrit Bennerprijs

Fotograaf Tryntsje Nauta krijgt de tweejaarlijkse Gerrit
Bennerprijs voor beeldende kunst van de provincie
Fryslân. Naast 5.000 euro
krijgt ze een expositie in het
Fries Museum. De jury prijst
Nauta’s drang tot vernieuwing,
de kwaliteit van haar werk en
haar ontwikkeling in de laatste
jaren.
www.friesmuseum.nl

Stadswandeling

In Leeuwarden is een nieuwe
stadswandeling uitgezet
rondom de Museumhaven.
Naast aandacht voor zestien
historische schepen in
de Museumhaven, wordt
geschreven over het nautische
verleden van de hoofdstad.
Vaarwaters, bruggen, pontjes
en gebouwen in de naaste
omgeving komen daarbij aan bod.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Zodenhuis

Het zodenhuis in Firdgum is vijf maanden na de
oplevering deels ingestort. Het zodenhuis is een
reconstructie van huizen zoals die in de 8ste eeuw
in Friesland stonden. Er is een jaar aan gebouwd.
Mogelijke oorzaak is de vele regen die viel in de periode
voorafgaand aan het instorten. Het is nog onduidelijk
of het zodenhuis weer wordt opgebouwd.
www.omropfryslan.nl

Mata Hari

Het Fries Museum heeft van mevouw Smits Assink een
nieuwe foto van Mata Hari in een witte jurk gekregen.
De schoonvader van de schenker had in 1916 Mata Hari
ontmoet aan de gemeentebalie in Den Haag, waar hij
bij de afdeling paspoorten werkte. Mata Hari wilde een
paspoort aanvragen, maar had geen pasfoto bij zich en
wilde een grotere foto verknippen tot pasfoto. Dat vond
Smits jammer. Een paar weken later haalde Mata Hari
haar paspoort en gaf een exemplaar van dezelfde foto,
ondertekend met paarse inkt aan Smits.
www.friesmuseum.nl

Het Fries Museum heeft als
eerste museum in Nederland
een luisterroute. Met deze
non-stop geluidswandeling van
een uur kan het publiek het
museum op een nieuwe manier
beleven. De bezoeker wordt
rondgeleid en hoort verhalen,
interviews en muziek. De
geschiedenis van het museum,
de medewerkers, bijzondere
voorvallen en verborgen verhalen komen aan bod.
De routes worden verhuurd aan de kassa en zijn te
downloaden als app.
www.friesmuseum.nl

Rients Gratama

Rients Gratama hat de Fedde
en Martha Bergsmapriis krigen
foar syn toanielstik Eintsje
libben, in stik oer twa âldere
manlju dy’t weromsjogge op
har libben. De priis wurdt
ienris yn de fiif jier takend
oan de skriuwer fan it bêste
oarspronklike Frysktalige stik út
dy perioade.
www.leeuwardercourant.nl

Nije literêre priis

Foar debutanten komt in nije
jierlikse literêre priis, de Douwe
Tammingapriis, om jongere
skriuwers oan te moedigjen
proaza en poëzij yn it Frysk
te skriuwen. De priis is yn it
libben roppen troch it FLMD,
boekhannel Van der Velde,
Ljouwerter Krante en Omrop Fryslân. Oanlieding is dat
de provinsje ophâlden is mei de Fedde Schurerpriis
foar debutanten. It prizejild, 3.000 euro, komt út de
neilittenskip fan Douwe Tamminga (1909-2002).
www.omropfryslan.nl

Friese Mij

Het archief van de Friese Maatschappij van Landbouw
is geïnventariseerd en toegankelijk geworden. Sinds
de oprichting in 1852 behartigde de Friese Mij op
vele manieren de belangen van de Friese landbouw,

Fryske Anjer

De Fryske Anjer fan it Prins Bernhard Cultuurfonds
is postúm takend oan dichter Tsjêbbe Hettinga, dy’t
yn maart ferline jier stoar. Kommissaris Jorritsma hat
de Anjer oan de soan en dochter fan Hettinga útrikt.
door onder andere het organiseren van veekeuringen
en landbouwtentoonstellingen. In 1992 begon een
fusieproces dat resulteerde in één landbouworganisatie
voor heel Nederland, de LTO. Het archief van de Friese
Mij is bij Tresoar.
www.tresoar.nl

