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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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Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Omslag: Detail van ‘De ree van
Hindeloopen’ van G.S. Hutting,
18de eeuw. (Museum Hindeloopen)

Een Hindelooper zeereis
  

SIEBRAND KRUL/ROB LEEMANS

In het Museum Hindeloopen hangt het 18de-eeuwse schilderij ‘De ree van Hindeloopen’ van G.S. Hutting (zie omslag),
waarop twee schepen te zien zijn met bedrijvigheid aan boord. Het lijkt alsof het ene schip zich opmaakt voor vertrek:
vrouwen en kinderen gaan van boord. Het tweede schip is al onder zeil. Dit beeld van de rede van Hindeloopen is ons
vreemd en prikkelt de fantasie: waar gingen die schepen heen? Hoe navigeerden ze langs gevaarlijke ondiepten en
verraderlijke kusten? Waar kwam de bemanning vandaan? Wie financierde deze ondernemingen? Welke lading haalden ze
op en waar ging die heen? Wat was de relatie met de vaste wal?
De Zuidwesthoek van Friesland kende in de 17de en 18de eeuw een rijk maritiem bestaan, waarnaar nog veel onderzoek
moet worden gedaan. Om de belangstelling te stimuleren wil het Museum Hindeloopen een expositie inrichten aan de
hand van een virtuele zeereis waarin vragen als hierboven aan bod komen. De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van
de Fryske Akademy is om raad gevraagd en organiseerde hierover onlangs een symposium en artikelenreeks, die in deze
Fryslân zijn weg vindt. De ‘Hindelooper zeereis’ is breder dan de maritieme geschiedenis van het stadje; hij betrekt de
hele Zuidwesthoek van Friesland in het boeiende verhaal van een verdwenen geschiedenis. Reis met ons mee naar dat
verleden! <
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DE ZUIDWESTHOEK EN DE ZEE

KAREL F. GILDEMACHER

De Zuiderzee en scheepvaart
In 1932 kwam er een einde aan de Zuiderzee als zee. De Afsluitdijk sloot de eens zo roemruchte zee grotendeels af en de naam
werd, althans officieel, gewijzigd in IJsselmeer, al spraken de kustbewoners nog heel lang (en vaak nog) van ‘de see’. Aan de
open verbinding van de havenplaatsen aan de Friese Zuidwestkust met de wereld was daarmee een einde gekomen. Lemmer,
Stavoren, Hindeloopen, Workum en Makkum gingen een nieuwe periode van hun bestaan in. Er veranderde veel. Veranderen
was trouwens niet nieuw, in de loop van de geschiedenis waren er voortdurend en soms ingrijpend veranderingen geweest.
Wijzigingen in de kustlijn, in de handelscontacten, in de sociaaleconomische situatie, in de scheepvaart, eigenlijk is het gehele
bestaan van de kustplaatsen van de Zuidwesthoek al die eeuwen in ontwikkeling geweest. Hoe ging het?

Kaart van de ‘Suidhoek’
met Stavoren, Workum en
Hindeloopen van François
Halma uit 1718.
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D

e opwarming van het klimaat na de laatste IJstijd
(zo’n 10.000 jaar geleden) leidde tot een sterke
stijging van de zeespiegel, en mede daardoor tot
een verhoging van het grondwaterpeil verder landinwaarts.
Het zoete water van de hoger gelegen delen van Nederland

kon moeilijker afstromen naar zee omdat er geleidelijk
een strandwal ontstond. Als gevolg daarvan ontwikkelden
zich in de loop van de eeuwen, tot in de 6de eeuw, dikke
veenpakketten van hier en daar enkele meters. In dat enorme
veengebied in het hart van Nederland lagen veenplassen
waar rivieren en beken in uitmondden,
zoals IJssel, Tsjonger, Lende, Eem en
Vecht. In de Romeinse tijd lag op de
plek van het huidige IJsselmeer het Mare
Flevum. Dat bestond uit verschillende
onderling verbonden meren, waaronder
twee grotere. Het zuidelijke stroomde
af via het Oerij, het noordelijke kwam
via het Westfriese Zeegat in de buurt
van Bergen in zee. Het moet, gezien de
naam en de vermelding van ‘Flevum’ als
riviermonding, in de Romeinse tijd, ook
al wel via het latere Vlie hebben kunnen
afstromen. Die meren, al waren er
verbindingen, werden gescheiden door
wat hogere pleistocene ruggen. Die van
Gaasterland via Wieringen naar Tessel
vormde tot zo’n 6.000 jaar geleden nog
een waterscheiding. Een tweede rug
liep ongeveer vanaf Vollenhove naar
Urk en dan (minder duidelijk) richting
Enkhuizen.
Het stroomgat naar de Noordzee werd
geleidelijk breder, daardoor nam de
komberging van de meren toe en zo
schuurde de monding steeds verder
uit. Het water in de lagune werd
brakker. Zo’n 2500 jaar geleden had
het noordelijke deel het karakter van
een waddengebied. Het zuidelijke deel
van de latere Zuiderzee is eigenlijk
altijd laguneachtig gebleven. Weinig
getijwerking en hoe dichter bij de kust
hoe zoeter.

