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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Omslag: Suzanna van Burmania, vijf jaar oud, geschilderd door Wybrand de Geest in 1634. Het portret is te
zien op de tentoonstelling ‘Pjutten en beukers. Friese
kinderportretten 1550-1800’ in Museum Martena. (Particuliere collectie, foto Bob Goedewaagen)
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www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan
www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap
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Seffinga, Doeke Sijens en Jan van Zijverden.
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Kinderportretten

Kille chirurg en gevoelige romanticus

SIEBRAND KRUL

In een kunstrecensie uit 1970 vatte de Leeuwarder Courant twee kanten van het karakter van Hendrik
Straat samen in de kop hierboven. Als Straat om de zoveel jaar in de belangstelling staat, is het altijd omdat hij de chirurg was die in 1954 de Siamese tweeling Tjitske en Folkje uit Mûnein succesvol
scheidde. En vervolgens voor de massaal toegestroomde pers verklaarde dat het lastigste deel van de
ingreep het rumoer van de rondlopende filmmakers was. Straat bleef er onbewogen onder. Misschien
was hij eerder koel dan kil. In elk geval was hij voornaam en formalistisch. Maar inderdaad: heel anders
was zijn kunstzinnige kant, die in deze Fryslân wordt belicht. Hier toonde de zoon van een Groninger
banketbakker zich een gepassioneerd kunstverzamelaar, die zijn statige huis aan de Spanjaardslaan
volstopte met moderne kunst.
Verder in deze Fryslân, die het vanaf nu moet stellen zonder de gewaardeerde inbreng van ons Sneker
redactielid Hans Koppen, een toelichting van de Groninger conservator Egge Knol op het zogeheten
Friese terpenpaard dat een nieuw onderkomen vond in het Landbouwmuseum in Earnewâld. Ruud
Spruit beëindigt zijn serie over schatten van stinsen met het Martenahuis, inhoudelijk niet ver van
Marjan Brouwers relaas in dit nummer over de portretten van adellijke kinderen. En: altijd al willen
weten wat een ‘zwaardschedepuntbeschermer’ is? Nelleke IJssennagger legt het uit, ze moest ervoor
naar Engeland. Philippus Breuker geeft met zijn boek Opkomst en bloei van het Friese nationalisme de
discussie over de oorsprong en diepgang van Fries cultuurnationalisme een nieuwe slinger, Symen
Schoustra bespreekt zijn studie.
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
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Kunst van dr. Straat

DOEKE SIJENS

Chirurg en kunstverzamelaar H.L. Straat

‘Een goede medicus is
kunstgevoelig’
Voor de vele patiënten die Hendrik Luitje Straat (1890-1976) in zijn lange carrière als chirurg heeft
behandeld, was hij een kalme en vertrouwenwekkende dokter. In zijn woonplaats Leeuwarden kende
men dr. Straat als een uitermate hoffelijk en op het eerste gezicht wat afstandelijke man met belangrijke
functies, zoals het bestuurslidmaatschap van het Diaconessenziekenhuis. Achter deze façade ging een
gepassioneerd kunstverzamelaar schuil, die in zijn statige huis een gedurfde collectie moderne kunst
bij elkaar bracht.

De jonge chrirug, rond 1930. (Familiearchief)
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H

ij hield van de omgang met kunstenaars, hij steunde
ze financieel en organiseerde exposities voor hen.
Zelf schilderde hij ook. En ook al wist hij dat zijn
talent bescheiden was, na zijn pensionering nam zijn passie
voor het creëren van eigen werk steeds verder toe.
Hoewel hij vaak werd getypeerd als een vastberaden Fries,
was Hendrik Straat geboren in de stad Groningen. Zijn vader
was banketbakker (‘suikerbakker’ staat op de geboorteakte),
die het zich kon permitteren zijn zoon naar de HBS te sturen.
De jonge Hendrik voelde er eerst voor om Nederlands te
studeren, maar hij koos voor geneeskunde, omdat hij er
tegenop zag om leraar te worden. In zijn studietijd deed
hij volop mee aan het studentenleven en was lid van een
roeivereniging. Uit deze periode is een serie foto’s met
natuuropnamen bewaard gebleven, waar zijn artistieke
belangstelling al duidelijk uit blijkt. Dokter Straat werkte een
tijdje als invaller voor een huisarts in Ternaard, maar toen hij
aan de Rijksuniversiteit Groningen assistent kon worden van
hoogleraar Carel Frederik Koch, koos hij definitief voor het

Verrukkelijk beroep
specialisme chirurgie. Nadat hij in 1919 klaar was met zijn
opleiding, wilde hij zich als chirurg vestigen in Assen, maar
een andere specialist was hem te snel af. Daarom vertrok
hij naar Leeuwarden, waar nog wel emplooi was voor een
chirurg en hij ging werken voor het Diaconessenziekenhuis.
Hij was inmiddels getrouwd met Gees Janssen, dochter
van een aannemer uit Groningen. Nadat zijn praktijk goed
op gang was gekomen, liet hij aan de Spanjaardslaan, naar
een ontwerp van architect Baart, een groot woonhuis met
praktijkruimte bouwen.
Wie in de jaren twintig en dertig werkzaam was als chirurg,
kreeg met allerlei operaties te maken, een specialisme
was niet aan de orde. Daarbij was de narcose nog niet
erg geavanceerd. ‘Een blindedarm kostte je aanvankelijk
een uur,’ vertelde Straat in een interview, ‘en later een
kwartiertje’. Het werk van een chirurg noemde hij ‘fysiek en
psychisch bijzonder zwaar’, maar ook ‘een machtig mooi,
een verrukkelijk beroep’. Hij moest, afgezien van vakanties,
altijd beschikbaar zijn. Hij was een echte vakman, die vaak

Doede
HendrikNieuwenhuis
Straat met familie in de salon, Spanjaardslaan. Achter hem
in
een1941.
deel van zijn verzameling. Circa 1946. (Familiearchief)

een rustgevende invloed op zijn patiënten had. ‘Je moet
vertrouwen kweken, zodat de patiënt zich ontspant.’ Over
zijn Friese patiënten was de dokter meestal erg tevreden.
‘Ze aanvaarden wat hun wordt meegedeeld. Als je voor een
operatie zei dat dit en dat moest gebeuren, dan was het vaak
“as meneer het seit mut het mar”.’
Hendrik Straat werkte met grote inzet, maar hield ook
tijd over voor andere activiteiten. Zo werd hij al spoedig
bestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering van
Schilder- en Tekenkunst in Leeuwarden, die jaarlijks een
tentoonstelling organiseerde in het Princessehof. Over
de betekenis van deze exposities zei schilder Bouke van
der Sloot: ‘Straat helle hjir in soad modern wurk hinne en
sadwaande wienen der faak skitterende tentoanstellingen te
sjen.’ Daarnaast deed hij ook historisch onderzoek, getuige
een aantal artikelen dat hij in De Vrije Fries publiceerde.
Hierin boog hij zich over het functioneren van het
chirurgijnsgilde in Leeuwarden en deed hij nader onderzoek
naar de schilder Lambert Jacobsz. Lange tijd was hij ook
bestuurslid van het Diaconessenziekenhuis.

H.L. Straat, Spanje.
Olieverf op doek, uit 1953.
(Particuliere collectie, foto
John Stoel)

Verzamelaar
In de jaren dertig reed Hendrik Straat een paar keer per
jaar naar Amsterdam, waar hij altijd op bezoek ging bij
Kunsthandel Van Lier op het Rokin. Meestal bezocht hij
dan ook Kunsthandel Buffa in de Kalverstraat. Haast altijd
keerde hij na zo’n bezoek met een kunstwerk terug in
Leeuwarden. Hij was in zijn studententijd al begonnen met
het verzamelen van antiek en na zijn huwelijk breidde hij
zijn verzameling in eerste instantie nogal traditioneel uit
met werk van oude meesters. Langzaamaan veranderde zijn
smaak en begon hij belangstelling te krijgen voor moderne
kunstenaars. Steeds vaker kocht hij werk van expressionisten
als Constant Permeke en Hendrik Chabot. Of hij nam
werk mee naar Leeuwarden van hyperrealistische schilders
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Kunst
FRIESE
van
BEWEGERS
dr. Straat

DOOR DOEKE SIJENS

Het woonhuis aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden, dat
Straat naar een ontwerp van
architect Baart liet bouwen.
(Tresoar)

Advertentie in de Leeuwarder
Courant van 24 september
1948. (Tresoar)

De dokter is altijd aan het studeren, ook op excursies. Circa
1950. (Familiearchief)
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als Carel Willink, Raoul Hynckes, Wim Schumacher en
Dick Ket. Wie in zijn huis aan de Spanjaardslaan de gang
doorliep, stuitte op het mysterieuze schilderij Wilma met
kat van Willink en boven het buffet in de woonkamer hing
het kleurrijke Jabbeke in de zomer van Permeke.
Hij kocht ook plastieken, antieke Chinese figuren
of houtsculpturen. Ook hierbij volgde hij zijn
eigen smaak en koos vaak voor modern werk
van kunstenaars als Maria Eulenbruch, Georg
Kolbe en Fritz Blum. Hij kocht wat hem boeide of
imponeerde. Hierbij overlegde hij nauwelijks met
zijn echtgenote. Ook zijn drie kinderen betrok hij
zelden bij zijn aankopen.
Zijn favoriete schilder was in deze periode Hendrik
Chabot, die hij in zijn atelier in Rotterdam bezocht.
Er ontstond een vriendschap en Straat kocht

rechtstreeks werk van Chabot. In de oorlog steunde hij de
joodse kunsthandelaar Van Lier door bij hem te blijven kopen
en Wim Schumacher liet hij een portret van zichzelf en
zijn vrouw schilderen (‘Mijn vrouw is nu wel ‘rijp’ voor het
portret’). ‘De kunstenaars hebben mij veel geluk gebracht,’
zou Straat later verklaren. Pierre Janssen schreef over de
kunstenaars uit de collectie dat de chirurg had gekozen ‘voor
de gloed van hun emotie, voor de durf van hun opzet, voor
het directe en onherroepelijke van hun uiting’.
Hendrik Straat was niet een man, die zijn emoties uitte.
Museumdirecteur Pierre Janssen typeerde hem als ‘rustig
en zonder veel ophef’. Zijn dochter vertelt: ‘Vader zei nooit
veel. Na de werkdag en na een kopje thee of soms een
glaasje alcohol trok hij zich terug in de spreekkamer.[…]
Hij was een erg introverte man, praatte weinig.’ Een van
de zeldzame keren dat hij een uitspraak over zijn karakter
deed, bestempelde hij zichzelf als een individualist, ‘niet een
conformist’. In de oorlogsjaren werkte hij zoveel mogelijk
door, hielp zo nodig clandestien onderduikers en moest - na
een belediging van een Duitse officier - twee nachten op het
politiebureau blijven. Met zijn gezin ging hij in deze tijd voor
langere perioden naar Gaasterland, waar ze logeerden in
Hotel Jans in Rijs. Hier begon Straat voor het eerst serieus
te tekenen. Op fietstochten schetste hij het haventje van
Laaxum of het kerkje van Harich. Na de bevrijding vroeg het

Gerrit Benner
medische werk weer al zijn aandacht. Ook werd zijn vrouw
ernstig ziek, zodat er niet veel van artistieke bezigheden
kwam. Zij stierf in 1948. Straat hertrouwde met Ti(ti)a
Osinga, die ook zeer in kunst geïnteresseerd was. Samen
kregen ze twee zoons.
Schilder Cees Bantzinger attendeerde Straat in de zomer
van 1946 op een bijzondere kunstenaar uit Leeuwarden:
Gerrit Benner. De dokter bracht de nog geheel onbekende
kunstenaar een bezoek in zijn huis aan de Verstolkstraat, een
ontmoeting die hij naderhand ‘een openbaring’ zou noemen,
‘omdat zich hier een eigen wereld ontvouwde van een man,
die zonder op- of omzien naar wat als gangbaar of geijkt
werd beschouwd […] zijn eigen baan zocht. In zijn wereld
leefde het wonder.’
Hij raakte in de ban van Benner, kocht zijn werk en gaf hem
een aantal jaren een vaste toelage. In ruil hiervoor mocht hij
werk van Benner uitzoeken: zijn collectie ‘Benners’ zou uiteindelijk meer dan honderd gouaches, tekeningen en schilderijen omvatten. In zijn enthousiasme voor Benner ging
Straat nog verder, hij zorgde er ook voor dat Benner exposities kreeg in Leeuwarden en gebruikte al zijn contacten om
hem ook in het Westen bekendheid te geven. Een jaar na hun
eerste ontmoeting was het werk van Benner al in Amsterdam
te zien. Hij bewonderde vooral de kleurige bloemstillevens
die Benner in zijn beginperiode maakte, de dromerige landschappen en de geheimzinnige voorstellingen met ruiters

Gevoelige romanticus

Dr. Straat in 1954 op weg naar het ziekenhuis om de Siamese tweeling Tjitske en Folkje de Vries te scheiden. (Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)

en koetsjes. Later, toen het werk van Benner harder en abstracter werd, nam zijn belangstelling af. Benner gaf Straat
ook adviezen over zijn eigen schilderijen. Toen hij hem een
bloemstilleven liet zien waar hij aan werkte, zei Benner: ‘Nou
moet de dokter nog vergeten dat het bloemen zijn.’
Op het einde van de jaren vijftig ging Hendrik Straat het wat
rustiger aan doen. Hij verkocht zijn huis in Leeuwarden en
liet in het landelijke Tietjerk een nieuwe woning bouwen.
In deze bungalow was voor zijn uitgebreide kunstcollectie
veel minder plaats en daarom besloot hij de verzameling
grotendeels van de hand te doen. Omdat hij het nieuwe huis
door een architect liet ontwerpen - en hij dus ook opdracht
had kunnen geven voor het bouwen van een huis mét
kunstcollectie - moet hij bewust besloten hebben zijn kunst
los te laten. Hij was zelf weer gaan schilderen en daarom
richtte zijn artistieke belangstelling zich gaandeweg meer op
eigen creatief werk. Dat hij beslist geen hypotheek voor het
nieuwe huis wilde afsluiten, speelde overigens ook een rol,
hij wilde geen schulden maken. De collectie werd - onder
grote belangstelling - in mei 1960 geveild in Amsterdam. In
de periode die aan de veiling vooraf ging, was de collectie te
zien in Arnhem, Schiedam en Leeuwarden. In de pers werd
de verzameling uitbundig geprezen. ‘Met ziet immers in
deze collectie geen kunsthistoricus maar een individu, geen
reeks van namen maar een eigen keuze, geen systeem maar
een smaak, die daarenboven niet constant blijft maar zich
ontwikkelt.’ Straat verkocht overigens niet alles. Verreweg het

Tjitske en Folkje
In november 1953 werd in Mûnein een Siamese tweeling
geboren. Na de riskante bevalling werden Tjitske en
Folkje de Vries direct naar het ziekenhuis in Leeuwarden
vervoerd. De ‘brug’ van 8,5 centimeter lengte die hen
verbond, werd op 12 juni 1954 in het Diaconessen
ziekenhuis met succes verwijderd. Straat stond aan het
hoofd van een team van zes medici, dat de operatie
uitvoerde. Een groot aantal belangstellenden volgde
de verrichtingen op de tribune. De pers had veel
belangstelling voor de tweeling. Een horde fotografen
wachtte de dokter in de Spanjaardslaan op weg naar het
ziekenhuis op. Hij bleef onder alle opwinding kalm. Alles
werd vastgelegd op film, waardoor het snikheet was
in de operatiekamer. Bij de persconferentie na afloop
verklaarde dr. Straat: ‘De sfeer in de operatiezaal was
heel merkwaardig. Allen waren gekleed in groen. […]
Aanvankelijk herkenden wij elkaar daardoor even niet.
Boven ons hingen de felle filmlampen. Er was iets meer
geloop en gedruis in de operatiezaal dan wij anders
gewoon zijn.’ Over de operatie sprak hij uiterst nuchter,
de scheiding was ‘niet zo’n moeilijk geval’.