Vredeman de Vriesprijs

Architect Nynke Rixt Jukema heeft de Vredeman de
Vriespriis van de provincie Fryslân gewonnen. Ze
kreeg de vormgevingsprijs voor haar ontwerp van het
Rabobank Atelier in het Fries Museum. De Vredeman
de Vriespriis is een jaarlijkse prijs die beurtelings naar
vormgeving en architectuur gaat.
www.friesmuseum.nl

Middeleeuwse muur

Bij graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de
Johan Frisosluis in Stavoren is een onbekend stuk
middeleeuwse stad opgedoken. Het bleek te gaan om
woonerven met afvalkuilen en putten uit de 12de en
13de eeuw. Dat de handelsstad zich toen zo zuidelijk
uitstrekte, was tot nu toe onbekend.
www.leeuwardercourant.nl

De priis bestiet ut in spjelde, in oarkonde en 2.500
euro. De priis is foar Hettinga syn bydrage oan de
dichtkeunst binnen en bûten de provinsje. Hy skreau
oer it Fryske lânskip en de minsken, mei de Fryske taal
as ynspiraasjeboarne.
www.omropfryslan.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Betinke…
Us generaasje is net safolle nei de Twadde
Wrâldkriich berne. Mar wy hienen der net
safolle mei. Wy seagen wat frjemd op dat yn
de maaitid der ynienen in jûn wie dat we trije
minuten foar acht oere jûns yn ’e hûs roppen
waarden, mar doe’t we wat grutter wiene,
mochten we om fiif oer achten wol wer nei
bûten. Us heit-en-dy woene net dat de bern
bûten raasden wylst de lju dy’t direkt wat te
krijen hân hiene mei de wrâldkriich efkes stil
wiene. Fansels hienen heit-en-dy der wol wat
mei te krijen hân. Mar se fertelden der noait
oer. Hellen de skouders op. Fan oaren hearde
ik folle letter dat heit ûnderdûkt west hat. Mar
hy hat de Drachtster dy’t doe as NSB-er mei in
gewear oan syn bêd stie letter wol oannaam op
it fabryk dêr’t ús heit wurke. Fan oaren moast ik
dat hearre. Letter op skoalle learde ik fan alles
oer dy iennichste oarloch dy’t net oer leauwe
gie, mar sels dêroer kaam thús it petear net op
gong. It is hast net foar te stellen, mar it like
wol oft ik mear mei dy oarloch oanklaud wie
as ús mem-en-dy. Dat wie fansels net sa, want
lykas tûzenen oaren, se praten der inkeld net
oer. Skuldgefoel, ik ha te min dien? Of gie it wat
foarby? Kin hast net, want ús heit hat wurke op
’e distribúsje yn Drachten, no dêr wie Geale,
Piter Wijbenga baas en wurke Tiny Mulder ek. It
wie oer, net mear oer prate jonges, nije wegen
en nije paden. Net omsjen, foarút. We ha op
dit stuit yn Nederlân mear as 6o musea oer de
Twadde Wrâldkriich. It Frysk fersetsmuseum en
it Kazemattemuseum spylje net swak by. Dêr
geane we hinne. Us generaasje benammen,
mar ek de generaasjes dy’t wy grutbrocht ha.
Moaie ienfâldige musea. Mar no wolle trije fan
dy musea yn de easthoeke fan ús lân der in
grut bombastysk museum meitsje, sadat der
noch folle mear minsken op ôf komme. Boem,
kommersjeel dus. En dat hoecht om my no ek
wer net. Miskien hie heit dochs gelyk.