Langs de Hollandse kust ontwikkelde zich (anders dan in
het noorden) een gesloten strandwal. Nadat het Oerij bij
Castricum verstopt was geraakt (circa 100, met het zeegat
van Bergen was dat al eerder gebeurd) moest alle water van
het Aelmere (een naam uit de 8ste eeuw) naar het noorden.
De monding werd breder, zeewater drong door naar de meer
oostelijke wadden en rond de meren sloeg steeds meer veen
weg. Vanaf de 12de en 13de eeuw kan van een zee worden
gesproken.
Hoewel Tessel in het begin van de 9de eeuw al min of meer
een eiland vormde, was de doorbraak van het Marsdiep,
waarschijnlijk tijdens de stormvloeden van 1170 en 1240,
ingrijpend en ontstond een nieuwe vaarweg. Voor de
scheepvaart naar Vlaanderen en Engeland werd de route
korter. De naam Sudersee raakte vanaf het midden van
de 14de eeuw (zoals in 1340) in gebruik. Wellicht is die
naam uit Noord-Europa afkomstig. Voor Noord-Duitsers
en Scandinaviërs lag deze zee immers zuidelijk van de
Noordzee. De Latijnse variant Maris Australis wordt in 1369
aangehaald in Hanzebesluiten.
Vanaf de 12de en 13de eeuw beschermden de kustbewoners
zich met dijken tegen de zee. Vooral plekken met bebouwing
werden verstevigd. Rond de gehele Zuiderzee liggen de
oude steden op in zee uitstekende landpunten. Stavoren,
Hindeloopen en aan de ‘overkant’ Hoorn en Enkhuizen zijn
daar goede voorbeelden van. De dijken aan weerszijden van
zo’n havenstad werden bij dijkherstel dan meer landinwaarts
gelegd. Door de bedijkingen had de zee bij stormen echter
minder ruimte en werd het water tegen de dijken opgestuwd.
Weer problemen.

Scheepvaart in de Middeleeuwen
Het ontstaan van de Zuiderzee bood de kustbewoning
de mogelijkheid een bestaan op zee te vinden: visserij,
koopvaardij. Verder landinwaarts werden IJsselsteden als
Zutphen, Zwolle en vooral Deventer en Kampen belangrijk.
Langs de Friese kust zal Stavoren de eerste stad zijn
geweest die zich ook tot een dergelijke handelsnederzetting
ontwikkelde. Een verschil met bijvoorbeeld Deventer was,

Haven van Hindeloopen. (Foto Karel Gildemacher)
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dat hier vanuit het achterland weinig producten werden
aangeboden en ook weinig kon worden afgezet. Het
zuidwesten van Friesland was toen zeer dun bevolkt.
Stavoren wordt, in de 9de eeuw, voor het eerst genoemd in
relatie tot Odulphus en het daar gestichte klooster. Door de
ligging dichtbij een zeegeul en een landinwaartse verbinding
zal het toen al een havenplaats zijn geweest. De Vikingen
zouden in de 10de eeuw ook eens op bezoek zijn geweest.
Uit de 11de eeuw bleven Staverse munten bewaard en in
de 12de eeuw wordt een Staverse koopman, Godfried,
aangehaald, bewijzen dat Stavoren een handelsstad was.
Voor 1200 wordt de naam Hindeloopen slechts genoemd in
verband met (9de eeuw) Duits kloosterbezit en niet in relatie
tot scheepvaart. Workum wordt sinds de vroege 14de eeuw
vermeld. Andere Friese Zuiderzeeplaatsen, afgezien van
Harlingen, zijn nog jonger, Makkum mogelijk uitgezonderd.
De bewaarde registers, oorkonden, privileges en dergelijke
geven een niet eenvoudig te interpreteren beeld van de
ontwikkeling van de Friese zeevaart sinds de 13de eeuw
doordat het daarbij vaak om incidenten gaat. Archeologische
opgravingen toonden aan dat de Delft, de oude haven van
Stavoren, sinds circa 1150 in gebruik was. Dat water sloot aan
bij de verbinding richting Warns en het Friese merengebied.
Al in het begin van de 13de eeuw varen Staverse schippers
veel op Engeland, regelmatig worden koggen geconfisqueerd,
maar vaak na wat gedoe en een besluit van de koning
weer vrijgelaten. Soms treedt de Hollandse graaf op als
bemiddelaar. In Engelse bronnen worden Hindeloopers
sinds 1325 genoemd. Liefst zes Workumer schippers
worden in 1305 te Londen vrijgelaten. Ze behoorden tot het
bisdom Utrecht en ‘dus’ niet tot de vijand van Engeland.
Uit enkele vermelde data blijkt dat men toen gemiddeld een

Vermoedelijke geografische
situatie omstreeks 800 na
Chr., met daarop de omvang
van het Almere, de voorloper
van de latere Zuiderzee. De
moderne kustlijn is met een
rode stippellijn aangegeven.
(Kaart Kerst Huisman)