Uit de collectie Straat is dit
doek van Gerrit Benner, Wachtende koets, gouache, 1948.
(Particuliere collectie, foto Fries
Museum, ©AG Benner)

grootste deel van zijn Benners en ook een paar werken van
Chabot hield hij achter. De werken van Ket, Schumacher en
Hynckes uit zijn collectie zijn stuk voor stuk aangekocht door
het Gemeentemuseum Arnhem. Ook het iconische Wilma
met Kat kwam in dit museum terecht.
Na zijn vertrek naar Tietjerk ging dr. Straat met pensioen
(ook al voerde hij nog een enkele keer een operatie uit)
maar hij bleef actief als bestuurder van het ziekenhuis. Hij
bemoeide zich ook nog wel met het kunstleven in Friesland,
maar besteedde steeds meer tijd aan schilderen. Hierbij
ontwikkelde hij zich van impressionist steeds meer tot een
abstract-expressionistisch werkende schilder. Hoewel hij
geen grote pretenties had, exposeerde hij in 1970 zijn werk
in Galerie van Hulsen en drie jaar later in het Princessehof.
Dokter Straat in circa 1960.
Geprezen werd de innerlijke harmonie van zijn schilderijen
(Familiearchief, foto John Stoel)
en zijn oorspronkelijke visie. Volgens een recensent
manifesteerde ‘de kille chirurg’ zich in de tere kleuren die hij
voor een werk had gebruikt ‘als een gevoelige romanticus’.
Toen Hendrik Straat in 1970 ter gelegenheid van zijn
tachtigste verjaardag met een journalist over zijn carrière
als chirurg en verzamelaar sprak, zei hij: ‘Ik heb altijd op het
standpunt gestaan dat de uitoefening van de geneeskunde
een kunst is. […] Ik vind dat je in dit vak niet moet uitoefenen
wat je weet en kunt, maar dat je het als een kunst moet
zien, een voelbaar iets tussen patiënt en medicus. […] Je
moet vertrouwen kweken, zodat de patiënt zich ontspant.
Zoals een kunstwerk zich opent voor de beschouwer, zo stelt
ook de patiënt zich open voor de medicus.’ Hieruit volgt
Met dank aan Anneke van
dan ook automatisch zijn stelling: ‘Een goede medicus is
Rooijen, Gwen Nijsen en
Hedzer Straat.
kunstgevoelig’. <
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COLD CASE

NELLEKE IJSSENNAGGER

Van losse vondst tot
een legertje

Het Norwich Castle Museum in Engeland heeft een zeer rijke collectie archeologica. In relatie tot Friesland zijn vooral de vondsten
uit de Angelsaksische en Vikingtijd (400-1066) interessant, omdat
er toen veel contacten en uitwisseling was. Het bestuderen van

objecten uit die periode in Engeland kan daarbij nieuw licht werpen op de Friese
collectie. Dit gebeurde met een ‘sword scabbard chape’, oftewel zwaardschedepuntbeschermer uit Ashwellthorpe in het district Norfolk.

De zwaardschedepuntbeschermer. (Fries Museum,
collectie provincie Fryslân)

I

n het Fries Museum is precies eenzelfde object te vinden. Het is sinds de jaren tachtig in
de collectie, geschonken door een particuliere
vinder die het als losse vondst tegenkwam. De
zwaardschedepuntbeschermer is een stuk beslag
dat om de punt van een zwaardschede zit ter
bescherming en decoratie. Het bronzen object
is zo’n vier centimeter hoog en aan de voorzijde
versierd met een mensfiguur met een gezicht
en face, waarvan de ogen weergegeven zijn met
puntcirkels. Ook neus en haar of hoofddeksel
zijn duidelijk aangegeven; sommigen spreken
van een helm met duidelijke neusbescherming.
Een man met helm, het uiterlijk van een krijger, past natuurlijk goed bij de drager van een
zwaard. Naar beneden toe is er niet echt een
8

lichaam, maar loopt het geheel in
een punt met ronde knop. De
armen van de figuur zijn omhoog richting het hoofd, en
bestaan uit twee vogelkoppen die met de bek naar het
gezicht zijn gericht. Goede
parallellen waren niet gedocumenteerd. Het was wel bekend
dat het stuk uit de periode 400 tot
700 moest komen en dus in de volksverhuizingstijd te plaatsen is.
Uit de Norfolkse vondst is al meer informatie te halen en die leidt weer naar andere
vondsten. Met behulp van deze vondst levert
een zoektocht in het Engelse nationale registratiesysteem voor bodemvondsten nog meerdere
recente exemplaren op. Deze zijn gevonden en
geregistreerd tussen 2008 en nu. De Engelse
exemplaren lijken een halve centimeter kleiner
te zijn, maar komen qua uitvoering, materiaal
(koperlegering of brons) en techniek (gegoten)
overeen. Het lijkt erop dat het type op het continent in de 5de eeuw te dateren is, terwijl deze
ietsje later in de 6de eeuw in Engeland voorkomt.
Op basis van de uitvoerige beschrijvingen en
de literatuurverwijzing in de database, is te
achterhalen dat het gaat om een bekend en vaststaand type zwaardschedepuntbeschermer dat
Wilfried Menghin classificeerde als type Samson.
Daarvan blijken er op dat moment (in 1983) zes
bekend te zijn uit Frankrijk, een uit Italië, twee
uit Duitsland en een uit Engeland. In Nederland
ontbreken de vondsten op dat moment. Een
vondst uit Wageningen, van het type Wageningen, is wel gerelateerd aan de vondst. Nu, dertig
jaar later, komen er bij de tien bekende vondsten
een handvol Engelse vondsten bij. En een Friese,
die net een jaar na het verschijnen van de studie

van Menghin bij het museum kwam en dus niet
bij dat overzicht staat. Gelukkig is het overzicht
nu wel bekend en ontstaat er een legertje van
zwaarschedebeschermende krijgers en is de lege
vlek Noord-Nederland een beetje ingevuld.
Het tegenkomen van een parallel van een bestaande vondst in een ander gebied kan dus
leiden tot veel nieuwe inzichten. Doordat er ook
in vroegere tijden veel contact, handel en uitwisseling was zijn typen objecten soms over grote
gebieden verspreid. <

Verschillende typen van zwaardschedepuntbeschermer
uit een boek van Wilfried Menghin uit 1983.
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is
collectieconservator terpencultuur en Middeleeuwen bij
het Fries Museum en werkt aan een promotieonderzoek
bij de RUG.

SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

MARLIES STOTER

De weg naar het station
brein van stadsarchitect Theo Romein. Zijn plan
voor de wijk tussen stad en het nieuwe station is
strak en ruimtelijk. In de stralendwitte stadsvilla’s
vestigen zich enkele notabele families, vlakbij de
plek waar de spannende, nieuwe stoomtrein vertrekt. Tegen de verwachting in lopen de voorgevels
niet evenwijdig aan de laan, waardoor de schuin
verlopende verspringing als een trechter naar het
station gaat werken. De foto laat zien, dat de voortuinen in verhouding met de grote huizen altijd zo
ondiep geweest, terwijl ze op ons de indruk maken dat er stukjes van afgeknabbeld zijn.
De aanleiding voor de ontwikkeling van de nieuwe
wijk is de komst van de allereerste spoorlijn
tussen Leeuwarden en Harlingen. Aan beide
uiteinden laat de Maatschappij tot Exploitatie van

Staatsspoorwegen in 1863 een standaardstation
optrekken van het type SS derde klasse. Op deze
vroege foto is het Leeuwarder station nog in zijn
oorspronkelijke toestand te zien. Helaas verdwijnt
de classicistische colonnade al in 1904 bij de
verbouwing van het middenstuk. <

(Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

A

ls Hendrik Johannes Craije Az. (18571936) dit winterse stadsgezicht rond 1875
fotografeert, is er op straat geen mens of
paard te bekennen. Misschien heeft hij opzettelijk
een rustig moment gekozen om de fonkelnieuwe
wijk aan de overkant van de voormalige zuidelijke
Leeuwarder stadsgracht zo puur mogelijk te
portretteren. Craije zal achter een van de bolle
ramen van het pand op de hoek van de Prins
Hendrikstraat en de Willemskade gestaan
hebben. Door zijn zorgvuldig uitgekozen hoge
standpunt wordt de wijdsheid van de nieuwe
stadsuitbreiding benadrukt. Zelfs de gaslantaarn
rechtsonder in beeld doet mee in het lijnenspel.
De kaarsrechte weg in het midden met de prille,
pasgeplante bomenallee is ontsproten aan het

De Topografische Atlas van het Fries Museum
bevat een omvangrijke collectie prenten, tekeningen, foto’s, kaarten, plattegronden en
ansichten van Friese steden, dorpen en streken.
Deze rubriek toont de schatten uit de grotendeels onontdekte verzameling werken op papier.
Marlies Stoter (Woerden, 1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst bij het Fries Museum.
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Paard op reis
EGGE KNOL

Een meer dan tweeduizend jaar oude Friese merrie trok vorig jaar de aandacht. Het dier is van het Fries
Landbouwmuseum in Earnewâld, komt uit Wageningen en werd getoond op een tentoonstelling in
Groningen. De reis van een bijzonder terpenpaard gereconstrueerd.
1876 werd in Wageningen de Rijkslandbouw Hogeschool
opgericht die uitgroeide tot de academische instelling, die zij
vanaf 1918 was. Veel van de eerste hoogleraren hadden hun
opleiding aan Duitse en Zwitserse universiteiten gehad. Het
was hun goed bekend dat de kennis over de ontwikkeling van
huisdieren vergroot kon worden door studie van beenderen
uit oude nederzettingen. Beroemd was het boek uit 1862 Die
Fauna der Pfalbauten der Schweiz van Ludwig Rütimeijer. Hier
werden voor het eerste paarden en runderrassen beschreven
uit de jonge steen- en de bronstijd.

Afgraving van terpen
De Groninger landbouwgeleerde dr. Luitje Broekema,
werkzaam in Wageningen, realiseerde zich dat de NoordNederlandse terpen, die op dat moment in groten getale

Het skelet is met stangen en
ijzerdraad weer helemaal in
elkaar gezet. (Fries Landbouwmuseum)
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H

et betreft een skelet van een merrie met een
schofthoogte van circa 137 centimeter. Gelet op
de afslijting van de snijtanden is de merrie 23
tot 25 jaar oud geworden. Het skelet is met behulp van
stangen en ijzerdraad weer helemaal in elkaar gezet. In
een koperen houdertje op het voetstuk van het frame waar
het paard op staat, zit een vergeeld papiertje met de tekst
‘Paard uit de terpen’. Een exacte vindplaats is niet bekend.
Het Fries Landbouwmuseum kreeg het skelet van de
Landbouwuniversiteit Wageningen, waar het op zolder lag.
Daarmee wordt wat prijsgegeven over de herkomst.
Het academisch landbouwonderwijs kwam in Duitsland
en Zwitserland eerder op gang dan in Nederland. Dat trok
studenten uit Nederland en eenmaal terug werd de behoefte
aan vergelijkbaar onderwijs in Nederland sterk gevoeld. In

werden afgegraven, een mogelijkheid boden om ook
de oorsprong van de Nederlandse huisdierrassen een
historische dimensie te geven. Hij begon in 1908 met het
verzamelen en bestuderen van schedels en andere botten
voor zijn landbouwuniversiteit. In korte tijd bezat hij een
hele collectie. Uiteraard had de Rijkslandbouw Hogeschool
ook skeletten van moderne dieren in de verzameling.
Broekema hoopte dat zijn zoon Cornelis op dit materiaal
zou promoveren, maar zijn belangstelling lag meer bij de
plantenveredeling. Vader en zoon publiceerden meerdere
korte artikelen over hun werk aan de huisdierbotten.
In hetzelfde jaar was in Groningen biologiestudent
Albert Egges van Giffen begonnen met archeologische
waarnemingen in de terp van Dorkwerd, vlakbij de stad.
De enthousiaste jongeman wist al rap een stoomfiets te
bemachtigen en scheurde daarmee langs vele terpen in
afgraving zowel in Groningen als in Friesland. In overleg met
zijn hoogleraar zoölogie Van Bemmelen besloot hij om op de
dierenbotten uit de terpen te promoveren. De aanvankelijke

hoop op samenwerking met de Broekema’s was van korte
duur. De student voelde zich gebruikt door Wageningen en
wilde zijn eigen koers varen. In 1913 promoveerde hij op een
studie van de wilde dieren uit de wierden onder de titel Die
Fauna der Wurten. Van Giffen zou uitgroeien tot een groot
archeoloog, die zich altijd zoöloog bleef voelen, maar de
studie over de huisdierbeenderen niet voltooide.
Het stokje werd enige jaren later weer opgepakt door
Wageningen in de persoon van dr. Dirk L. Bakker. Hij was
in 1909 in Bern gepromoveerd op het heden, verleden en
toekomst van de Nederlandse veeteelt. Hij probeerde in de
jaren twintig promovendi te interesseren voor de verzamelde
terpenbotten. De eerste die toehapte, was de latere
veearts Labouchère, die in zijn proefschrift in 1927 over de
geschiedenis van het Belgische trekpaard een heel hoofdstuk
over de terpenpaarden opnam. In de jaren dertig ontstond
er een formele samenwerking met zijn leerling ir. Gerrit Gjalt
Reitsma uit Hardegarijp. Deze was in de zomermaanden in
Ferwerd om toe te zien bij de afgraving van de terp Burmania II. Hij verzamelde daar, en bij andere terpen, dieren
botten. Wellicht ook was hij de verzamelaar van het paarden
skelet dat zich nu in Earnewâld bevindt. Het skelet lijkt
namelijk niet beschreven te zijn door Labouchère. Reitsma
publiceerde over het varken en het schaap uit de terpen,
maar voltooide zijn studies over het paard en het rund niet.
Een inventaris van de verzameling in Wageningen is nog niet
tevoorschijn gekomen.