BOEKEN KORT
Jan Mankes; Een kunstenaarsleven in brieven
Jan de Lange
Waanders, Zwolle, 2013
768 pp. | isbn 9789491196355 | € 39,95
Tussen 1910 en 1920 schreef kunstenaar Jan Mankes (1889-1920) honderden brieven. Het grootste deel daarvan
stuurde hij aan Aloysius Pauwels,
sigarenhandelaar, kunstverzamelaar en
mecenas in Den Haag. In zijn brieven
schetst hij een beeld van de ontwikkeling in zijn werk, zijn eerste successen als kunstenaar
en het dagelijkse leven op het platteland. Juist in de
periode waarin hij deze brieven schreef, woonde Jan
Mankes enkele jaren in Friesland. De brieven zijn bezorg door Mankes-specialist Jan de Lange.
Lemsterland
Klaas Jansma
PENN, Leeuwarden, 2013
288 pp. | isbn 9789077948774 | € 19,De gemeentelijke herindeling zorgt
voor een niet aflatende stroom aan
boeken over de geschiedenis van
de verschillende Friese gemeenten.
Daaronder nu ook Lemsterland, dat
recent is opgegaan in de nieuwe
gemeente De Fryske Marren. In het boek Lemsterland
belicht Klaas Jansma het verhaal van Lemmer en de
dorpen eromheen: van Bantega tot Follega. Over de
vervening door de ‘Gietersen’, de drooglegging van de
Echtener polder en de opkomst van de visserij.
Boarnsterhim, met 18 parels van dorpen!
Jelle Roorda & Pier van der Heide
PENN, Leeuwarden, 2013
144 pp. | isbn 9789077948798 | € 12,50
Op 1 januari 2014 hield Boarnsterhim op te bestaan. Een mooie
gelegenheid om de geschiedenis
van de achttien dorpen letterlijk
en figuurlijk in beeld te brengen:
de oude middeleeuwse kerken, de
monumentale boerderijen en de kleine vissershuisjes.
Aan de hand van ruim tweehonderd foto’s laten Jelle
Roorda en Pier van der Heide zien hoe het ‘toen’ was
en hoe het ‘nu’ is. Van ieder dorp is een beknopte historische beschrijving opgenomen, waarbij uiteraard alle
belangrijke bezienswaardigheden de revue passeren.
Oer twa brêgen
Bonne Speerstra
Uitgave in eigen beheer, 2013
268 pp. | isbn 9789090280707 | € 17,95 (te koop bij
de boekhandel in Workum, Bolsward en Wolvega of via
www.bonnespeerstra.nl)
Bonne Speerstra werkte bijna vijftig jaar als veehandelaar.
Een tijd waarin hij de wereld ingrijpend zag veranderen.
Aan de hand van gebeurtenissen die hij
meemaakte bij boeren thuis en op de
veemarkt, beschrijft hij de veranderingen in de veehouderij en de veehandel.
Een anekdotisch verhaal dat zich afspeelt rond zijn geboortedorp Ymswâlde
(bij Tjerkwerd) en in de Stellingwerven,
waar hij als veehandelaar actief was.

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Friezen, Franken en Saksen
(Vergeten Verleden deel 4)
Marco Mostert e.a.
Papieren Tijger, Breda, 2013
264 pp. | isbn 9789067282932 | € 32,(te koop via www.papierentijger.org)
In deze bundel nemen verschillende auteurs de wereld van ‘Friezen, Franken en
Saksen’ onder de loep. De auteurs maken duidelijk dat de samenleving van die
tijd heel wat complexer in elkaar stak dan
de schoolboekjes ons ooit wilden laten
geloven. Ze beschrijven de onderlinge
contacten tussen de verschillende volken, de snel wisselende machtsverhoudingen en het onderlinge geweld
dat werd gebruikt wanneer men dat nodig vond.
Op de praatstoel 2
Reinder Tolsma
Historische Vereniging Noordoost-Friesland, Dokkum,
2013
408 pp. | isbn 9789090276809 | € 20,- (te koop via Historische Vereniging Noordoost-Friesland: info@hvnf.nl)
Acht enthousiaste interviewers gingen vier
jaar lang de boer op om oudere bewoners
van Noordoost-Friesland te interviewen.
Het leverde 34 verhalen op van mensen
uit Dongeradeel, Kollumerland en Dantumadeel. Allemaal mensen met een heel
verschillende achtergrond. In het boek
komen onder andere een wegenbouwer, een boer, een
houthandelaar, een juwelier en een doodgraver aan het
woord. Op de praatstoel 2 is het vervolg van het eerste
deel dat in 2008 verscheen.
Geart Jabiks; Dichter, natuurmens en historicus
Antje van den Berg
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2013
112 pp. | isbn 9789033004230 | € 13,50
Geart Jabiks van den Berg (1886 - 1954)
werd geboren in een armoedige plaggenhut in Schurega. Hij werkte achtereenvolgens als schippersknecht, als boerenarbeider en op de tram in Lemmer. Ook
werd hij gemobiliseerd als soldaat tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Zijn levensverhaal legde hij zelf vast. Dat is nu samen met een aantal
gedichten en brieven van zijn hand uitgegeven door zijn
kleindochter Antje van den Berg.
Gebroken Oranje
Klaas de Groot
United PC Verlag, 2013
430 pp. | isbn 9783854383543 | € 23,20 (te koop via
www.devriesboeken.nl, printing on demand)
In Gebroken Oranje beschrijft Klaas de
Groot de grote bestuurlijke veranderingen die in Friesland plaatsvonden
tijdens de Franse tijd. Hij belicht
achtereenvolgens het democratische
bestuurssysteem voor 1800, waarbij
een hoofdrol was weggelegd voor de elf
steden en dertig grietenijen, de Franse
tijd en tenslotte het aantreden van de
eerste Oranjevorst. Dat laatste zorgde voor het definitieve einde van het unieke Friese bestuurssysteem.
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BOEKEN