Kaartdetail van Carl von
Wiebeking, 1796.
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DE ZUIDWESTHOEK EN DE ZEE
zes (maar Zutphen bijvoorbeeld leverde dertien met
twee knechten). Dergelijke cijfers geven een beeld van de
verhoudingen. Amsterdam wordt in deze periode al steeds
vaker genoemd. Stavoren werd na 1400 minder belangrijk,
al had de stad in 1410 nog wel een handelsnederzetting op
Skanör. Hindeloopen en Workum worden nu vaker genoemd,
met name in de Oostzeevaart.
Mogelijk is de toegenomen invloed van de zee, zoals die
blijkt uit de zeer verzwakte positie van het Odulphusklooster,
één van de oorzaken. De verplaatsing van de bisschopstol
naar Kampen halverwege de 14de eeuw is ook een teken van
neergang. Stavoren werd dan in die tijd wel een ‘Hollandse’
stad, maar daardoor nam tevens de positie binnen Friesland
op den duur af en dat leidde tot verschillende conflicten.
Hollandse steden werden concurrent toen de Rijnmonding
toegankelijker werd. Ook de uitvinding van het kompas,
waardoor men eenvoudiger het open water kon trotseren,
bracht een zekere verschuiving mee van het economisch
zwaartepunt in de Nederlanden. Ook de eens zo machtige
IJsselsteden verloren hun positie in de loop van de 15de
eeuw, eerst aan Dordrecht en later vooral aan Amsterdam.
Aan het einde van de 16de eeuw werd die stad een zeer
belangrijke stapelmarkt.
Plattegrond van Hindeloopen
uit de ‘Beschrijving van
Heerlijkheydt van Friesland’
door Bernardus Schotanus
à Sterringa, uitgegeven in
1664. (Fries Scheepvaart
Museum)

Stavoren
Hindeloopen

Plantage in Suriname door
Dirk Valkenburg 1707. (RijksWorkum
museum)
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maand deed over een heen- en terugreis (laden en lossen
inbegrepen).
De belangrijke positie van Stavoren in de scheepvaart
op Noordwest-Europa blijkt bijvoorbeeld uit een eigen
Sontprivilege en in een situatie in 1285 waarbij Magnus,
koning van Zweden, als scheidsrechter optreedt en in de
strijd van Stavoren met Lübeck en Hamburg (1333-1335)
waarbij de steden Gent, Brugge, Ieper, Dordrecht, Zierikzee
en Middelburg bemiddelen.
Geleidelijk zullen ook Hindeloopers betrokken zijn geraakt.
Wanneer er in 1372 van een vrede wordt gesproken zijn de
steden ‘Staurie’ en ‘Hindelop’ betrokken. Aan het einde van
de 14de eeuw wordt ook Workum aangehaald. Als in 1394
een bemand schip voor strijd tegen zeerovers moet worden
klaar gemaakt, levert Stavoren zeven bewapende mannen en
een knecht (waar Workum bij is inbegrepen) en Hindeloopen

Goedkoper en betrouwbaarder?
In het begin van de 16de eeuw werd de scheepvaart op de
Zuiderzee bepaald door het ‘verlies van de Friese Vrijheid’ en
dat gaf piraterijproblemen, waarin Grutte Pier een grote rol
speelde. Na 1524 was er korte tijd rust, maar de Tachtigjarige
Oorlog bracht van circa 1560 tot 1580 opnieuw economische
stagnatie. Doordat Holland zich sindsdien economisch
zeer sterk en modern ontwikkelde, bevorderde dat de
scheepvaart, ook in de Zuidwesthoek: het stralingseffect van
Amsterdam was groot. Vooral was dat het geval tussen 1580
en 1620 en iets gematigder van 1621 tot 1650.
Men veronderstelt dat de houtvaart op Noorwegen en de
in de 17de en 18de eeuw zo prominente Sontvaart van de
Republiek vanuit West-Friesland is geëntameerd. In de
17de eeuw namen schippers uit Stavoren en Molkwerum
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De kerkelijke gezindte van Stavoren, Hindeloopen en Workum in 1796.