De bovenkant van het gehemelte van de schedel, een van
de twee uitsteeksels is voor
de datering afgezaagd.

Onderzoek naar ouderdom
In de jaren tachtig werd de Wageningse verzameling
grotendeels gesaneerd. Slechts enkele skeletten bleven
achter, maar vervulden in het onderwijs geen nut meer. Het
Fries Landbouwmuseum kon daar enige jaren terug zijn
voordeel mee doen.
Op de tentoonstelling ‘Het verdronken land is vruchtbaar’
die vorig jaar te zien was in het Groninger Museum, vormde
het paard samen met enige schedels het aandachtspunt voor
het belang van de veeteelt voor de vroegere bewoners van
het Noord-Nederlandse kustgebied. De vraag naar de exacte
herkomst bleef onbeantwoord, maar de ouderdom was wel
goed te bepalen. Immers, beenderen lenen zich prima voor
een koolstof 14 datering. Uitgangspunt daarbij is dat in
organisch materiaal naast koolstof 12 ook enig koolstof 14
voorkomt. Na afsterven van het dier vervalt het koolstof 14
volgens een vaste tijdritme tot koolstof 12. Een meting van
de aanwezige koolstof 14 geeft, met enig rekenwerk, en met
een onzekerheidsmarge, de ouderdom van het bot en zo
van het dier. De merrie leefde omgerekend in kalenderjaren
haar kwart eeuw ergens tussen 187 voor Christus en 25 na
Christus. Het paard stamt dus uit de late ijzertijd of het
begin van de Romeinse tijd. Schofthoogten van circa 137
centimeter waren voor paarden uit die tijd normaal.
Er zijn in Noord-Nederland meer vrijwel complete
paardenskeletten gevonden. Zowel in vroegmiddeleeuwse

De merrie op de expositie
‘Het verdronken land is
vruchtbaar’ in het Groninger
Museum. (Groninger Museum, foto Marten de Leeuw)

grafvelden als in vroegere perioden zomaar in de
nederzettingen, bijvoorbeeld in de Groninger terpen Ezinge
en De Wierhuizen. Een algemeen verschijnsel was het
echter niet. De meeste paarden werden niet begraven, maar
geslacht en opgegeten.
Het terpenpaard was mogelijk een dierbaar bezit voor de
eigenaar. Kennelijk waren er redenen om dit paard aan
het eind van een lang leven niet op te eten, maar netjes,
vermoedelijk bij een ritueel, te begraven. Dat maakt de
Friese merrie bijzonder. Wat is het spijtig dat er niet meer
documentatie van dit bijzondere dier bewaard is gebleven. <
Het verhaal wil dat er twee broers actief waren als terpafgraver op Ferwerd. Een van hen werkte tot ‘s avonds laat
aan het schoonmaken van een paardenskelet. De ander
vond dat maar raar, maar de volgende dag begreep hij de
ijver van zijn broer. Die verkocht voor 25 gulden, een groot
bedrag in die tijd, het skelet aan een Wageningse ingenieur.
Mogelijk is dit het terpenpaard geweest.

> Meer weten?
• Knol, E., W. Prummel,
Nieuwhof, A. & H. van der
Plicht, ‘Een oude merrie
uit een Friese terp’, in:
Paleo Aktueel 25 (pps. 4956), Groninger Instituut
voor Archeologie, 2014
Dr. Egge Knol (Den Helder,
1956) is conservator
archeologie, geschiedenis
en oude kunst van het
Groninger Museum.
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RUUD SPRUIT

De stins van Hessel
van Martena
In de zomer van 1755 vond in Franeker een bescheiden oogstfeest plaats. Op de met puin van het
gesloopte Sjaerdemaslot gedempte grachten was een laag aarde aangebracht en daarin was koolzaad
gezaaid. De felgeel bloeiende akker straalde in de zon en bracht profijt. Hiermee was de laatste
herinnering aan het enige slot in Friesland uitgewist.

H
>>

Portret waarvan lang werd
aangenomen dat het Hessel
van Martena was, maar het
blijkt Johann Ludwig Hektor
von Isolani (1586-1640) te
zijn, een Kroatische legerleider. (Museum Martena)
Het Sjaerdemaslot getekend
door P.I. Portier. (Tresoar)
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et trotse kasteel dat ooit een onderkomen had
geboden aan hertog Albrecht van Saksen en
zijn zoon Hendrik en waar later de filosoof René
Descartes binnen de eenzaamheid van de dikke muren tot
de conclusie kwam: ‘Ik denk, dus ik besta’, was niet meer.
Het Sjaerdema- of Sternsleeslot dat ooit Franeker tot een
onneembare vesting van de Schieringers maakte en dat als
een kloek waakte over de talrijke stinsen in de stad, was na
langdurig verval gesloopt in 1726. Tegenwoordig herinnert
alleen een kunstzinnig bedoelde nieuwbouwinterpretatie in
de vorm van twee torens aan de ingang van het vermaarde
Sjûkelân nog aan de vergane glorie van het machtige slot.
In het midden van de 15de eeuw verlieten verschillende

families hun stinsen op het platteland en vestigden
familieleden van de Sjaerdema’s zich binnen de veilige
muren van Franeker, waar ze hun eigen stinsen bouwden:
de Cammingha’s, Dekema’s, Botnia’s en Hottinga’s. Er
ontstond een ‘stinzenzwerm’, zoals Paul Noomen dat

Een stins in de stad
noemt in zijn boek De stinzen in middeleeuws Friesland en
hun bewoners. Eén van de meest markante figuren in dit
gezelschap was Hessel van Martena, een buitenstaander
die zich in het Franeker bolwerk wist binnen te dringen door
zijn huwelijk met Both, dochter uit het roemruchte geslacht

van de Hottinga’s. Hessel was de tweede zoon van Sytse
van Martena, hoofdeling in Cornjum. Oudste zoon Doecke
volgde zijn vader op en kreeg de stins in Cornjum. Hessel
vestigde zich aan de andere kant van de Middelzee in
Beetgum.
Het waren onrustige tijden waarin de strijd tussen de
Schieringers en Vetkopers steeds heftiger werd. Telkens weer
hees men een boom boven op een stins om aan te geven dat
de bewoners werden belaagd. Partijgenoten trokken op en
leverden slag. Men sloeg elkaar dood, stak huizen in brand
en richtte grote schade aan. Tegen het einde van de 15de
eeuw werd de strijd grimmiger en kanonnen (bussen) deden

Beleg van Franeker
hun intrede. Tegen het geweld van buskruit en zware kogels
waren zelfs de dikste stinsmuren niet bestand. Steeds vaker
huurde men tegen hoge kosten beroepssoldaten in waartoe
grondgebied en kerkschatten werden verkwanseld. Kerken en
kloosters waren verre van onpartijdig, want de geestelijken
kozen de kant van de families die in hun parochie de lakens
uitdeelden.
De gevechten veroorzaakten grote ellende. De hoofdelingen,
omringd door onstuimige boerenzoons, waren geen partij
voor de meedogenloze huursoldaten. Steeds weer kleurden
de velden rood van het bloed en hing er een deken van
verdriet over Friesland. Ernestus Harinxma à Donia stelde

Ernestus Harinxma à Donia legde een ‘Doodtboeck’ aan met onder
meer alle in de 15de eeuw omgekomen Friese edelen.

een ‘Doodtboeck’ samen met een eindeloze reeks van
edele Friezen die in de 15de eeuw waren omgekomen in
de onzalige strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers.
Ondanks zijn jeugdige leeftijd van 28 jaar begon zijn boek
met de woorden: ‘Hodie mihi, cras tibi. Moriendum est
omnibus’ (Heden ik, morgen gij, dood gaan we allemaal).
Hessel van Martena weerde zich geducht in de strijd. Hij
was een gevierd aanvoerder die zijn mannen opzweepte in
de strijd. Zelf ging hij als een beest tekeer. Bij gevechten
om Harlingen bijvoorbeeld bracht hij zijn tegenstander
Bocke Ennes om het leven nadat hij hem eerst handen
en voeten had afgehakt. Hessel maakte zich bepaald niet
geliefd. De Vetkopers brandden zijn stins in Beetgum tot de
grond toe af. Na zijn huwelijk met Both Hottinga vestigde
hij zich dan ook in het veilige Franeker waar hij in 1506 een
stins liet bouwen aan de Hoogstraat (later Voorstraat). Het
was een bouwwerk van het traditionele type bestaande uit
twee vleugels met in de ‘knik’ een traptoren met daarin de
hoofdingang op de begane grond. Vanaf de kelders kon men
om veiligheidsredenen niet naar boven. De enige toegang
was via de goed te verdedigen traptoren. Het gebouw
was opgetrokken uit kloostermoppen met kruiskozijnen
in natuursteen. Op de eerste verdieping bevond zich
over de volle breedte van de vleugel aan de voorzijde de
ridderzaal die vooral een representatieve functie had. De
woonvertrekken bevonden zich op de tweede verdieping.
Met zijn vechtlustige zwagers Hottinga en de families van

Hessel vergaapte zich in
Venetië aan het graf van de
Heilige Lucia en reisde per
schip verder met als bestemming het Heilige Land.
Op de terugweg van deze
inspannende reis overleed hij
in 1517 tijdens een tussenstop op Rhodos. (Badische
Landesbibliothek,
Karlsruhe)

13

SCHATTEN VAN STINSEN

Albrecht Hertog van Saksen, ‘de Kloekmoedige’,
anoniem paneel uit circa 1491. (Gemäldegalerie
Alte Meister, Dresden)

Georg Hertog van Saksen, de zoon van Albrecht,
de hertog ‘met de baard’, Lucas Cranach. (Museum für Bildende Künste, Leipzig)

de andere Franeker stinsen werden plannen beraamd om de
Vetkopers, gesteund door het machtige Groningen, op de
knieën te krijgen. Men raakte ervan overtuigd dat de onzalige
geweldsspiraal slechts kon worden doorbroken door steun
van een machthebber in de persoon van Albrecht, hertog
van Saksen bijgenaamd de Kloekmoedige. Albrecht had zich
verdienstelijk gemaakt door Holland, Brabant en Vlaanderen
voor Maximiliaan van Oostenrijk te heroveren. Maximiliaan,
weduwnaar van Maria van Bourgondië en regent over zijn
zoontje Philips (de Schone), werd in 1486 tot koning van
de Duitse landen gekozen, later zelfs keizer van het Heilige
Roomse Rijk. Albrecht van Saksen wist dus voor wie hij
partij koos en nam het risico van de hoge kosten van zijn
veroveringen. Maximiliaan kwam hem tegemoet door hem
potestaat (gouverneur) van Friesland te maken. Dat leek
Albrecht een goed plan. Friesland zou een mooi gebied zijn
voor zijn tweede zoon Hendrik. De Schieringers namen
hun kans waar om een wit voetje te halen bij de hertog. Een
delegatie Schieringers had zich al eens gemeld tijdens een
audiëntie van Albrecht in kasteel Radboud in Medemblik.
Hessel van Martena en zijn medestanders stelden alles in
Schieringers en Vetkopers
Er zijn verschillende verklaringen over het ontstaan van deze namen. In het verleden werd
gezegd dat de Schieringers voornamelijk uit Westergo kwamen, uit het gebied met het vele
water, waar de schieraal werd gevangen. Uit Westergo, met de weilanden waar het vee werd
vetgemest, zouden de Vetkopers vandaan komen. Tegenwoordig wordt een verklaring gevonden in de verwijzing naar de bij de strijd betrokken kloosterorden. De Cisterciënzers, vanwege
hun grijze pij ‘schiere monniken’ genoemd, zouden de naamgevers van de Schieringers zijn.
De Vetkopers dankten hun naam aan de Norbertijnen die zich bezig hielden met de vetweiderij.
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het werk om de hertog naar Franeker te halen.
In 1498 kwam de stadhouder van de hertog om de zaak te
verkennen. Een jaar later volgde het bezoek van Albrecht met
zijn zoon Hendrik. Hessel en zijn zwager Hero zagen kans
om de weduwe Edwert Sjaerda (of Sjaerdema) te bewegen
met haar dochter te verhuizen naar de stins van de familie
die naast de Camminghastins stond bij de Martinikerk.
Albrecht en zijn zoon werden met verve in Franeker
ontvangen en namen hun intrek in het slot. Nadat Albrecht
was vertrokken, bleef zoon Hendrik achter om de zaak te
beheren.
Eén van de hoofdtaken van Hessel was belasting innen
in naam van de hertog. Een kolfje naar zijn hand. Hij trok
met een stel brute knechten door Friesland en wie niet
onmiddellijk betaalde, liep kans dat zijn spullen in brand
werden gestoken waarbij hij van geluk mocht spreken als hij
het leven behield. Hessel van Martena werd alom gehaat.
De woede tegen de Schieringers in Franeker ontaardde in
een breed opgezette aanval door de Vetkopers. Friese edelen
zoals Douwe Hiddema, Terk Walta en Dooitzen Bonga,
zagen kans om meer dan 15.000 man op de been te brengen.
Het lukte het ongedisciplineerde leger, dat onderling
verdeeld was door ruzies en vechtpartijen, niet om het sterke
Franeker, ondanks de magere bezetting, in te nemen.
Toen hertog Albrecht hoorde dat zijn zoon in benauwdheid
verkeerde, bracht hij een groot leger op de been en