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010
Johan Frieswijk & Maarten van der Linde
Verloren, Hilversum, 2013
552 pp. | isbn 9789087043827 | € 35,‘Gelegen aan de rand
van het bos en op de hei,
precies op ‘t drie provinciepunt van Friesland,
Groningen en Drenthe
ligt Nieuw Allardsoog; een
bijzonder landgoed van 14
ha. Een uitstekende locatie
om zowel recreatieve als
zakelijke bijeenkomsten
tot een succes te maken.
Clubs, teams, families en
andere groepen zullen hier
de juiste balans vinden
tussen inspanning en ontspanning.’ Met deze passage
opent de homepage van conferentieoord Nieuw Allardsoog bij Bakkeveen. Een jonge lezer zal niet weten hoe
‘bijzonder’ het ‘landgoed Nieuw Allardsoog’ is en hoeveel groepen daar sinds 1932 ‘de juiste balans tussen
inspanning en ontspanning’ hebben gevonden. Nieuw
Allardsoog is namelijk de bakermat van de Volkshogeschool in Nederland. Een organisatie die zich tussen
1932 en 2011 bezighield met volksontwikkeling en volksopvoeding. Ruim een miljoen Nederlanders volgden in
de ruim 75 jaar van hun bestaan een meerdaagse cursus bij een van de zestien Volkshogescholen in Nederland. De Volkshogeschool was een brede educatieve beweging die de deelnemers door middel van meerdaagse
cursussen in internaatsverband niet alleen op het intellectuele vlak, maar ook op het sociale en creatieve vlak
wilde stimuleren. Hoger doel was ‘het versterken van de
volksgemeenschap en het vernieuwen van de cultuur’.
Belangrijke waarden voor de organisatoren waren
educatie, sociale integratie en gemeenschapsvorming.
Daarbij bood men ruimte aan alle politieke, sociale en
culturele stromingen. De Volkshogeschool was in feite
een reactie op de verzuilde maatschappij die het oplossen van grote maatschappelijke problemen in de weg
stond. De eerste activiteiten van de Volkshogeschool
waren vooral gericht op het oplossen van de grote