het initiatief over, gevolgd door Warns en daarna vooral
Hindeloopen in de 18de eeuw. Workum, Woudsend,
Makkum kwamen later naar voren. Hoofdzakelijk betrof
het scheepvaart voor de Amsterdamse stapelmarkt, met
name graan en hout. De sterke positie zorgde voor interne
overdracht van de kennis van stuwen en lossen binnen de
eigen gemeenschap en dat was belangrijk. Amsterdamse
en ook Zaanse kooplieden waren de grote bevrachters en
participeerden in kosten en opbrengsten. Men verscheepte
in de 18de eeuw vooral hout.
De opkomst van de Zuidwesthoeksteden is mogelijk
veroorzaakt doordat Friezen ‘goedkoper’ en betrouwbaar
waren. Verder was een bemanning van zo’n tien man
meestal voldoende. Het hoge aandeel doopsgezinden
onder Zuidwesthoekschippers (die geen wapens droegen)
kan mede een oorzaak zijn geweest dat men wel op de
Oostzee wilde varen, maar niet graag naar het zuiden koers
zette, waar gevechten met zeerovers een gevaar vormden.
Een ‘verzuilingsopvatting’ zal ook gemaakt hebben dat
Zaankanters en Waterlanders een voorkeur hadden voor
gelijkgezinden van de overkant.
Toen aan het einde van de 16de eeuw de fluit was ontwikkeld
werd dat het belangrijkste scheepstype. De scheepvaart werd
er buitengewoon door gestimuleerd.
De afspiegeling van een en ander komt duidelijk naar voren
in de Sonttolregisters. Vooral na het einde van de door
Rusland onder tsaar Peter gewonnen Noordse oorlog (17001721) kwam daar het merendeel van het aangevoerde hout
vandaan. In West-Europa was het hout goeddeels op en
Engeland beheerste na 1651 de houtvaart op Scandinavië.
Reizen naar Riga en vooral Sint Petersburg nodigden uit tot
verhalen over bijzondere schippers.
Geleidelijk zal de middeleeuwse koopman-schipper, die voor
eigen rekening voer, in de Vroegmoderne tijd zijn vervangen
door een schipper die bevracht werd door derden, vooral
Amsterdammers. Soms participeerden die in de totale
opbrengst van een reis. De stap naar de partenrederij (zie de
bijdrage over partenrederij op pagina 12 en verder) werd toen
spoedig gezet.

De neergang
In de 18de eeuw zette de langzaam begonnen neergang
door, hoewel op Nederlandse schaal er van 1720 tot 1760
nog sprake was van een zekere groei. De terugloop wat
betreft de Zuidwesthoek is niet alleen zichtbaar in de
Sonttolregisters, maar ook in het bevolkingsverloop en het
aantal schoorstenen. Molkwerum telde in 1649 tussen 300
en 250 huizen, in 1693 waren er 223, in 1700 209, maar
daarna ging het hard. In 1729 nog maar 127 en in 1771 restten
er slechts 107. Cijfers van Hindeloopen, waar de neergang
later begon, tonen aan dat de recessie in de Zuidwesthoek
niet overal gelijk verliep. Wanneer er naast de schipperij
andere middelen van bestaan waren, was men veel minder

kwetsbaar. In Harlingen, de belangrijkste Friese havenplaats,
en belangrijk in de Sontvaart gedurende de vroege 17de
eeuw, was halverwege de 18de eeuw 33 procent van de
beroepsbevolking direct betrokken bij de scheepvaart, voor
Workum was dat slechts 29 procent, Makkum 39 procent,
Lemmer 40 procent, Stavoren 47 procent en Hindeloopen
zelfs 52 procent.
Er zijn verscheidene oorzaken voor de terugloop van de
scheepvaart van de Zuidwesthoekse steden. Er kwam
concurrentie: er ontstonden meer ‘thuishavens’ dan de
traditionele. In de loop van de 18de eeuw participeerden ook
schippers uit plaatsen als Heerenveen, Lemmer, Woudsend,
Heeg, Joure, Grou en Warten in de Oostzeevaart. Men voer
meer met kofschepen, smakken en tjalken en andere typen
(zie de bijdrage over scheepstypen op pagina 8 en verder).
De fluit werd ouderwets, maar het lijkt dat Hindeloopen
dat niet begreep en niet moderniseerde. Het was ook
moeilijk om over te schakelen naar kleinere schepen, want
Hindeloopen had nauwelijks een haven en ook geen goede
verbinding met het achterland.
Voor de internationaal gerichte Nederlandse scheepvaart
werd het in de tweede helft van de 18de eeuw steeds
moeilijker. De gouden tijden waren voorbij. Londen
werd aan het einde van de 17de eeuw, mede dankzij de
protectionistische ‘Acte van Navigatie’ (1651), het nieuwe
scheepvaartcentrum. Drie ‘Engelse oorlogen’ verzwakten de
positie van Nederland. De definitieve klap vormde de Vierde
Engelse oorlog (1780-1784). Engeland werd heerser van
de zee. De Friese Zuidwesthoeksteden kregen kort daarna
nieuwe tegenslagen. Tijdens de Franse Tijd, begonnen aan
het einde van de eeuw, was vrije zeevaart immers opnieuw
onmogelijk.
Meestal wordt de Vierde Engelse oorlog genoemd als de
hoofdoorzaak van de ondergang van Hindeloopen en de
naburige plaatsen. De neergang was echter al veel eerder
ingezet. <

Hindeloopen in 2011. (Foto
Karel Gildemacher)