Invloedrijkste man
marcheerde richting Friesland. Op 14 juli 1500 werden de
Vetkopers bij Bomsterzijl (bij Grijpskerk) verpletterend
verslagen. Dit betekende het einde van het beleg van
Franeker. De troepen voor de stad dropen af. Kort daarop
werd Albrecht ziek en hij overleed in Emden. Zijn zoon
George volgde hem op in Saksen, terwijl Hendrik de zaken in
Friesland bleef regelen.
Het koren van Hessel van Martena stond te bloeien. Met

De voorgevel van het Martenahuis met de omstreeks 1700 aangebracht ingang en het bordes met dubbele trap dat bij de restauratie
van 1969-1972 werd aangebracht naar ontwerp van architect A.Baart jr.

strakke hand inde hij belastingen. Ondertussen breidde
hij zijn bezit aan land uit door aankoop en veroveringen.
In 1511 werd hij gezien als de rijkste en invloedrijkste
man van Friesland. In 1514 keerde het tij. De Vetkopers
sloten een verbond met de opstandelingen in Gelderland
en ondertussen wisselden de spelers op het politieke
toneel van Europa. Philips de Schone overleed in 1506 en
werd opgevolgd door zijn zesjarige zoontje Karel. Totdat
Karel (Karel V) in 1514 meerderjarig was, werd grootvader
Maximiliaan opnieuw regent. Hertog George verkocht zijn
Friese rechten aan Karel V. Hessel van Martena was daar
in eerste instantie niet blij mee. Hij kreeg nog het enorme
bedrag van 1.355 goudguldens aan geleend geld van de

Bedevaart naar Jeruzalem
hertog. Met veel kunst- en vliegwerk werden die zaken
geregeld en tot zijn grote trots werd Hessel in 1515 vanwege
zijn vele verdiensten tot ridder geslagen.
In datzelfde jaar overkwam hem een afschuwelijke
gebeurtenis. Zijn vrouw en vier dochters waren onderweg
per schip over de Zuiderzee toen zij in handen vielen van
de Geldersen en hun Friese bondgenoten. De vrouwen
werden uitgekleed en misbruikt: ‘en als se ghefangen weren,
so hebben de boewen ghedaen, so se pleghen te doen; se
untcleden de frouwen en jufferen; en besochten hoer om
gelt, en weren enen gehelen nacht daer unledich mede’,
schreef Jancko Douwama later tijdens zijn gevangenschap.
Douwama wist de vrouwen uit handen van de boeven te
krijgen maar hield ze nog vast tot maart van het jaar daarop.
Of Hessel geschokt was door de gebeurtenissen, dankbaar
dat zijn vrouw en dochters terug waren of vol berouw over
zijn zonden, is niet bekend. Feit is dat hij besloot om een
bedevaart naar Jeruzalem te maken samen met zijn neven
Botnia en nog enkele lieden. Er is een uitvoerig verslag
bewaard gebleven van de reis. Hessel vertrok uit Antwerpen,
reisde door Frankrijk en kwam aan in Venetië waar hij zich
vergaapte aan het graf van de Heilige Lucia wier lichaam niet
verging. Hij was diep onder de indruk van de grote schat aan
goud en juwelen die werd bewaard in de basiliek van San
Marco. Er werd een schip geregeld en via Cyprus kwamen
de reizigers aan in Jaffa. In het Heilige Land bezochten
ze bekende plaatsen zoals het Heilig Graf, Golgotha, het
Huis van Pilatus en de Hof van Olijven en ze maakten een
uitstapje naar Bethlehem. Het was een inspannende reis die
een hoge tol eiste want op de terugweg, op 29 september
1517, overleed Hessel tijdens een tussenstop op Rhodos waar
hij in de parochiekerk werd begraven.
Both bleef achter met vier dochters en met nog een meisje
en een jongen die Hessel in de tijd vóór zijn huwelijk had
verwekt. De bastaardjongen werd pastoor in Franeker. Het
meisje werd, evenals de vier wettige dochters, rijk bedeeld.
Moeder Both kreeg het huis en het vruchtgebruik en de
nodige bezittingen. Zij hertrouwde met een Duitse edelman

Ongelukkig voorval
Uit de geschriften van Jancko Douwama is door Martha Kist en Harmen Wind een bloemlezing in hedendaags Nederlands samengesteld onder de titel ‘Een man van eer’. Het boek
bevat tal van voorvallen over de roemruchte tijd van de Schieringers en Vetkopers zoals het
voorval met een zekere Rienk Poppes die door de troepen van de hertog gevangen werd
genomen bij Bomsterzijl. De hertog gaf opdracht om alle gevangenen te doden. Rienk zat
als laatste vastgebonden aan een touw met nog twintig anderen. Hij wist zich los te rukken
en rende voor zijn leven achterna gezeten door een groep soldaten, van wie er slechts één de
vluchteling kon bijhouden. De ongewapende Rienk holde om de hooioppers heen terwijl de
soldaat naar hem stak met zijn spies. Op een gegeven moment stak de soldaat de vluchteling door zijn bovenbenen en zijn lid. Rienk drong ondanks de hevige wond naar voren, rukte
de dolk van de zijde van de soldaat en stak hem in zijn wang. Rienk trok de lans uit zijn
benen en ging er met de lans en de dolk vandoor. In Oldeboorn werden zijn wonden behandeld.

en herstelde een beneficie in de kerk van Sint Maarten
in Franeker. Ze stierf in 1541 en werd in de Martinikerk
begraven.
Omdat Hessel geen wettige zoon naliet, dreigde de naam
Van Martena verloren te gaan. Eén van zijn nazaten, Sjuck
van Burmania, loste dit probleem op door zijn zoon Duco
(zie pagina 19) als tweede naam de naam Martena te
geven. Bij de tentoonstelling ‘Pjutten en Beukers, Friese
kinderportretten 1550-1800’, in het door Hessel gebouwde
huis waarin nu Museum Martena is gevestigd, keert het
portret van deze knaap nog één keer terug. De jongen bleek
de naam van Hessel waardig. Hij forceerde een huwelijk
door een meisje van de familie Juckema zwanger te maken.
Het stel kreeg negen kinderen waarvan vijf jongens zodat de
naam Van Martena zou blijven bestaan. <

Boven de deur de wapens van Martena-Hottinga
(links) en Cammingha-van Vervou boven de
zinspreuk: ‘Nemo sine cruce’ (vrij vertaald: Ieder
huisje heeft zijn kruisje).

Ruud Spruit (Leiden, 1942)
was onder andere directeur
van het Westfries Museum
in Hoorn. Hij schrijft over
kunst, geschiedenis en
architectuur.

Tot het einde van de 17de eeuw was de enige toegang naar de bel-etage en de verdiepingen daar
boven via de traptoren.
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WURK ÛNDER HANNEN

SIEM VAN DER WOUDE

De kaarten
van Schotanus
Architectuur- en landschapshistorica Annemarie Zijlstra doet
bij Tresoar onderzoek naar de collectie (manuscript)kaarten- en
prenten uit de periode 1600-1750. Speciale aandacht ligt bij de
atlassen van Christianus en zoon Bernardus Schotanus.

Annemarie Zijlstra (Dokkum, 1988) studeerde architectuur- en landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. (Foto Hoge Noorden)

D

it onderzoek zal een casestudy
worden binnen haar toekomstige
promotieonderzoek naar de Schotanuskaarten, met als basis de cartografie en de
geschiedenis van de staten en hofsteden.
Yme Kuiper (bijzonder hoogleraar historische
buitenplaatsen en landgoederen) en Theo Spek
(hoogleraar landschapsgeschiedenis) zijn de
begeleiders van dit onderzoek, wat sinds juli 2013
op de onderzoeksagenda van het Kenniscentrum
Landschap (RuG) staat.
Het onderzoek bij Tresoar vindt plaats in het kader
van het Deltaplan Digitalisering waarin archieven
via internet beschikbaar komen voor een groot
publiek. Het doel is om een nieuwe technologie te
ontwikkelen, om te kunnen zoeken op signaturen,
toponiemen en de legenda van de beschreven
kaarten en tekeningen. Annemarie Zijlstra heeft
al een inventarisatie gemaakt van al het materiaal
dat betrekking heeft op Friese adellijke huizen,
eigenerfde staten en hofsteden en verdiept zich
nu in de herkomst, ontstaansgeschiedenis en
de inhoud van deze kaarten en tekeningen. Van
Christianus Schotanus verscheen in 1664 de
Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt

16

tusschen ‘t Flie end de Lauwers. Voor de kaarten
in deze Beschryvinge verzorgden landmeters
Sijtse Gravius en Sjoerdt Atesz Haacma een
eerste opmeting van de hele provincie. Zoon
Bernardus werd er vervolgens bijgehaald om
hen te controleren en het gebied, uitgezonderd
de steden, na te meten. Vermoedelijk een jaar
later, in 1665, verscheen een Schotanuskaart van
heel Friesland. Wopke Eekhoff vond deze grote
wandkaart, op naam van Gravius, Haacma en
Schotanus, in 1843 in het Athenaeum in Franeker.
De wandkaart is momenteel onvindbaar, maar
de onderzoekster hoopt dat deze kaart nog eens
opduikt. In 1682 kreeg Bernardus Schotanus,
die de toevoeging à Sterringa achter zijn naam
gebruikt, de opdracht van de Staten van Friesland
gedetailleerde kaarten van alle grietenijen
te maken. Zijn Friesche Atlas werd in 1698
gepubliceerd. In 1718 bracht François Halma een
bijgewerkte tweede editie uit, de Uitbeelding der
Heerlijkheit Friesland. De kaarten van Oostergo,
Westergo en Zevenwolden, waaraan Schotanus
tot zijn dood had gewerkt, zouden uiteindelijk
in 1739 voltooid worden en verschenen onder
de naam Nieuwe caert van Friesland. Inmiddels

heeft Annemarie Zijlstra al heel veel Schotanusatlassen in Nederlandse bibliotheken, archieven
en antiquariaten bestudeerd. Ook aan de
Johannes a Lasco Bibliothek in Emden en de
Bibliothèque Nationale de France in Parijs bracht
ze een bezoek. In Parijs ligt een bijzonder fraai
en luxe uitgevoerd exemplaar uit 1718, waarbij
niet alleen de boekband verguld is, maar ook de
snede. Het zou volgens haar een exemplaar van
de stadhouder Willem IV kunnen betreffen, maar
bewijzen daarvoor zijn er (nog) niet. <

Oproep
De onderzoekster komt graag in contact met
particulieren die een oorspronkelijke Schotanusatlas van 1664, 1698 of 1718 bezitten met
het doel deze te kunnen bekijken voor haar
onderzoek. (Annemarie.Zijlstra@tresoar.nl)
In de rubriek Wurk ûnder hannen schrijven Siem
van der Woude (Tresoar), Peter van der Meer
(Fryske Akademy) en Arjen Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) beurtelings over actuele
ontwikkelingen op historisch gebied.

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

Stichting Herbert Duintjer Fonds

Pjutten en beukers
MARJAN BROUWER

Museum Martena toont het eerste museale overzicht van Friese kinderportretkunst uit 1550-1800. Op de tentoonstelling
zijn bijna veertig portretten te zien, allemaal gemaakt door Friese schilders. De meeste geportretteerden heten Cammingha,
Harinxma en Sixma, stuk voor stuk bekende oude Friese namen. Het is opvallend hoe vaak de naam Van Burmania voorkomt:
zeker zes kinderen op de portretten dragen deze naam. Ze hebben een heuse traditie in het laten schilderen van hun kroost.

D

e naam Van Burmania gaat in de bronnen terug
tot de 15de eeuw. In de tweede helft van de 16de
eeuw was de familie al zo zelfbewust en modieus
dat ze portretten van volwassenen liet schilderen. Het
eerste kinderportret werd in 1607 gemaakt, van de stoere
Sjuck van Burmania. De vermoedelijke schilder is Hans de
Clercq. Het prachtige portret is waarschijnlijk ter gelegenheid
van Sjucks tiende verjaardag gemaakt. Overigens heette
Sjuck oorspronkelijk Tjaerd, maar toen zijn vader, ook
Sjuck geheten, zeven weken na de geboorte van Tjaerd
overleed, kreeg hij alsnog de naam van zijn vader. De
jongen straalt standvastigheid uit, met zijn linkerarm in de
zij en met mannenkleding aan. Zijn gezicht is gedetailleerd
weergegeven, het is een geloofwaardig portret. Sjuck staat bij

Wybrand de Geest

Sjuck van Burmania, tien jaar oud, toegeschreven aan Hans de Clercq, 1607, olieverf op paneel.
(Particuliere collectie, foto Ruilof Images)
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een tafel, niet zo gebruikelijk voor een kinderportret. Hij werd
niet meer als een kind gezien, maar als een jonge volwassene
voor wie een belangrijke carrière was weggelegd. Dit is
duidelijk een jongen met status.
Sjuck, geboren in Britsum, werd grietman van
Wymbritseradeel. Hij woonde op de Martenastate in
Cornjum. Het verhaal gaat dat er voor de deur van zijn
huizen eens een troep soldaten stond, die de state wilde
overmeesteren. Slimme Sjuck had wat mannen en een kanon
verzameld, hield een brandende lont bij het kanon en gaf de
belegeraars de keuze: vechten of op zijn kosten zuipen in de
nabijgelegen herberg. De belegeraars kozen voor het laatste.
Waarschijnlijk moet dit verhaal met een behoorlijke korrel
zout worden genomen. Wel is zeker dat Sjuck van een flinke
borrel hield, zelfs zoveel dat zijn vrouw Catharina Entens
van Menthada weleens de wanhoop nabij was. Ondanks
deze strubbelingen was het een vruchtbaar huwelijk: zij
kregen acht kinderen, van wie drie jong overleden. Drie
jaar voor zijn dood deed Sjuck afstand van zijn ambt als
grietman ten gunste van zijn zoon Duco Martena en ging
met zijn vrouw in Sneek wonen. Hij overleed in 1650. Sjuck
is in 1642 nogmaals geportretteerd, als 45-jarige, nu met de
rechterhand in de zij en steunend op een stok als symbool
van zijn waardigheid.
Enkele jaren eerder had hij zijn twee zoontjes Gemme Laes

Gemme Laes van Burmania, zeven jaar oud, door Wybrand de Geest, 1633, olieverf
op paneel. (Particuliere collectie, foto Johan van der Veer)

en Duco Martena laten schilderen door de beste en meest
succesvolle portrettist van Friesland: Wybrand de Geest.
Deze jongens zijn geschilderd op zes- en zevenjarige leeftijd.
Geen tweeling dus, maar wel zo gekleed. De ernstig kijkende
Gemme Laes lijkt erg op zijn vader. Een compliment voor
beide schilders die waarschijnlijk zeer waarheidsgetrouw
hebben gewerkt. Duco is duidelijk het jongere kind. Waar
zijn broer doelbewust kijkt en al een zekere stoerheid in

Dubbele bodem
de blik heeft, kijkt Duco nog ongericht en dromend. Beide
jongens zijn gestoken in mannenkleding, maar wel in de
vrolijke kleuren die kinderen vaak droegen. Het prachtige
geel en rood spat van de panelen. De broers zijn bijna ten
voeten uit geportretteerd en dat geeft hen iets vorstelijks.