UITGELICHT

DOOR MARIJKE DE BOER

Etsen van Rembrandt
jeugdwerkloosheid en daarmee samenhangende sociale
problematiek in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Grote
groepen jongeren kregen in Allardsoog – variërend
van enkele weken tot enkele maanden – vakscholing in
combinatie met sociale vorming en culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Daarnaast werd gewerkt aan
de aanleg en inrichting van de gebouwen en terrein van
de Volkshogeschool. Het dagprogramma zag er eind
1932 als volgt uit: ‘7.00 uur opstaan, 7.30 uur ontbijt,
8.00 uur arbeid, 10.15 uur koffie, 10.30 uur arbeid, 12.00
uur middagmaal, 13.00 uur vrije tijd, 14.00 uur sport,
15.00 uur politieke aardrijkskunde, 16.00 uur motorles
en bijenkorfvlechten, 17.00 uur taal- en declamatieles,
18.30 koffiedrinken, 19.00 vertrek naar Bakkeveen voor
lezing met lichtbeelden.’ Tussen 1932 en 1940 namen
ruim 3.400 werkloze jongeren deel aan de kampen op
Allardsoog. Daarnaast werden dagcursussen verzorgd
voor mensen uit de agrarische sector waar per jaar
zo’n zeventig mensen aan deelnamen. Een verblijf op
Allardsoog maakte soms diepe indruk op de vaak nog
jonge deelnemers. Zo schrijft Chris Buurman uit Rotterdam in 1935 aan zijn verloofde Dien: ‘Begrijp je hoe
ik hier geestelijk groei? Hier in Bakkeveen of liever Frieslands uithoek is het beste in de mens wakker geschud.
Het kan niet anders, dit werk geeft vrucht. Hier gaat een
zaaier uit en doet dit niet tevergeefs.’ Na de oorlog nam
het fenomeen van de Volkshogeschool een enorme
vlucht. Samenwerking en vernieuwing stonden korte
tijd hevig in de belangstelling. En de Volkshogescholen hadden de wind mee in een tijd waarin ‘éducation
permanente’ overheidsbeleid werd. In hoog tempo
werden nieuwe vestigingen geopend. Het cursusaanbod ging uiteraard met de tijd mee. Naast de ‘algemene
Volkshogeschool cursussen’ werden trainingen georganiseerd voor het kader van plattelandsjongeren en plattelandsvrouwen, maar ook voor het begeleiden van de
integratie van kleuter- en basisscholen en voor ondernemingsraden. Uiteindelijk was het de afhankelijkheid
van subsidies die de Volkshogescholen de das omdeed
toen de overheid zich langzaam terugtrok en de marktwerking zijn intrede deed.
Waar in 1977 nog 37.000
cursisten konden worden
genoteerd bij de Volkshogescholen, viel in 2011
definitief het doek. Johan
Frieswijk en Maarten van
der Linde beschrijven in
hun monografie De Volkshogeschool in Nederland
de geschiedenis van de
beweging: de filosofie,
de hoofdrolspelers, de
ontwikkelingen in de tijd
en de verschillende vestigingen. Niet altijd even
eenvoudige materie, maar
het levert wel een prachtig
beeld op van een idealistische organisatie die
uiteindelijk grote invloed
heeft gehad op precies
datgene wat ze voor ogen
had: de volksontwikkeling
en volksopvoeding.

Het Hannemahuis in Harlingen heeft vanaf 8 maart de
tentoonstelling ‘Rembrandt in Zwart-Wit’ in huis die
honderd originele etsen van de Nederlandse kunstschilder laat zien.
Het Hannemahuis legt in de expositie een speciaal
accent op de portretten (afbeeldingen van bestaande
personen) en tronies (karakterkoppen) die Rembrandt
van Rijn maakte. De meester uit de 17de eeuw (16061669) maakte in totaal ongeveer driehonderd schilderijen, driehonderd etsen en tweeduizend tekeningen. Hij
beheerste het spel met licht en donker heel goed. Zijn
scherpe contrasten trekken als het ware de toeschouwer
de voorstelling binnen. Rembrandt zag zichzelf vooral
als een portretschilder en maakte honderd geschilderde
en twintig geëtste zelfportretten. De schilder begon in
1628 met etsen en was zijn leven vooral beroemd als
etser. Een deel van de portretten zal in opdracht zijn gemaakt, zoals dat bekend is van de predikant Johannes
Uytenbogaert. Heel bijzonder is dat niet alleen de ets te
zien is, maar ook de originele etsplaat. Rembrandt heeft
zijn eerste vrouw Saskia van Uylenburgh meerdere
keren in etsen vastgelegd, maar dat geldt, voor zover
wij weten, niet voor zijn twee latere concubines, Geertje
Dircx en Hendrickje Stoffels.
Het is voor het eerst dat in Noord-Nederland zoveel
etsen van Rembrandt tegelijk te zien zijn. Als verbinding tussen Rembrandt en de Harlinger geschiedenis is
er werk te zien
van de Harlinger schilder Jacob Backer en
tijdgenoot van
Rembrandt. De
etsen zijn tot
en met 22 juni
te zien. <
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KALENDER
31 januari
AUTHENTICITEIT BIJ OUDE SCHEPEN
De werkgroep Maritieme Geschiedenis organiseert een
symposium over de zoektocht naar die ongrijpbare
authenticiteit bij oude schepen.
www.tresoar.nl