Zilveren obool, waarschijnlijk
van Stavoren, uit de 12de
eeuw. (Fries Scheepvaart
Museum)
Meer weten?
• J.A. Faber, Drie eeuwen
Friesland (2 delen), De Tille,
Leeuwarden, 1973
• K.F. Gildemacher e.a.,
Hindeloopen, stad van
levende herinneringen, Penn,
Leeuwarden, 2014
• C. Trompetter, Eén grote
familie. Doopgezinde elites in
de Friese Zuidwesthoek, 16001850, Verloren, Hilversum,
2007
• K.F. Gildemacher, Het Friese
water, Bornmeer, Gorredijk,
2015
Karel F. Gildemacher (Sneek,
1946) studeerde na de
kweekschool o.a. geografie,
geschiedenis en vooral Fries.
Promoveerde in 1993 op een
onderzoek naar historische
waternamen. Werkte in het
onderwijs en sinds 2002 als
zelfstandig onderzoeker en
adviseur t.a.v. naamkunde,
historische geografie en
cultuurhistorie. Publiceerde
tal van boeken o.a. Het Friese
water (2015).
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ELISABETH SPITS

Schepen van
de Gouden Eeuw

‘Vervoer over water de beste weg’ luidt een bekend promotiemotto van de binnenvaart. Stimulering van de binnenvaart was in
de 17de en 18de eeuw niet nodig, want betere wegen dan de waterwegen waren er niet en bovendien waren die volop aanwezig.
Nederland lag aan de monding van de Europese rivieren en aan de kust van de Noordzee, een goed vertrekpunt voor de
zeescheepvaart naar het noorden, zuiden en westen. Vergelijkbaar was de situering van de provincie Friesland. Het grootste
deel van de provinciegrens grensde aan de Waddenzee en de Zuiderzee, waardoor een belangrijk deel van de bewoners voor
hun bestaan afhankelijk van het water was. Het belang van het water was groot, het soort schepen navenant. Hierbij een kleine
greep uit die enorme 17de-eeuwse vloot.
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et woord beurtschip geeft meteen aan hoe lastig
de typologie van schepen kan zijn. Het beurtschip
is namelijk niet één scheepstype, er werden allerlei
scheepstypen als beurtschip gebruikt. De meest gangbare
waren de snik, het smal- en wijdschip en de kaag. Het woord
beurtschip duidt dus niet op het uiterlijk of vaargebied,
maar op zijn functie. Een beurtschip vervoerde goederen en
soms ook passagiers op een vaste route, vergelijkbaar met
een veerdienst. Vandaar dat ook de termen beurtveer en
veerschip voorkomen.
De vele goederen uit Azië, die in de pakhuizen in Holland
lagen opgeslagen, moesten gedistribueerd worden. Wekelijks
vertrokken uit Amsterdam circa 800 beurtschepen het land
in van Alkmaar tot Leeuwarden en Groningen, van Zwolle
tot Zierikzee. De meeste van deze beurtschepen waren de
smalschepen en in tweede instantie de wijdschepen. Smalen wijdschepen danken hun naam aan de sluis bij Gouda.
Om in Holland van noord naar zuid te zeilen waren er in de
17de eeuw twee opties: buitenom, over zee, of binnendoor
via Gouda. Binnendoor was een veilige route, maar wel met
hindernissen. De belangrijkste daarvan was de Donkere Sluis
bij Gouda. De maat van deze sluis heeft lange tijd de grootte
van veel Nederlandse beurtschepen bepaald. Smalschepen
hadden een breedte van maximaal 4,68 meter, smal genoeg
om de Goudse sluis te kunnen nemen. Dit betekende
niet dat ze alleen in Holland voeren. Ook in Groningen
en Friesland kon je in de 17de en 18de eeuw smalschepen
tegenkomen. Omdat de breedtemaat van de smalschepen
vast lag, bouwde men het schip zo, dat er een maximale
hoeveelheid lading in paste. Het ruim werd afgedekt met
bolle luiken en op het achterschip was een klein roefje. Uit
dit scheepstype is uiteindelijk de tjalk voortgekomen.
Alle schepen breder dan 4,68 werden wijdschepen genoemd
en door hun formaat heel geschikt voor de Zeeuwse stromen
en de Zuiderzee. In 1980 is in de Flevopolder zo’n wijdschip

- lengte 17,85 meter en 5,15 meter breed - opgegraven. Het
wrak en de inventaris zijn te bezichtigen in het Nieuw Land
erfgoedcentrum in Lelystad.
Een ander veel gebruikt beurtschip is de kaag. Het was
overnaads gebouwd, met een vlakke bodem. Het was iets
lichter dan het wijdschip, maar was eveneens op grote open
watervlaktes te vinden, zoals het Haarlemmermeer en de
Zuiderzee.
Het derde als beurtschip veel gebruikte scheepstype was
de snik. Voor vervoer over kortere afstanden was het circa
vijftien meter lange schip een populair scheepstype in de
binnenwateren van Groningen en Friesland. Het was niet
te breed om de smalle bruggen over de kleinere kanalen en
vaarten te kunnen passeren. De tuigage was eenvoudig in
gebruik. Waar het vaarwater te smal was, kon de snik over de
jaagpaden getrokken worden. Dezelfde jaagpaden waar de
scheepsjagers van de trekschuiten gebruik van maakten.