Duco Martena van Burmania, zes jaar oud, door Wybrand de Geest, 1633, olieverf
op doek. (Particuliere collectie, foto Johan van der Veer)

Wybrand de Geest schilderde vrijwel uitsluitend voor Friese
adel, patriciërs en het Friese hof. Hij had daarover zelfs
een uitgesproken mening: schilderen voor het gewone
volk was ‘roosen voor de varkens te stroijen’. Deze twee
portretten zijn wat betreft karaktertekening bijzonder goed.
De knallende kleuren zijn wel uitzonderlijk voor De Geest,
die meestal iets terughoudender werkte. Gemme werd al
jong benoemd tot houtvester en pluimgraaf van Friesland.
Als pluimgraaf controleerde hij of het zwanenrecht wel werd
nageleefd, want de zwanenjacht was voorbehouden aan
edelen. Hij trouwde twee keer en kreeg in totaal elf kinderen.
Duco kreeg als tweede voornaam Martena, omdat dat
geslacht uitstierf met zijn grootmoeder. Vader Sjuck
wilde hiermee deze naam eer bewijzen. Duco ging als
zeventienjarige studeren in Franeker. Sjuck had een mooie
carrière voor hem in gedachten: Duco zou hem moeten
19

> Ruurd Gerrolt van
Burmania, vier jaar oud,
door een anonieme
schilder, circa 1655,
olieverf op paneel. (Fries
Museum, foto Ruilof
Images)
>> Cunera of Cnier van
Burmania, zes jaar oud,
door een anonieme
schilder, 1655, olieverf op
paneel (Fries Museum,
foto Ruilof Images)

opvolgen als grietman van Wymbritseradeel. Die opvolging
was echter onzeker, omdat Sjuck in een wankele verhouding
stond tot de stadhouder die een behoorlijke vinger in de pap
had bij grietmanbenoemingen. Duco maakte het allemaal
niet gemakkelijker door halsoverkop verliefd te worden op
de schatrijke jongedochter Edwer van Juckema en zij op
hem. Zij dwong een huwelijk af door ‘met de soon te bedde’
te gaan, tot chagrijn van alle ouders. De stadhouder streek
met zijn hand over zijn hart, wees Duco aan als grietman
en zo kwamen carrière en huwelijk op hun pootjes terecht.
Duco had wel heel wat goed te maken en hij vroeg per brief,
vergezeld van een maaltje verse vis, aan een oom en tante
of zij niet een goed woordje voor hem en zijn bruid wilden
doen, zodat ‘vaders toorne so verre sal werden gemitigeert
ende gelindert dat ons een toegangh werde vergunt om onse
schultbekenninghe voor vader te doen ende van hem sijne
gratie ende vergevinge te moghen bidden ende versoecken’.
Vermoedelijk is het wel weer goed gekomen tussen vader en
zoon. Het jonge paar kocht de Epemastate in Ysbrechtum.
Ze kregen negen kinderen van wie ze enkelen ook weer
lieten portretteren. Vier van de kinderportretten uit dit gezin
zijn bewaard gebleven en twee daarvan zijn te zien in de
tentoonstelling: Cunera (ook wel Cnier genoemd) en haar
broer Ruurd Gerrolt van Burmania.
Cunera en Ruurd Gerrolt zijn in 1655 door een anonieme
kunstenaar geschilderd. Cunera was toen zes en Ruurd
Gerrolt vier jaar oud. De schilder heeft zonder duidelijke
contouren gewerkt, het beeld is wat diffuus en zacht.
De handen zijn niet meer dan een schets, de ogen zijn
overdreven groot. Toch zijn het wel gezichten waar karakter
uit spreekt en waarvan je je kunt voorstellen dat broer en zus
er zo hebben uitgezien. De schilder was zeker kundig. De
20

naam van Gerard Honthorst is wel genoemd, maar dat ligt
niet voor de hand: hij had teveel opdrachten aan het Haagse
hof om bij een Friese familie emplooi te hebben gevonden.
Mogelijk is het wel in zijn atelier gemaakt. De kleuren op het

Jurk uit en broek aan
portret van Ruurd Gerrolt zijn heel sprekend. Het blauwe
wambuis met het witte hemd dat zichtbaar is en de rode
strikken, maar ook de koperkleurige haren van het jongetje
vormen een prachtig contrast met de donkere achtergrond.
De bok die Ruurd Gerrolt vasthoudt, is waarschijnlijk voor
zijn bokkenwagen gespannen. Dat was mooi speelgoed
voor rijke kinderen, maar had ook een dubbele bodem: de
bok stond symbool voor de ongebreidelde seksuele lusten,
die fatsoenlijke mensen, en ook kinderen, werden geacht
te beteugelen. Vooral van jongetjes werd gedacht dat ze
zich gemakkelijk overgaven aan hun lusten. De bedoeling
van dit werk is duidelijk: hier hebben we te maken met een
goed opgevoed kind. Ruurd Gerrolt lijkt een degelijk leven te
hebben geleid: hij werd overste van een regiment infanterie
en trouwde met zijn nichtje Berber, een dochter van zijn oom
Gemme Laes. Zij kregen twee zoons alvorens Ruurd op zijn
achtentwintigste overleed.
In drie generaties Van Burmania was een stevige traditie
van het laten maken van kinderportretten gegroeid. Zo ging
het in meer families: een modieus ouderpaar wilde hun telg
laten vastleggen door het schilderspenseel en schiep zo het
voorbeeld voor latere generaties. Niet altijd was dezelfde
schilder beschikbaar, dus moest er worden uitgekeken
naar nieuwe namen. Had een schilder eenmaal een mooi
kinderportret geschilderd, dan mocht hij dat kunstje

herhalen in andere families. In Friesland zijn zo relatief veel
kinderportretten gemaakt. Enkele schilders, zoals Wybrand
de Geest, Hans de Clercq en Harmen Willems Wieringa
maakten meerdere kinderportretten, ongetwijfeld als gevolg
van mond-tot-mond reclame.
De Van Burmania’s hadden een goed oog voor portret
schilders: voor hen geen kladderaars, maar de top van
Friesland. Dat kinderportretten bij rijke mensen zo populair
waren, is natuurlijk niet verwonderlijk: de helft van de
kinderen haalde in de 17de eeuw de volwassenheid niet.
Vooral het eerste jaar was vol gevaren en het overleven van
de eerste levensjaren kon een reden zijn om je kinderen te
laten portretteren. Als een kind rond de zes jaar was, werd
een nieuwe fase ingeluid. Het was geen klein kind meer,
maar een wijzer persoon met de verantwoordelijkheden
van school of het leren van een vak. Bij jongens markeerde
kleding die overgang: de jurk ging uit en de broek aan. Veel
ouders vonden dit een geschikt moment voor een portret
van hun spruit.
De broertjes Gemme Laes en Duco Martena hadden nog
een jongere broer, Laes. Van hem is bekend dat hij negentig
schilderijen bezat, waaronder meer dan dertig portretten.
Het kinderportret van hun vader Sjuck heeft er ongetwijfeld
ook tussengehangen. Het is onbekend of Laes zelf ook
portretten heeft laten schilderen van zijn tien kinderen. Wel
is een portret uit 1634 bewaard gebleven van een nichtje van

het belangrijk hun kinderen te laten afbeelden net als
hun verwanten de Van Burmania’s dat deden, zodat het
nageslacht hen zou herinneren. Een portret was de enige
manier om een beeltenis achter te laten in de 17de eeuw, en
om niet vergeten te worden. Dat gold misschien nog wel het
meest voor de fragiele kinderen. <

De tentoonstelling ‘Pjutten en beukers. Friese kinder
portretten 1550-1800’ is te zien tot 20 april in
Museum Martena in Franeker. Op 6 februari is
een tentoonstellingsbezoek te combineren met een
stadswandeling (om 14.00 uur, kosten € 2,50, opgave via
0517-392192).

> Meer weten?
• Marjan Brouwer en Rudi
Ekkart, Pjutten en beukers.
Friese kinderportretten 15501800, Gorredijk, 2014
Marjan Brouwer
(Groningen, 1979)
studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit
Groningen en werkt sinds
2011 als conservator bij
Museum Martena in
Franeker.

Behoeden voor vergetelheid
deze broers: Suzanna van Burmania. Sjucks broer Idzert had
het idee waarschijnlijk afgekeken en zijn vijfjarige dochtertje
ook door Wybrand de Geest laten schilderen. Het portret laat
een eigentijdse kleuter zien.
Elke modekenner in de 17de eeuw zou meteen hebben gezien
dat Suzanna een heel modieuze jurk met tulpenmotief
draagt. Ook haar kapsel met de hangende plukjes was in
1634 erg hip. Suzanna van Burmania werd in 1629 geboren.
Op negentienjarige leeftijd trouwde ze met Pieter van
Harinxma thoe Slooten, die twee keer zo oud was als zij.
Ze was hoogzwanger bij de huwelijksvoltrekking en binnen
enkele weken beviel ze van de eerste van hun zeven kinderen.
Deze gang van zaken zal niet de bedoeling zijn geweest,
maar als een paar verloofd was en een huwelijk aanstaande,
tilde men ook weer niet zo heel zwaar aan het voortijdig
consumeren van het huwelijk. Suzanna zette met haar man
de portrettraditie voort. Mogelijk nam ze die traditie mee uit
haar familie: de Van Burmania’s waren immers gewend aan
het laten schilderen van kinderportretten. Zij liet in elk geval
vier kinderportretten maken, waaronder een groepsportret.
Hun zoon Ernst, die van alle kinderen het langst leefde - hij
werd 77 - en de meeste bezittingen erfde, vermeldde in
zijn testament onder andere ‘veertien familieportraiten,
vijff andere schilderien’ in de eetkamer, van een totaal van
42 schilderijen in zijn huis. De Van Harinxma’s vonden

Suzanna van Burmania, vijf jaar oud, door Wybrand de Geest, 1634, olieverf op paneel. (Particuliere
collectie, foto Bob Goedewaagen)
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HISTORICI IN FRIESLAND

KERST HUISMAN

Wiebe Bergsma zoekt naar
tolerantie in godsdienst
De boekenkast in zijn werkkamer bij de
Fryske Akademy – die nu in verband met
verbouwingen geheel op de kop staat – telt
twee planken, elk van een meter lang, met
zijn publicaties. De monografieën, bijdragen
aan bundels en tijdschriftartikelen vormen
een imposant oeuvre van de specialist
godsdienstgeschiedenis in de Nieuwe Tijd
(1500-1800). Een belangrijk accent is het
specifiek Friese in de geschiedenis van
rooms-katholicisme en protestantisme in de
Nederlanden en in Europa. Dat houdt ook
diepgaand onderzoek in naar twee kanten: in
Friesland zelf, maar ook daarbuiten.

W

iebe Bergsma (Haulerwijk, 1955) studeerde
geschiedenis en culturele antropologie in
Groningen. ‘Ik wie, sa as safolle studinten fan
myn generaasje, de earste mei in akademyske oplieding
yn de famylje.’ Hij denkt met erkentelijkheid terug aan zijn
leermeester Edzo Waterbolk. Dankzij Waterbolk werd hij op
het spoor gezet dat hij in zijn hele wetenschappelijke werk
is blijven volgen: tolerantie en godsdienstige minderheden.
Zijn promotieonderzoek (1983) stond uiteraard in het
teken daarvan. Dat ging over de staatsman en strijder
voor verdraagzaamheid Aggaeus van Albada (omstreeks
1525-1587). Deze verzette zich tegen de toen gangbare
terechtstelling van ketters en dat wilde wat zeggen in die
tijd. Na zijn afstuderen in 1981 werkte hij nog enige tijd
als docent aan de universiteit in Leiden en bij de MO-

Wat beweegt Friese historici? Waarom doen geschied
kundigen onderzoek op dit relatief kleine terrein van
wetenschap? En met welke onderwerpen? Onderliggende
vraag is: wat is eigenlijk Friese geschiedenis? Redenen
genoeg voor een serie interviews met onderzoekers op het
terrein van de Friese geschiedenis. Als derde dr. Wiebe
Bergsma, werkzaam op de Fryske Akademy.
Wiebe Bergsma. (Foto Hoge Noorden)
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opleidingen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1985
kwam hij bij de Fryske Akademy, een situatie die hem nog
steeds met een gevoel van geluk vervult. ‘Ik haw in prachtige
baan by in prima ûtillearre ynstitút.’
Wat het werk aan de universiteiten betreft, sommige
ontwikkelingen daar vervullen hem wel met enige zorg.
Bij de aanbieding onlangs van een boek over de brieven
van de 17de-eeuwse Harlinger rector Reinerus Neuhusius
heeft hij gezegd: ‘Zelf betreur ik sommige ontwikkelingen
in het academisch leven ten zeerste. In de jaren zeventig
heb ik in Groningen geschiedenis en culturele antropologie
gestudeerd. Antropologie is al lang opgeheven, terwijl mijn
beide bijvakken Noorse en Neolatijnse taal- en letterkunde
ook al zijn verdwenen. Indien de bestuurders van de RUG
ook nog de geschiedenis voor 1800 opheffen, dan is mijn
academisch verleden uitgewist.’
De positieve kijk op het instituut waar hij nu al bijna dertig
jaar werkt, heeft daarmee veel te maken. De kaalslag in
de academische wereld lijkt vooral te zijn ingegeven door
voorkeuren voor stroomlijning en rendement. Bij de Fryske
Akademy is ook plaats voor onderzoek dat duidelijk op een
breed publiek buiten het instituut is gericht. Als voorbeeld
noemt hij het met wetenschappelijke intenties opgezette
en steeds populairder wordende historisch-geografische
informatiesysteem HisGis, dat mensen thuis gewoon op hun
computer kunnen raadplegen. Het dijt voortdurend verder
uit over Nederland, maar het is in het voordigitale tijdperk bij
de Akademy begonnen als it Pleatseprojekt.
Maar daarnaast, en daar wil hij ook de aandacht op vestigen,
is er bij de Fryske Akademy nog altijd plaats voor onderzoek
juist op die gebieden waar een onderzoeker op een andere
manier, ook vanuit een puur intellectuele nieuwsgierigheid,
zijn werk kan verrichten. Het net genoemde brievenboek