2 februari
VONDSTEN VAN ORGANISCHE AARD
Amateur-archeoloog Meindert Ley vertelt over met
name botmateriaal dat vaak opduikt bij opgravingen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 2 februari
WETTER
Een tentoonstelling met als thema Wetter in
samenwerking met galerie De Roos van Tudor met
werken van Willem van Althuis, Gerrit Benner, Jan Roos,
Robert Zandvliet en Sjoerd de Vries.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

9 februari
SPOORLIJN HARLINGEN-LEEUWARDEN
Loek van der Heide uit Harlingen houdt een lezing
over 150 jaar spoorlijn Leeuwarden-Harlingen naar
aanleiding van de tentoonstelling die vorig jaar in het
Hannemahuis in Harlingen was.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 16 februari
DOODENG
Op de tentoonstelling zijn gemuteerde dieren en
historische foto’s van de ‘freaks’ van weleer te zien.
In de 19de en 20ste eeuw trokken zogenaamde

DOOR MARIJKE DE BOER

‘freakshows’ door Europa. Amusement om
toeschouwers angst aan te jagen, bestaat nog steeds.
www.willemvanharen.nl

19 februari
WAT HEWWE NOG NIET HAD?
Gerry Kuijper vult de avond met allerlei wetenswaardig
heden, zoals opschriften in de stad en aandacht voor het
gebied rond het Blokhuis, dat omstreeks 1500 aan de
westkant van de stad gebouwd is.
www.hannemahuis.nl

5, 12 en 19 maart
KONING WILLEM I, II EN III
Studium Generale lezingen
van de biografen Jeroen Koch,
Jeroen van Zanten en Dick
van der Meulen die over de
koningen Willem I, Willem II
en Willem III schreven.
www.tresoar.nl

8 maart tot en met 22 juni
PORTRETTEN EN TRONIES
Honderd originele etsen van Rembrandt zijn op deze
tentoonstelling te zien. Extra aandacht krijgen de
portretten en tronies.
www.hannemahuis.nl

12 maart
KONINGIN WILHELMINA
Emerentia van Heuven-van Nes vertelt over de brieven
die koningin Wilhelmina in de jaren 1886-1935 aan
haar Britse gouvernante Miss. Elizabeth Saxton-Winter
schreef.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

13 tot en met
21 maart

VERWACHT

WEEK VAN DE KLASSIEKEN
De week staat in het teken
van Romeinse keizers. Tal
van activiteiten worden
georganiseerd, onder andere
bij Tresoar.
www.weekvandeklassieken.nl

Toneel
Friesland kent een rijke traditie van toneel,
kleinkunst en ander ‘winterjûnenocht’. Het wemelt
in de dorpen van toneelgezelschappen, nog
steeds. Veel voordrachtskunstenaars en variété zijn
verdwenen, hoewel revues soms een opmerkelijke
opleving doormaken. In de volgende editie van
Fryslân belangwekkende artikelen over wat het
toneel in Friesland zo bijzonder maakte. Fryslân en
het toneel verschijnt op 26 maart.

15 maart
BOEKENBAL VOOR LEZERS
Als afsluiting van de Boekenweek is het Boekenbal voor

KFG NIEUWS

IN MEMORIAM

Genootschapslezing

Tjebbe de Jong (1956-2013)

Op woensdag 19 februari houdt de heer drs. Bert
Looper voor de leden van het Fries Genootschap
een lezing over ‘Vormgeving in Fryslân in de
twintigste eeuw’. Het sluit aan bij zijn artikel in
De Vrije Fries van 2013 over de bekende Friese
meubelfabriek van Fristho. De lezing begint
om 20.00 uur en is in Tresoar (Boterhoek 1 in
Leeuwarden). Introducés zijn welkom.