Een fluitschip met een stad
op de achtergrond. Zo zijn
er vele in de 17de eeuw
langs Hindeloopen gevaren.
Geschilderd door J.Th.
Blankerhoff, circa 1655. (Het
Scheepvaartmuseum)

Trekschuit en smak

Gerrit Groenewegen tekende in 1791 een serie prenten van
‘Hollandse vaartuigen’, waaronder deze gaffelgetuigde snik.
(Het Scheepvaartmuseum)
Kopergravure van een smakschip voor Roptazijl, Martin Engelbrecht,
1725-1756. (Fries Scheepvaart Museum)

Beurtschepen vervoerden vracht en passagiers, maar voor
de binnenlandse kanalen en vaarten konden passagiers
ook gebruikmaken van de geregelde trekschuitdiensten. De
eerste trekvaart werd in 1634 tussen Amsterdam en Haarlem
in gebruik genomen en vanaf die tijd werden er overal in het
land vaarten aangelegd en bestaande met elkaar verbonden.
Zo ontstond al snel een heel netwerk van verbindingen.
Almanakken waren de reisplanners van toen. Wilde iemand
van Leeuwarden naar Workum, dan keek hij in de almanak
naar de vertrektijden, eerst van de hoofdstad naar Bolsward
om daar over te stappen op de trekschuit naar Workum.
Zo was reizen voor die tijd uitzonderlijk betrouwbaar,
goedkoop en comfortabel. De trekschuit werd vanaf de wal
voortgetrokken door paarden. De paarden werden in toom

Een Friese matroos, getekend
rond 1800.
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Afgietsel van een houten
gevelbord met een door een
paard getrokken trekschuit
en het opschrift ‘IAH 1762
AHS’, de initialen van
Jan Anes Halma en Antje
Hendriks Sanstra. Zij
hadden in de Torenstraat te
Leeuwarden een huis met
stalling voor zes paarden.
Dat huis is in 1762 gebouwd.
De stalling werd gebruikt
door de trekschippers uit
Bolsward. (Fries Scheepvaart
Museum)

Interieur van een
trekschuit, het populaire
openbaar vervoer in de
17de en 18de eeuw. (Het
Scheepvaartmuseum)
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gehouden door een jager, meestal een jongen. Daarnaast was
er een schipper en een knecht aan boord. De treklijn werd
bevestigd aan de mast van de trekschuit, die dus niet bedoeld
was voor de zeilen.
De passagiers zaten in het ruim op houten banken tegenover
elkaar met hun bagage onder de bank. Kinderen mochten
gratis mee, als ze op schoot konden zitten. Voor bagage
moest apart betaald worden en bij de schipper kon een
kussen gehuurd worden. Pas in de 19de eeuw namen
stoomschepen de trekschuitdiensten over.
De goederen uit Azië waren niet alleen voor de binnenlandse
markten bestemd, maar ook voor andere Europese landen.
Voor het vervoer van goederen van Nederland naar havens
langs de Noordzee, Engeland en Frankrijk over zee was
de smak in de 17de eeuw het meest gebruikte schip. Dit
scheepstype is in Nederland ontwikkeld, maar in de loop
van 18de eeuw bouwden werven in Noord-Duitsland aan
de Oostzee ook vele smakschepen. De smak heeft zowel
kenmerken van het wijdschip als van de zeegaande boeier.
Een smak was zo’n 25 meter lang. Hij had een weinig
diepgang, vlakke bodem en zijzwaarden. Het kon varen
langs de ondiepe kusten zoals de Wadden, maar kon ook
ver rivieren opvaren zoals de Seine, de Theems en de Elbe.
Typerend voor het smakschip waren de ver naar achter
geplaatste kleine bezaansmast (druilmast) en het hek
waardoor de helmstok stak. Vóór de helmstok was een
roef en dáárvoor bevonden zich ruime luiken. De smak
was, ondanks matige zeileigenschappen door de zware
logge romp, een goede en succesvolle combinatie van
scheepsgrootte, geringe diepgang, groot laadvermogen en
acceptabele snelheid.
Behalve als vrachtvaarder werd de smak in de laatste
jaren van de 17de en in de 18de eeuw ook veel ingezet als
passagiersschip tussen Noord-Duitsland en Nederland.
De fluit ontwikkelde zich omstreeks 1600 tot het meest ge-

bruikte Nederlandse vrachtschip. Maar dit is niet de enige reden om het hier te noemen. Er waren namelijk opvallend veel
Friese en met name Hindelooper zeelui op de fluiten die naar
Scandinavië voeren. Amsterdam was de thuishaven, maar
Hindeloopen werd bij vertrek of thuiskomst aangedaan. De
schepen lagen dan enige tijd op de rede ten anker.
Het fluitschip is een van de makkelijkst te herkennen
scheepstypen. Bij de 17de-eeuwse fluiten was het dek
aanzienlijk smaller dan de grootste breedte van de romp.
Dit gaf het schip een bijzonder ‘buikig’ uiterlijk, met de bolle
wangen van het achterschip als meest opvallend onderdeel.
Lange tijd meenden historici dat de reden voor het smalle
dek lag bij de berekening van de tol die de fluitschippers
moesten betalen aan de Deense koning aan het begin van
de Sont. Geschreven bewijzen zijn hiervoor echter nog niet
gevonden. Andere redenen overigens ook niet. Mocht het
smalle dek voor de berekening van de hoogte van de tol
inderdaad een rol hebben gespeeld, dan verviel dit voordeel
in ieder geval na 1669 door een nieuwe berekening van de
tolgelden.