Protestantisme
van Neuhusius, samengesteld door Sybren Sybrandy
en Piter van Tuinen is daarvan een mooi voorbeeld. Het
heeft, aldus Wiebe Bergsma in zijn toespraak, geen enkel
maatschappelijk nut, maar ‘slechts’ culturele waarde,
omdat het niet mee wil doen in de jacht naar onsterfelijke
natuurwetenschappelijke roem, maar uitnodigt tot
bezinning. En ook daar ligt volgens hem een zinvolle
onderzoekstaak.
Hoe het als het ware met een vergrootglas kijken naar een
stukje dorpsgeschiedenis tot verrassende uitkomsten met
een veel wijdere strekking kan leiden, heeft hij bewezen met
zijn net in It Beaken gepubliceerde, zeer omvangrijke artikel
over de jong gestorven geleerde David Gorlaeus (15911612) uit Cornjum. Dat verhaal is ontstaan naar aanleiding
van het symposium dat in 2012 ter gelegenheid van de
vierhonderdste sterfdag van Gorlaeus werd gehouden.
Bergsma heeft zich toen afgevraagd, welke mensen er in
1612 bij de begrafenis in de Cornjumer kerk van David
Gorlaeus zijn geweest, en uit welk maatschappelijk milieu

zij afkomstig waren. Daaruit is een brede beschouwing
ontstaan, die niet alleen een interessant licht werpt op de
kringen waarin David Gorlaeus en zijn ouders leefden, maar
ook nieuwe inzichten verschaft over de bijzondere positie
van Leeuwarden in die tijd.
Dat laatste is wellicht wel het meest verrassende.
Leeuwarden nam, in tegenstelling tot wat sommigen steeds
hebben gedacht, op cultureel en wetenschappelijk terrein een
superieure positie in tegenover de stad Groningen. Friezen
hebben nogal eens de neiging, hun gewest met Holland
te vergelijken, en dat leidt tot hinderlijk en vruchteloos
Calimero-gedrag. Veel meer voor de hand liggend, aldus
Wiebe Bergsma, is een vergelijking met Groningen en
andere steden buiten Holland. Holland en de Hollandse

Hinderlijk Calimero-gedrag
steden waren in de 17de eeuw al veel groter qua bevolking
dan Friesland en de Friese steden. Alleen daarom al is een
vergelijking minder zinvol.
Uit zijn publicaties blijkt ook, dat in zijn visie ‘Friese
geschiedenis’ zich niet beperkt tot louter de geschiedenis
van de provincie Fryslân. Dat dit bij sommigen wel zo is,
heeft waarschijnlijk vooral te maken met de nadruk waarmee
sinds de 19de eeuw het idee van een Friese identiteit aan
de Friese taal is verbonden. Uit zijn onderzoek naar Abel
Eppens, een Ommelander boer die in de 16de eeuw vanwege
zijn protestantse overtuiging naar Emden moest vluchten,
weet hij, dat de niet Fries sprekende Abel zich terdege ‘Fries’
voelde. Ook in Friesland zelf bestond in die tijd de sterke
verbintenis tussen taal en identiteit niet. Het gevoel Fries te
zijn werd vooral verbonden met het als groots ondervonden
verleden van Friesland, met zijn koningen en liggend ‘tussen
Brugge en de Deense grens’.
Als een van zijn belangrijkste werken beschouwt hij zijn
studie uit 1999 van het gereformeerde protestantisme
in Friesland tussen 1580 en 1650. Een van de opvallende
zaken was dat er hele streken in Friesland waren, waar in de
beginperiode van de Reformatie geruime tijd helemaal geen
predikant stond. In Ooststellingwerf was in 1595 maar één
dominee, en de situatie in buurgemeenten als Opsterland
en Weststellingwerf was daarmee vergelijkbaar. Blijkbaar is
daar al vroeg een situatie ontstaan van afstand nemen tot
de kerk. Het blijkt ook uit uitlatingen van rooms-katholieke
geestelijken die in de 17de eeuw vanuit bijvoorbeeld
Heerenveen aan het terugwinnen van de verloren parochies
gaan werken en daarbij op een opvallende onverschilligheid
jegens de kerk stuiten. De afwezigheid van dominees was
ook niet zo vreemd natuurlijk, want predikanten lieten zich
liever beroepen in de veel beter betalende kleigemeenten
dan in armoedige gemeenten in het zuidoosten. Of hier ook
een verband valt te reconstrueren met de veel later daar
optredende vroege buitenkerkelijkheid valt op dit moment
nog niet te zeggen, maar het is volgens Wiebe Bergsma
zeker een interessant onderzoeksthema. <

Wiebe Bergsma publiceerde
onder andere ‘For uwz lân,
wyv en bern.’ De patriottentijd in Friesland (1987), De
wereld volgens Abel Eppens,
een ommelander boer uit de
zestiende eeuw (1988), Tussen
Gideonsbende en publieke kerk.
Een studie over het gereformeerde protestantisme in
Friesland 1580-1650 (1999) en
‘Zij preekten voor doven…’ De
Reformatie in Drenthe (2002).
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BOEKEN

SYMEN A. SCHOUSTRA

Cultuurnationalisme en
Friese intellectuelen

Een boek schrijven over het Friese nationalisme is net zo dapper als het houden van een betoog over de Friese identiteit.
Zulke begrippen zijn lastig in een duidelijke definitie te vatten en waardeoordelen liggen al snel op de loer. In Opkomst en
bloei van het Friese nationalisme 1740-1875 beschrijft en analyseert Breuker dit nationalisme, dat al ontstond in de 18de eeuw.
Voortbouwend op allerlei stromingen en ontwikkelingen slaagt hij erin de grote lijn uit te leggen, zodat je de onderlinge relaties
tussen verlichting, patriottisme, nationalisme, liberalisme (en nog veel meer –ismen) in hun historische context leert begrijpen.
Hij stelt vast dat de Friese casus helemaal niet zo uniek is als veel mensen graag willen geloven.

N
Uit de 18de eeuw zijn slechts
enkele Friestalige culturele
uitingen bekend. Dit
patriottenvaandel uit 1785 is
daarvan een voorbeeld.
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ationalisme is er in verschillende smaken. In
Friesland was sprake van een soort voortraject,
omdat een serieus streven naar een eigen staat
niet van de grond kwam. Mede daarom beperkt de schrijver
zich tot het cultuurnationalisme. Hij dateert het beginjaar,
onderbouwd met argumenten, op 1740. Toen waren de
motieven van politieke aard. Het ging om het streven
naar democratie, die alleen mogelijk was ten koste van
de stadhouderlijke macht. In die tijd was vrijwel overal in
Europa het nationalisme in opkomst en Friesland was er

dankzij een vooruitstrevend stadhouderlijk hof vroeg bij.
Zoals de titel van het boek aangeeft, legt de auteur het
eindpunt bij 1875, maar er is geen harde datum. In de jaren
daarna zou het proces van democratisering zich nog veel
verder doorzetten, naar alle lagen van de burgerij. Met de
daarbij behorende ontwikkelingen (socialisme, verzuiling en
nog veel meer…) zou ‘iemand’ een vervolg kunnen schrijven
dat ook 470 pagina’s telt.
Breuker verdeelt zijn zelfgekozen tijdspanne in een aantal
perioden. In het begin, tot de Franse tijd, is de Friesnationale
belangstelling gericht op de beste bestuursvorm van
de federatieve unie. Na het vertrek van de Fransen was
Friesland één van de provincies binnen het nieuwe
centralistisch geleide koninkrijk geworden. Dit was de tijd
van de Restauratie en de creatie van de Friese identiteit.
Die is grotendeels bedacht, op basis van slechts enkele
historische bronnen en aangedikt met fraaie verhalen voor
de mythevorming. Die mythevorming zorgde voor sociale
cohesie, toen Friesland zich als provincie opnieuw moest
uitvinden.
Paulus Scheltema (1752-1835), al tijdens zijn leven Paulus
Lieger genoemd, voorzag ‘een gewillige markt’ van fraaie
verhalen over heldhaftige oerfriezen. Het werd onder meer
door Joost Halbertsma voor zoete koek geslikt. Begin 19de
eeuw werd het Fries als schrijftaal opnieuw ‘uitgevonden’.
Daarbij kan het jaar 1822 (uitkomen van De Lapekoer) als
duidelijk beginpunt van een doorlopende Friese letterkunde
worden aangemerkt.
Kort na de Belgische afsplitsing begint het (nog niet-politiek
georiënteerde) liberalisme op te komen bij nieuwe groepen
en generaties. Vaak zijn dat goed ontwikkelde, schrijvende
boeren en handelslieden die vooruitgang willen. Zij stellen
wetenschap boven orthodoxe denkbeelden. Tegen die tijd
is de rol van de Franeker professoren wel zo ongeveer
uitgespeeld. Het Fries Genootschap tracht de leemte van
de verdwenen academie op te vullen en legt zich toe op

onderzoek en publicaties met betrekking tot de Friese taal
en historie. Mede door toedoen van Joost Halbertsma,
de veelschrijver die weinig afmaakte en weinig vrienden
had, gaat het Genootschap zich beperken tot de historie.
Het Frysk Selskip van 1844 springt dan in het gat van de
Friese taal, maar hun nieuwe, archaïsche spelling vindt
weinig navolging. Ook daaraan is Joost Halbertsma debet.
Uiteindelijk komt de spelling van de gebroeders Halbertsma
(die dichter bij de spreektaal lag) als overwinnaar uit de bus.
Waling Dykstra, de Hylke Speerstra van de 19de eeuw, bouwt
hierop voort. Vanaf het midden van de 19de eeuw bereikt
deze populaire schrijver met zijn optredens en verhalen een
groot publiek.
Binnen en buiten het Fries Genootschap was het Wopke
Eekhoff die Friesland zijn geschiedenis gaf. Er staan meer
dan 200 publicaties op zijn naam. In 1832 brak hij door met
zijn boek over de Middelzee. Eekhoff bouwde een enorme
verzameling boeken, documenten en oudheden op en legde
de basis voor het huidige Historisch Centrum Leeuwarden.

Op basis van uitgebreid
onderzoek stelt Breuker vast
dat Eelco Verwijs (1830-1880)
de schrijver van het Oera
Linda boek moet zijn geweest.
In sommige van zijn boeken
staan nog potloodstreepjes die
zijn te herleiden tot passages
in die vervalsing.

Friese taal en historie
Het boek bevat vele interessante details, zoals de voorloper
van de Friese vlag op een vaandel uit 1845 en de complete
beschrijving van de Tescklaow (‘dorswet’), een vervalsing
uit circa 1815. Maar er is een andere vervalsing, die veel
bekender zou worden: het Oera Linda boek. Volgens Goffe
Jensma was dat een parodie, geschreven door François
HaverSchmidt. Daar is Breuker het niet mee eens, want op
basis van uitgebreid eigen onderzoek toont hij aan dat de
auteur iemand anders was.
Verder vindt Breuker dat de denkbeelden van Joost

De Friese mythe, die voor sociale cohesie moest zorgen, werd onder
meer tot uiting gebracht in fraaie romantische illustraties, zoals dit
voorbeeld op een titelblad uit 1841.

Halbertsma maar al te vaak en gemakkelijk worden
overgenomen, tot heden ten dage. Met name in zijn fixatie
op taal als de belangrijkste bron voor het verklaren van
geschiedenis, volkenkunde en volksaard was Halbertsma
een op hol geslagen einzelgänger. Hij speelde weliswaar een
belangrijke rol in de 19de-eeuwse Friese cultuur, maar er
waren ook andere belangrijke intellectuelen. Dat laat Breuker
zien in een tiental hoofdstukken, over evenveel personen
met een Friesnationaal profiel. Zijn aanpak geeft een boeiend
inzicht in de netwerken en sociale kringen (kransen) in de
19de eeuw. Aanvankelijk betrof het vooral lieden uit Franeker
of de nabije omgeving.
Hoewel dit boek de denkbeelden van Joost Halbertsma in
een veel breder perspectief plaatst, waarbij de inzichten van
de schrijver zeer verhelderend zijn, moeten we ons realiseren
dat het is gebaseerd op schriftelijk materiaal van een relatief
kleine groep mensen. Of Breuker daarbij belangrijke andere
bronnen over het hoofd gezien heeft kan ik niet beoordelen.
Wel ben ik van mening dat taal en literatuur relatief zwaar
meewegen in het Fries-eigene als cultuurvorm.
Conclusie: De oude, grotendeels verzonnen identiteit
(het zogenoemde ‘Friese culturele construct’) kan
een belemmering vormen voor verdere ontwikkeling
en vernieuwing van Friesland. In de 19de eeuw was
deze aangemeten identiteit functioneel voor het
democratiseringsproces. Maar andere tijden vragen andere
oplossingen. Kortom, dit is een boek dat mensen aan het
denken zet en wellicht zal het buiten Friesland nog beter op
zijn waarde worden geschat. Daarom is het vast geen toeval
dat het in de Nederlandse taal is geschreven. <

> Meer weten?
• Philippus Breuker,
Opkomst en bloei van het
Friese nationalisme 1740-1875,
Leeuwarden, 2014
Symen A. Schoustra
(Jirnsum, 1954) heeft een
website over de geschiedenis
van Jirnsum (www.irnsum.nl).
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KFG nieuws

JAN FOLKERTS

Toekomst voor Friese media?