Op 25 oktober jongstleden overleed na een kort ziekbed
ons medebestuurslid Tjebbe de Jong. Tjebbe maakte
sinds 2006 deel uit van ons bestuur en zou dus in
2014 definitief aftredend zijn. Met zijn eigen bureau
Historische Producties en Teksten verzorgde hij meerdere boeken, onder meer over de geschiedenis van de
rooms-katholieke parochies in Leeuwarden. Hij was
medeoprichter in 2001 en onbezoldigd directeur van
het Titus Brandsma Museum in Bolsward. Tijdens de
bestuursvergaderingen het afgelopen jaar kon hij meeslepend vertellen over zijn speurtocht in Nederland en

Lezers in De Harmonie in Leeuwarden. Het thema is
reizen en lezers kunnen tal van auteurs van reisverhalen
ontmoeten, zoals Tommy Wieringa, Jelle Brandt
Corstius Frank Westerman, Carolijn Visser, Lieve Joris,
Bert Wagendorp, Joke Hermsen, Redmond O’Hanlon
en Rob Wijnberg.
www.harmonie.nl

tot en met 15 maart
RUIMTEVAART
In het Streekmuseum/Volkssterrenwacht in
Burgum is een tentoonstelling over de laatste grote
ontdekkingsreis in de ruimtevaart te zien.
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl

16 maart
OUD JOURE
Henk Hoekstra laat films zien over oud Joure van voor
en na de Tweede Wereldoorlog en vertelt daarover.
www.museumjoure.nl

tot en met 29 maart
FEESTELIJKE TAFELS
Museum het Admiraliteitshuis in Dokkum laat met
de expositie Feestelijke Tafels vier tafels zien die op
bijzondere manier
zijn gedekt door
kunststudentes,
kunstenaars,
de firma Rosier
uit Dokkum en
de buren van
het museum.
Daarnaast zijn
serviezen uit de
19de eeuw uit de
collectie en een
kinderservies te
bezichtigen.
www.museumdokkum.nl

tot en met 30 maart
FACING NATURE
In deze expositie staat de kunstcollectie van het
echtpaar Henk de Heus en Victoria de Heus-Zomer
centraal. De tentoonstellling is samengesteld rond het
thema natuur en omvat ruim honderd schilderijen,
fotowerken en plastieken met werken van Nederlandse
en buitenlandse kunstenaars. Er is ook werk van Gerrit
Benner te zien.
www.museumbelvedere.nl
België naar prenten van de rooms-katholieke Bolswarder broers Bote en Schelte Adams, die in het begin van
de 17de eeuw als Boëtius en Schelte à Bolswert naar
Amsterdam vertrokken en zich in 1617 in Antwerpen
vestigden, waar zij succesvolle graveurs werden. Zij
werkten onder meer voor Peter Paul Rubens en Anton
van Dyck, die hen lange tijd in dienst namen om hun
schilderijen in prent te laten brengen. Zijn speurtocht
resulteerde in een bijzondere en zeer positief ontvangen tentoonstelling in het Bolswarder museum (juniseptember 2013), waar ongeveer honderd werken uit
hun oeuvre te zien waren, en in een monografie over
beide broers. Wij zullen Tjebbe’s enthousiaste inbreng,
aanstekelijke humor en Bourgondische inslag missen.
Hotso Spanninga, voorzitter KFG
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl
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13 september 2013 - 30 augustus 2015

ons kent ons in
de gouden eeuw
Wie deelde in Friesland in de 17de eeuw de lakens
uit? Ontmoet vijf sleutelfiguren met hun persoonlijke
kostbaarheden, ambities en geheimen. Society-expert
Jort Kelder laat zien dat begrippen als old boys network,
nouveaux riches en musthaves van alle tijden zijn.
De Gouden Eeuw komt tot leven.

www.friesmuseum.nl
Mede mogelijk gemaakt door:

Wiersma-Reitsma Stichting
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