Buikig uiterlijk van de fluit
Fluiten werden licht en goedkoop gebouwd en hadden een
eenvoudige tuigage. Het tuig was niet opgedeeld in vele
zeilen en de bediening werd zo simpel mogelijk gehouden.
Hierdoor kon ook het aantal bemanningsleden beperkt
blijven. De schepen werden in de loop van de tijd steeds
groter gebouwd: omstreeks 1600 lag het laadvermogen rond
de 180-200 ton, bij een lengte van 25 tot 28 meter. Een eeuw
later kon de gemiddelde fluit 270 tot 450 ton vervoeren, en
bedroeg de lengte 31 tot 36 meter.
Vooral het kleine type fluit, dat vooral op Scandinavië
voer, was niet geschikt voor het plaatsen van geschut om
zich tegen vijandelijkheden te verdedigen. Daarom lieten
de fluitvloten zich escorteren door oorlogsschepen. Een
bijkomstig gevolg was dat er veel doopsgezinde schippers
uit Friesland en met name Hindeloopen en omgeving op de
fluiten voeren. Hun geloof stond het gebruik van wapens
namelijk niet toe.
Het succes van het ontwerp wordt duidelijk geïllustreerd
door het grote aantal varianten die voor verschillende
doeleinden en vaargebieden werden gebouwd. Zo was er de
oostvaardersfluit, gebruikt voor het vervoer van graan van de
Oostzee naar Nederland. Met een noordsvaarder kwam hout
uit Noorwegen en daarvoor had het in de romp een speciale
laadpoort. Ook op de walvisvaart zijn fluiten gebruikt. De
boegen van deze schepen werden extra dik gemaakt om ze
tegen de scherpe ijsschotsen te beschermen. Ook werd er
een dwarsbalk over het achterschip aangebracht om tijdens
de reis de sloepen aan te hangen en ze te water te laten.
De straatsvaarderfluit voer naar Spanje, Portugal en door
de Straat van Gibraltar naar de Middellandse Zee om daar

Een Friese kaag met spriettuig en razeil voor voordewindse koersen. Prent uit een
serie van 16 door Adolf van der Laan, 1725. (Het Scheepvaartmuseum)

wijn, zuidvruchten, en zout - voor het zouten van haring,
destijds volksvoedsel nr. 1- te halen. In tegenstelling tot de
fluiten die voor noordelijke routes bestemd waren, kregen de
straatsvaardersfluiten bij de bouw vaak wel wat versiering en
houtsnijwerk rond het galjoen en het hakkebord. Zij voeren
naar dichter bevolkt gebied en hun kooplieden moesten
concurreren met vele anderen. Een niet te sober uiterlijk
van het schip was het visitekaartje van een betrouwbare
koopman.
Het vaargebied van de fluit bleef niet beperkt tot Europa.
Ook de Verenigde Oost-Indische Compagnie maakte
gebruik van brede en voor de lange reizen naar Azië extra
versterkte en ook bewapende fluiten. De heel behoorlijke
zeileigenschappen, de geringe diepgang en de mogelijkheid
veel proviand mee te nemen, maakten de fluit geschikt als
verkenner op lange reizen met onbekende bestemming. De
laatste fluitschepen voeren nog omstreeks 1800, maar kregen
steeds meer concurrentie van kleinere schepen zoals de kof.
Een artikel in Fryslân is niet volledig zonder aandacht voor
de boeier. Immers Friesland is de enige provincie, waarvan
de leden van de Provinciale Staten een jachtboeier tot hun
beschikking hebben, de Friso. De boeier kende sinds de 16de
eeuw vele gedaanten. Zijn geschiedenis begint als vrachtschip
en beurtschip dat met zijn volle vormen geschikt was de
ruwe Zuiderzee over te steken. Een groter type voer zelfs
langs de kust naar Noord-Frankrijk. Het binnenlandse type
werd halverwege de 17de eeuw steeds vaker als plezierjacht
gebruikt, waarbij het ruim plaats maakte voor een kajuit.
Het was geen eenduidig type, afhankelijk van de streek waar
ze gebouwd werden van Zeeland tot de Zaanstreek en in
Friesland, had elke boeier zo zijn eigen kenmerken. In de loop
van de 19de eeuw bleef, tot aan vandaag de dag, de Friese

Op de voorgrond zeilt een boeier met staand gaffelzeil. Op de achtergrond rechts
een smakschip. Door Gerard de Jager, circa 1670. (Fries Scheepvaart Museum)

boeier als meest gebouwde variant voorbestaan.
Fluiten, smakschepen, kagen en trekschuiten hebben
allemaal plaats moeten maken voor andere scheepstypen en
niet te vergeten voor auto’s en treinen. De boeier kun je nog
altijd op het - Friese -water tegenkomen. <