Bert de Jong, Marcel Broersma en Alex Beishuizen (v.l.n.r.) waren de inleiders op het Sieperda-symposium. (Foto Haye Bijlstra)

V

oor de traditionele media in Fryslân is het vijf voor twaalf,
en zonder fundamentele vernieuwing is er geen toekomst
meer weggelegd voor Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en
Omrop Fryslân. Dat waren wel de belangrijkste conclusies
van het symposium dat het Koninklijk Fries Genootschap op 12 december
2014 in Leeuwarden organiseerde. Het met ruim zeventig mensen goed
bezochte symposium kwam aan het einde van een week waarin nieuwe
ontslagrondes in de regionale pers bekend werden gemaakt, ook bij het
NDC-concern, waartoe de Friese kranten behoren.
KFG-voorzitter Hotso Spanninga legde in zijn inleiding uit waarom het
Genootschap juist voor dit actuele thema had gekozen. Vanouds zijn de
media in onze provincie belangrijke cultuurdragers. Ze hebben een grote
bijdrage geleverd aan de vorming van de Friese identiteit. De teloorgang
van die cultuurdragers gaat dus iedereen aan die geïnteresseerd is in de
geschiedenis en cultuur van ons gewest.
De Groningse hoogleraar journalistiek Marcel Broersma, die in 2002
promoveerde op de geschiedenis van de Leeuwarder Courant, stelde
dat de veranderingen in de traditionele mediabedrijven lang niet hard
genoeg gaan en ook te weinig fundamenteel van aard zijn om het hoofd
boven water te kunnen houden. Door de komst van internet hebben de
bestaande media er een digitaal platform bij gecreëerd, maar echt van
harte gaat het niet. Om de teruggang te keren past men efficiency- en
besparingsmaatregelen toe die horen tot, wat hij noemde, een industriële
logica, terwijl we inmiddels in een post-industrieel tijdperk leven. Een
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beetje veranderen is niet genoeg, het roer moet radicaal om naar digitaal.
Broersma verklaarde de onwil vooral uit de grote winstmarges in de
traditionele krantenbedrijven. Het is moeilijk die in te ruilen voor een
onzekere toekomst.
Alex Beishuizen, interim-hoofdredacteur van Omrop Fryslân, liet enkele
geslaagde vernieuwingsvoorbeelden zien uit het zuiden van het land,
waarbij hij zelf betrokken was geweest. Vooral het creëren van een geheel
nieuw digitaal nieuwsplatform door intensieve samenwerking tussen
kranten en omroep in Limburg sprak tot de verbeelding.
De laatste spreker was Bert de Jong, ex-adjunct-hoofdredacteur van de
Leeuwarder Courant en ex-voorzitter van de journalistenvakbond NVJ. Na een
sombere inleiding over het dramatisch verlies van journalistieke slagkracht
en werkgelegenheid in de laatste decennia kwam hij met een primeur. Hij
kondigde de oprichting aan van een Friese mediacoöperatie, die borg moet
staan voor onafhankelijke journalistiek in de regio zonder tussenkomst van
uitgevers of mediabedrijven. Voor dit initiatief had hij zojuist een provinciale
startsubsidie van 75.000 euro ontvangen. In de levendige discussie tussen
de forumleden en met de zaal onder leiding van KFG-bestuurslid Jan Folkerts
ging het onder meer over de rol van overheidssteun bij de vernieuwing van
de media. Noodzakelijk of juist zeer onwenselijk? Ook de meeste aanwezigen
in de zaal geloofden niet dat de papieren krant in 2034 nog zou bestaan.
Folkerts stelde voor om in december 2034 een KFG-symposium over de
geschiedenis van de media te houden. Want al bestaat de krant niet meer, het
Genootschap blijft immers altijd bestaan… <

Kort nieuws

Marijke de Boer

Zeldzaam keramiek
Keramiekmuseum Princessehof blijkt een zeldzaam
Chinees Ru bakje te bezitten. Ru wordt gerekend tot
de fraaiste keramiek ooit gemaakt. Het penseelbakje
heeft een diameter van dertien centimeter en een
groengrijze gecraqueleerde glazuur. Het bakje is in 1981
geschonken door de weduwe van een verzamelaar uit
Zutphen.
www.princessehof.nl

(Foto Martin van der Veen)

Feike Boschma

Roodbaard
Tresoar heeft een
ontwerptekening van
tuinarchitect L.P. Roodbaard
(1782-1851) ontvangen. Het
gaat om een tuin in Kollum
die in de jaren 1828-1838
voor apotheker Riedel werd
aangelegd. Van slechts
een klein aantal van de
tuinen die door Roodbaard
zijn aangelegd, is een
ontwerptekening bewaard gebleven.
www.tresoar.nl

Jubileum

De Lutineprijs
is uitgereikt aan
Anne Doedens uit
Maartensdijk en
Jan Houter van
Vlieland. Het duo krijgt de Terschellinger cultuurprijs
voor hun wetenschappelijke studie 1666 - De ramp
van Vlieland en Terschelling. Bij deze oorlog gingen 160
geankerde schepen in vlammen op en zeker 2.000
mensen kwamen om. De ramp wordt in 2016 op beide
eilanden herdacht.
www.leeuwardercourant.nl

Museum Joure
Met een app kan de bezoeker de collectie van Museum
Joure zowel vanaf de bank als in het museum bij
het object zelf het verhaal erbij
beluisteren, lezen of via video in
werking zien. In de tien gebouwen
van het museumcomplex zijn
de meest opvallende objecten
uitgelicht.
www.museumjoure.nl

Vredeman de Vriesprijs
De restauratie, verbouw en uitbreiding van Villa
Juliana naar een ontwerp van Borren Staalenhoef
Architecten BV en BNA projectarchitect Jacob Borren
uit Leeuwarden is de winnaar van de Vredeman de
Vries Prijs voor Architectuur 2014. Ze verbouwden het
monumentale herenhuis uit 1908 aan de Leeuwarder
Noordersingel. Er waren vijf genomineerden,
waaronder het Fries Museum.
www.fryslan.nl

Poëzieroute
De Stichting Poëzietableaus in Leeuwarden heeft
een poëzieroute-app gelanceerd. Daarmee krijgen
bezoekers toegang tot een interactieve wandelroute,
actuele gegevens over iedere steen, biografieën van de
dichters en Nederlandse vertalingen van gedichten. De
laatste aanwinst is een poëzietableau met een gedicht
van Anne Vegter, dichter des Vaderlands, bij café
Wouters.
www.poezieroute.nl

(Foto Hoge Noorden)

Museum Belvédère bestond op
24 november tien jaar. Voor het
jubileum kreeg het museum
De rode stier van Thijs van
Doorn in bezit en konden vier
vroege druksels van Hendrik
Werkman worden aangeschaft.
De jubileum-expositie met
werk van Jan Mankes, Sjoerd de Vries, Gerrit Benner en
Thijs Rinsema is tot en met 1 februari te zien.
www.museumbelvedere.nl

Lutineprijs
(Foto Henry Drost)

De in IJsbrechtum
in 1921 geboren
marionettenspeler
en theatermaker
Feike Boschma
overleed in
november op
93-jarige leeftijd.
Hij ontwikkelde zijn
marionettenspel
in de Tweede
Wereldoorlog en
debuteerde in 1947 bij het cabaret van Wim Sonneveld.
Hij werkte samen met verschillende kunstenaars. In
1983 kreeg hij de Wim Meilinkprijs voor zijn gehele
oeuvre.
www.omropfryslan.nl

Gosse Blom
Begin november is Gosse Blom overleden. Hij werd
in 1946 geboren en werkte ruim veertig jaar bij de
Fryske Akademy aan het Hylper woordenboek. Na zijn
pensioen ging hij verder met een uitgebreidere versie
van het woordenboek.
www.leeuwardercourant.nl

Bildtse Kultuurpriis
Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings hebben de
Bildtse Kultuurpriis 2014 gekregen voor hun betekenis
voor de Bildtse cultuur. Van hen verscheen onder
andere het boek Stimd slik met schilderijen van Elings
en Bildtstalige gedichten van Hilarides.
www.bildtsepost.nl

Zonnewijzer
Bij opgravingen bij het Sint-Anthonygasthuis in
Leeuwarden hebben archeologen veel vondsten gedaan
op de plek waar eeuwenlang een leerlooierij stond. Ze
vonden veel koeienschedels uit de 16de en 18de eeuw,
zilveren eikeltjes en twee zonnewijzers. Een daarvan
dateert uit 1580 en lijkt een familiewapen te bevatten.
www.leeuwardercourant.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Column Eelke lok

Binne en kinne
Politisy binne mear as normale lju yn ús
mienskip. Se fjochtsje har dea om op
ien of oare list te kommen. Dan blykt dat
se hiel wat binne en kinne. Dan moatte
se tsjin oare listen fjochtsje. En ynienen
binne en kinne se noch folle mear as
wat se in pear wiken lyn noch wienen
en koenen. Dan wurde se miskien wol
keazen en dan moatte se noch portefúljes
ha, en dan moatte se dus in ‘bin-en-kin’
gefjocht ha tsjin oaren dy’t ek o sa goed
binne en kinne. Koartsein, politisy kenne
it wurd beskieden, of Frysk-wêzen net
mear. Sterker, se binne de realiteit folslein
kwyt. Eins kin dat my neat skele. It bart
yn it bedriuwslibben en sikehûzen ek. Je
moatte je altyd geweldich op it boarst
ramme. Dan krije je óf mear te sizzen,
óf mear jild. Beide ynteressearret my
net. Mar wêr’t ik by de ûndernimmers
gjin lêst fan ha, ha ’k dat by politisy wol:
want dy witte net iens hoe’t it eartiids yn
elkoar siet, wêrom’t saken sa ûntstien
binne sa’t se no binne. Sels de skiednis
fan fjouwer jier lyn witte se neat mear
fan. Beskamsum. Dus nimme provinsjale
steaten in desastreus beslút. Se passe de
Fryske stavering oan. En witte net dat we
yn de santiger jierren in proefstavering
fan de ûnderwiis-mannen hiene, wêryn’t
bygelyks it wurdt hwat, dat doe noch
bestie, omset waard yn wot, sa’t we it
útsprekke. Dat waard doe yn it einbeslút
de CDA-oplossing (en it CDA bestie
noch net iens) en dat wie dus wat. As je
dy skiednis net kenne, freegje je dus net
it ûnderwiis, skriuwers of sjoernalisten
nei de bêste learmetoade foar it Frysk.
En krije je no in kûkje by de tee. Dan is
it Frysk gau ferdwûn. Hiel soms sprek ik
in kollega oan op syn net goede Frysk.
Dy seit dan: ach, we binne de taal oan it
fernijen. Dat dogge de Fryske politisy no.
Mei wat se voortschrijdend inzicht neame.
Net goed Frysk? Ja, mar jim witte wol wat
ik bedoel. Presys: se binne en kinne neat.
28

boeken kort
Oranjekoek
Tryntsje Nauta
Bornmeer, Gorredijk, 2014
224 p. | isbn 9789056153373 | € 15 (paperback)
Tryntsje Nauta reisde in een tot
fotostudio verbouwd busje langs
93 warme bakkers, die allemaal
hun eigen oranjekoek bakken.
De allemaal op dezelde manier
(van bovenaf) gefotografeerde
vierkante stukjes lijken op
tegeltableaus en krijgen zo een
museaal karakter. Het drietalige fotoboek is ook als luxe
hardcover-editie verkrijgbaar.
Het geheim der eersten
Henriëtte Hemmink
Uitgeverij Louise, Grou, 2014
424 p. | isbn 9789491536243 | € 18,50
Fact-thriller op basis van
onderzoek van dr. Emiel
Amsterdam over wat
Stonehenge, de piramides van
Gizeh, Gamla Uppsala en de
Friese terpen gemeen hebben.
Een zoektocht naar een meer
dan 2000 jaar oud geheim dat
verspreid ligt over het Friese
landschap.
Drie eeuwen Hasker turf
Jan Wietze Dijkstra en Jan Lammertsen
Ut Eigen Gea / Historisch Werkverband Skarsterlân,
2014
178 p. | € 20 (verkrijgbaar bij Jan Lammertsen, 0513413710)
Het boek beschrijft de historie
van de vervening in Heerenveen
en de Haskerveenpolder,
in de voormalige gemeente
Haskerland. Daar is meer dan
drie eeuwen turf gewonnen,
onder andere het Nannewiid
is zo ontstaan. Dijkstra heeft
voor dit onderzoek 12.500
pagina’s uit proclamatieboeken
bestudeerd.

marijke de boer

Neat is foar ivich
Mient Hof (en oaren)
4H-mediakommisje, Hantum, 2014
336 s. | € 19,95 (bestelle op www.4h-side.nl of
0519-571524)
It twadde boek dat útjûn wurdt troch
de 4H-mediakommisje dy’t warber
is yn de 4H-doarpen, Hantum,
Hantumhuzen, Hantumerútbuorren
en De Lytse Jouwer (Hiaure). It
giet oer libjen en wurkjen yn de
4H-doarpen oan de ein fan de 20ste
ieu. It is skreaun yn it Frysk en
Nederlânsk. Yn 2008 ferskynde Oerliz is it heale wurk ...
stinnen de oare helte.
Van Broedertrouw tot Bildtweb - De Friese gemeente
Het Bildt in de lange twintigste eeuw
Kees Kuiken
Wijdemeer, Leeuwarden, 2014
352 p. | isbn 9789492052032 | € 29,50
Kees Kuiken beschrijft 125 jaar
geschiedenis van Het Bildt in drie
delen. Het begint met de onrust
die vanaf 1880 de maatschappelijke
verhoudingen veranderde, deel twee
laat zien hoe plaatselijke media
de beelden en zelfbeelden van
deze poldergemeenschap vormde.
Deel drie is gewijd aan de Bildtse mentaliteiten en
identiteiten die in de laatste eeuw zijn gegroeid.
De Bosatlas van het cultureel erfgoed
Bosatlas
Noordhoff Uitgevers, Groningen, 2014
416 p. | isbn 9789001120108 | € 119,95
In deze Bosatlas komen niet alleen
monumenten voor, maar ook
landschappen, feesten en gebruiken.
Alles wat herinnert aan een ver
of recent verleden is in deze atlas
weergegeven in kaarten, infographics
en foto’s. Zoals bijvoorbeeld over
straatnamen, straatmeubilair,
vooroorlogse productmerken, warenhuizen,
schildersateliers, schrijversmonumenten en de oudste
voetbalclubs.

Deelnemen mag…winnen is een ander verhaal!
Vrouwen in de Elfstedenwedstrijdtocht
Mark Hilberts
Mark Hilberts Sportpublicaties, Nederhorst den Berg,
2014
235 p. | isbn 9789082205213 | € 24,95

50 Jaar SC Cambuur
Siebe Annema, Frederik Bierling, Wietse Dijkstra, Gerrit
Kloosterman, Johann Mast, Willem Stegenga, Bonne
Stienstra en Matty Verkamman
Kick uitgevers, Rotterdam, 2014
664 p. | isbn 9789491555145 | € 79

Vrouwen die de Elfstedentocht
reden, raakten direct in de
vergetelheid als ze over de
finish waren. Dit boek vertelt de
historie van deze vrouwen door
interviews met onder andere
Klasina Seinstra, Gretha Smit,
Lenie van der Hoorn en Tineke
Dijkshoorn. Daarnaast geeft het
een inkijk in het verleden van de
Vereniging Friesche Elfsteden over vrouwen in de Tocht
der Tochten.

Het vijf kilo zware boek begint bij
v.v. Leeuwarden, de voorloper van
Cambuur. Na het eerste seizoen
wordt promotie naar de Eerste
Divisie uitbundig gevierd. Bijna
dertig jaar duurt het voordat
Leeuwarden weer voetbal op het
niveau van de Eredivisie ziet.
Alle wedstrijden, spelers en doelpunten van 50 jaar Cambuur, en
de tijd van v.v. Leeuwarden, staan in een bijlage, met
foto’s.

boeken

Jan van Zijverden

Op klompen troch de dessa; Indiëgongers fertelle
Hylke Speerstra
Bornmeer, Gorredijk, 2014
349 p. | isbn 9789056153359 | € 25 (de Nederlandse vertaling
verschijnt dit voorjaar)
‘Orde en Rust’ moes
ten onze jongens in
Nederlands-Indië
brengen. Dat zou
heel anders verlopen
dan de meesten zich
hadden voorgesteld.
De nationalistische
beweging die al ver voor de Tweede Wereldoorlog
naar een onafhankelijk Indonesië streefde, was
tijdens de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk gegroeid
en een aantal groepen had zelfs een paramilitaire
training gekregen van Japanse instructeurs.
Toen Japan capituleerde riep Soekarno, de leider
van de Indonesische Nationalistisch Partij, de
onafhankelijkheid van de Republik Indonesia uit.
Dat was het sein voor een gewelddadige opstand
van Indonesische milities tegen het gezag. In eerste
instantie tegen de Britten, die op dat moment tijdelijk
de baas in Nederlands-Indië waren, later tegen de
Nederlanders. De Nederlandse ‘Oorlogsvrijwilligers’
(OVW-ers) die klaarstonden om Nederlands-Indië
van de Japanners te bevrijden, werden uiteindelijk
ingezet om ‘Orde en Rust’ in de Indische archipel te
herstellen. Ze belandden in een guerrillaoorlog die tot
eind 1949 zou duren. De ruim 25.000 OVW-ers kregen
in de loop van 1946 al versterking van de eerste
dienstplichtigen. De militairen, die ver van huis zaten,
schreven regelmatig over hun wederwaardigheden.
Tijdens de oorlog gebeurde dat in brieven en
dagboeken, na de oorlog in memoires.
Daar is nu Op klompen troch de dessa van Hylke
Speerstra aan toegevoegd, een bundel interviews
waarin de oud-journalist verslag doet van de
belevenissen van een aantal Friese Indiëgangers.
Voor zijn boek heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan
en vele interviewsessies gehouden met inmiddels
hoogbejaarde veteranen. Het levert een kleurig palet
aan herinneringen op, vooral omdat Speerstra al
dan niet bewust de verhalen heeft opgetekend van
mensen met zeer verschillende achtergronden. Zo
is er Harke Hibma uit Sexbierum die zich door zijn
gereformeerde verzetsmaten laat overhalen om
dienst te nemen als OVW-er, om een soort ereschuld
in te lossen tegenover de Canadezen die Nederland
hebben bevrijd. Maar ook Joghum Hoornveld uit De
Hommerts, die als KNIL-militair net enkele jaren
onder dramatische omstandigheden vast had gezeten
in een Japans kamp op Borneo en die eenmaal bevrijd
zijn militaire carrière vrijwel meteen weer oppakt.
Bijzonder om te lezen is tenslotte het verhaal van
Jan Friso uit Sneek die besluit om niet naar Indië
te gaan en uiteindelijk als deserteur voor enkele
jaren in de gevangenis belandt. In veel eerder
gepubliceerde memoires van oud-militairen is de
frustratie over het verlies van Nederlands-Indië, de
kille ontvangst bij terugkeer in Nederland en vooral
de beschuldiging van oorlogsmisdaden van grote
invloed op hun herinneringen. Dat is ook vaak het
geval bij de verhalen van de oud-militairen in het boek
van Speerstra. Een enkele keer probeert de auteur
een verhaal te nuanceren. Heel letterlijk doet hij dat
in zijn interview met Fokke Dijkstra uit Sneek die
indirect betrokken was bij het bloedbad in Rawagede

op West-Java. Waar in de meeste recente publicaties
wordt gesproken over 431 slachtoffers, stelt Dijkstra
verongelijkt dat je daar minstens 400 van af moet
trekken. Terwijl Speerstra de oud-militair in zijn
waarde laat, plaatst hij toch zijn kanttekeningen bij
diens herinneringen.
Hoe knap de interviews ook zijn samengesteld door
de auteur, de meeste indruk maken de fragmenten
uit het dagboek van Freark Beuckens uit Nijemirdum
die Speerstra in zijn boek heeft opgenomen. In zijn
dagboek schrijft Beuckens open en eerlijk over de
behandeling van krijgsgevangenen ‘dêr begûnen
de NP-ers op om te houwen dat de grize jin oer de
grouwe gie’, maar ook over goed en kwaad: ‘Om God
en Syn gebod haw ik net safolle jûn, faak wie ik noch
te beroerd om nei tsjerke te gean, lit stean om myn
bêst derfoar te dwaan as in goed kristen te libjen.’
Uiteindelijk keert Beuckens na een verblijf in Indië
van tweeëneenhalf jaar in maart 1950 weer terug
naar Nederland. Aan boord van het troepenschip
Sloterdijk met 1.652 andere militairen merkt hij op:
‘De stimming fan de jonges oan board is hielendal
net sa’t men ferwachtsje soe. Se binne allegeare
mar stil.’ In veel gevallen duurt die stilte nog vele
jaren en komen de verhalen pas los op latere
leeftijd. Het is de verdienste van Speerstra dat een
aantal van die verhalen nu op een prettig leesbare
wijze is vastgelegd. Verbijsterende verhalen soms,
over jongens op klompen die in de dessa dingen
meemaakten die ze hun leven lang niet meer konden
vergeten. Of ze het nu wilden of niet. <
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Sjoerd Andringa

Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
tonen in een dubbeltentoonstelling het werk van
Sjoerd Andringa. Naast zijn werk als fotograaf
legde hij zijn beeld van de provincie vast in tal van
schilderijen, aquarellen en tekeningen. Zijn werk
past in de traditie van Friese kunstenaars die in de
vorige eeuw een realistisch beeld van de provincie
vastlegden. Tresoar toont zijn werk over Friesland
in de brede zin, in zes hoofdstukken opgesplitst:
boerderijen, landschappen, bossen, steden, dorpen
en vlekken, de Waddeneilanden en zomer- en
wintervertier. In het HCL worden Leeuwarden en
omliggende dorpen belicht in vijf onderwerpen, zoals
de onderduikperiode en bevrijding van Leeuwarden,
woonwagenkamp Het Vliet aan de Greunsweg, werken
van de suikerwerkenfabriek van Van Slooten en de
Monnikemuurstraat met Vijzelstraat en tekeningen
van De Gele Eker in Warga. Ook zijn privéleven komt
aan bod met aquarellen van het zomerhuisje in
Tytsjerk en een zelfportret en portret van zijn vrouw
Gré Andringa.
Sjoerd Andringa (1921, Sint Annaparochie) volgde
de opleiding tot meesterschilder. Hij wilde echter
kunstschilder worden en kon vanaf 1942 zijn brood
verdienen als kunstenaar. Door zijn grote gezin, van
uiteindelijk elf kinderen, kon hij niet meer van de
kunst leven en werd hij in de jaren 1950 persfotograaf.
Door dat werk kwam hij op alle plekken in de
provincie en was een schetsje gauw gemaakt tijdens
het wachten bij een fotoklus. Na zijn pensionering
bij de krant in 1983
pakte hij het tekenen
en schilderen weer op.
Sinds 2012 leidt hij een
teruggetrokken leven.
> Meer weten?
Rienk Terpstra, Sjoerd
Andringa: een poëtisch
beeld van Fryslân,
Leeuwarden, 2014
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kalender
31 januari
MARITIEME GESCHIEDENIS
Symposium over de maritieme geschiedenis van Harlingen in de Maritieme Academie in Harlingen.
www.zeegeschiedenis.nl

8 februari
STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN
Tjeerd Brouwer vertelt aan de hand van foto’s,
kaarten en filmfragmenten over stedenbouwkundige
ontwikkelingen in de stad in de 20ste eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

19 februari

Marijke de Boer

4 maart

tot en met 29 maart

STUDIUM GENERALE
Lezing van Tom van den Berge over H.J. van Mook en
het verlies van Indië.
www.tresoar.nl

SJOERD ANDRINGA
Dubbeltentoonstelling in Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden met werken van Sjoerd Andringa.
www.tresoar.nl en www.historischcentrumleeuwarden.nl

8 maart

tot en met 5 april

SPOREN VAN MATA HARI
Stadswandeling langs plekken die een rol speelden in
het leven van Mata Hari.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

GROETEN UIT LEEUWARDEN
Selectie van stadsfoto’s van Leeuwarden van een eeuw
geleden en nieuwe foto’s van nu op dezelfde plek gemaakt.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

11 maart

LUNCHLEZING
Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging,
vertelt over 50 jaar Waddenvereniging.
www.tresoar.nl

STUDIUM GENERALE
Lezing van Cees Fasseur over P.S. Gerbrandy als hoeder
van de Rijkseenheid en strijder tegen de dekolonisatie.
www.tresoar.nl

25 februari

18 maart

DE VOC EN INDIA
Antropoloog Bauke van der Pol vertelt over de handel
die de VOC met India tussen 1600 en 1800 dreef. Langs
de Indiase kustlijn is nog altijd Nederlands erfgoed te
vinden uit de 17de en 18de eeuw.
www.hannemahuis.nl

STUDIUM GENERALE
Lezing van Hylke Speerstra en Douwe Draaisma over
de verhalen van Indië-gangers en de nasleep voor hun
gezinnen.
www.tresoar.nl

tot 1 maart

LUNCHLEZING
Adri Schokker, Think tanker bij Media Art Friesland,
vertelt over Dingen uit data.
www.tresoar.nl

VERZAMELDE VRIENDEN
Tentoonstelling ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vrienden van Keramiekmuseum Princessehof met een selectie van de aangekochte werken. Alle
123 aankopen staan in het boek Verzamelde Vrienden.
www.princessehof.nl

PJUTTEN EN BEUKERS
Tentoonstelling van veertig Friese kinderportretten uit
1550-1800 en hun levensverhalen.
www.museummartena.nl

tot 31 mei
OP DE THEE
Tentoonstelling over
verschillende theeculturen met theeserviezen, nostalgische
posters van theefabrikanten en een Japans
theehuis.
www.princessehof.nl

19 maart

tot 21 juni
3 GENERATIES WERKMAN
Tentoonstelling over drie generaties: Hendrik Werkman,
zoon Tap en kleinzoon Arne. Met druksels, aquarellen,
schilderijen, grafieken en tekeningen van De Ploegkunstenaar, werken van Tap en muziekcomposities van
Arne.
www.museumdrachten.nl en www.werkman2015.nl

1 maart
HET SINT ANTHOON AAN DE GROTE KERKSTRAAT
Deskundigen vertellen over restauratie, bouwhistorie
en bewoningsgeschiedenis van de panden aan de Grote
Kerkstraat in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot 20 april

19 tot en met 27 maart
WEEK VAN DE KLASSIEKEN
Landelijk programma met tal van activiteiten. In Friesland wordt een lezing, Romeinenmarkt en expositie in
Tresoar georganiseerd.
www.weekvandeklassieken.nl en www.tresoar.nl

verwacht

22 maart

tot en met 1 maart
MOLENS IN HARLINGEN
Tentoonstelling over tal van molens zoals De Bazuin,
De Leeuw, De Standvastigheid, De Zeemunnik en De
Fortuin. Met foto’s, schilderijen, prenten, tekeningen en
kaarten en modellen.
www.hannemahuis.nl

tot en met 1 maart
GERRIT BENNER
Overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner in het Fries
Museum en Museum Belvédère. Rondleidingen zijn op
6, 20 en 28 februari in Museum Belvédère.
www.friesmuseum.nl en www.museumbelvedere.nl

30

DE DOM EN DE OLDEHOVE
Oldehovelezing van René de Kam over de bouwgeschiedenis van de Dom van Utrecht vergeleken met de bouw
van de Oldehove.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

25 maart
VISSERSTRUIEN
Stella Ruhe, auteur van Visserstruien, vertelt over haar
zoektocht naar de bijna vergeten visserstruien die vissers tussen 1880-1950 droegen.
www.hannemahuis.nl

28 maart
SYMPOASIUM
Sympoasium ‘Fryslân en de wrâld 2.0’ oer jonge Friezen
mei kulturele ambysje.
www.sirkwy.nl

Friese film

We zijn gezegend met een Fries Film Archief,
ondergebracht in Tresoar, dat op menig terrein een
voortrekkersrol speelt, ook nationaal. Hoog tijd om
een duik te nemen in de schatten van het bewegend
beeld dat een almaar belangrijker rol krijgt bij het
vastleggen van onze geschiedenis. Fryslân over Friese
filmgeschiedenis verschijnt op 25 maart.

Aanvulling
Bij de beschrijving van het doek van Nicolaas Baur
(pag. 22) van de hardrijderij op de Leeuwarder
Westersingel staat in het vorige nummer van Fryslân
dat de twee torentjes van de Wirdumerpoort te zien
zijn. Dat is echter de Onze Lieve Vrouwepoort.

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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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

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!
Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!
• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

Voor slechts

€ 29,95
Dit verrassende kook- kijk en leesboek geeft een boeiend overzicht
van onze eetcultuur en de geschiedenis van de Nederlandse
Kookkunst tot de dag van vandaag. Het rijk geïllustreerde boekwerk
begint bij de jaartelling en bereikt een eerste mijlpaal in 1593 als van
de geneesheer en hobby-kok Carolus Battus uit Dordrecht het eerste
in Nederland gedrukte kookboek verschijnt. De ontwikkeling van de
Nederlandse keuken door de eeuwen heen wordt in beeld gebracht
aan de hand van prachtige eettaferelen van beroemde Hollandse
Meesters uit de collecties van het Rijksmuseum, van Googh Museum,
Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen. Maar
ook met zeldzame authentieke menukaarten, nostalgische reclameaffices en tientallen historische foto’s uit de archieven van het ANP
evenals smakelijke anecdotes en bijzondere interviews.

BESTEL NU!

Ga naar www.vorstelijktafelen.nl/of bel 0513 - 68 33 14
(ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.30 uur)

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