> Meer weten?
• R. Daalder, E, Spits (red),
Schepen van de Gouden
Eeuw, Walburg Pers,
Zutphen, 2005
• A. Wegener Sleeswijk,
De Gouden eeuw van het
Fluitschip, Van Wijnen,
Franeker, 2003
• G.C.E. Crone,
Nederlandsche jachten,
binnenschepen,
visschersvaartuigen en
daarmee verwante kleine
zeeschepen: 1650-1900,
Amsterdam, 1926,
Dordrecht, 1978

Een 17de-eeuws beurtschip met spriettuigage. De passagiers zitten
aan dek. Prent door D.E. Lons, 1642. (Het Scheepvaartmuseum)

Elisabeth Spits (Amsterdam,
1955) is conservator
schepen en techniek in
Het Scheepvaartmuseum.
Zij is (mede)auteur van
o.a. Nederlandse jachten
1875-1975, ontwerp en bouw
van zeil- en motorjachten,
Schepen in het klein,
geschiedenis en typologie
van het Nederlandse
scheepsmodel en van de in
2015 verschenen monografie
De Koningssloep, geschiedenis
van een vorstelijk vaartuig.
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JELLE JAN KOOPMANS

Het Fries-Hollandse partenbezit
Het scheepsboek Hempenius geeft de administratie weer van de Hindelooper stadssecretaris Johannes Hempenius over de
door hem uitgegeven scheepspapieren in de periode van 1715 tot en met 1717. Dit scheepsboek is een prachtige bron voor
historisch onderzoek omdat het informatie geeft over de vaart, de producten, de bemanning en de reders of eigenaren van
het schip en hun herkomst. Dankzij vrijwilligers van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy is dit
scheepsboek volledig getranscribeerd.

Groepsportret van de vier
doelheren der Kloveniersdoelen, Amsterdam, 1642.
Aan tafel Albert Coenraetsz
Burgh, Jan Claesz Vlooswijck,
Pieter Reael en Jacob Willekens en kastelein Jacob Pietersz Nachtglas. Schilderijen
als deze tonen bij uitstek de
rijkdom van vooral Amsterdamse kooplieden, die investeerden in soms risicovolle
ondernemingen als de koopvaardij in de Zuidwesthoek.
Schilderij van Govert Flinck,
1642. (Rijksmuseum)

Ingekleurde kopergravure,
gezicht op
Plantage
inHindeloopen
Suriname door
vanuit
zee, 17de 1707.
eeuw.(Rijks(Fries
Dirk
Valkenburg
Scheepvaart Museum)
museum)
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it het scheepsboek blijkt dat de veelal Hindelooper
schippers in deze periode vooral actief waren op
de houtvaart tussen Amsterdam en Noorwegen.
Dit gebeurde vaak in opdracht van rijke Amsterdamse
kooplieden. Zij bevrachtten schippers uit Friese plaatsen
met hun producten. De meeste schepen die voorkomen
in het scheepsboek waren fluitschepen, met meestal een

bemanning bestaande uit een schipper, een stuurman, een
kok, een bootsman, een timmerman en nog vijf tot zeven
matrozen. In sommige gevallen waren er ook nog een
koksmaat, kajuitwachter of een ondertimmerman aanwezig.
Een gemiddeld fluitschip had dus ongeveer elf tot dertien
man personeel aan boord. Naast fluitschepen komen er in
het scheepsboek ook smakschepen voor. Een smakschip, dat
aanmerkelijk kleiner was dan een fluitschip, kon al met vier
of vijf bemanningsleden varen. In de meeste gevallen kwam
dit personeel uit plaatsen in de buurt van de schipper, maar
ook in havenplaatsen die werden aangedaan werd personeel
aangemonsterd.
Een belangrijk deel van het boek bestaat uit de administratie
van verschillende rederscedullen, waarin de verschillende
reders van het schip en hun woonplaatsen werden
geadministreerd. Deze zijn extra interessant omdat in
de literatuur weinig bekend is over het eigendom van de
Friese schepen. Wel is bekend dat werd gewerkt met het
systeem van de partenrederij. Dit hield in dat verschillende
personen een part of een aandeel in het schip bezaten.
De schepen en soms ook de lading werden daarbij
opgedeeld in verschillende breuken. Dus bijvoorbeeld
een derde of een vierde, maar ook kleinere parten zoals

een honderdachtentwintigste of een tweehonderdachtste
part. De partenrederij was een gunstig systeem omdat het
enerzijds meer mensen de mogelijkheid gaf om in schepen
te investeren en mee te delen in de eventuele winsten en
anderzijds omdat de risico’s daarmee over een grotere
groep mensen konden worden gespreid. Zo vergingen
verschillende schepen, werden schepen gekaapt of in beslag
genomen of werden verliezen geleden. Een van de reders
(de boekhouder) verzorgde de administratie van het schip
en verdeelde vervolgens ieder jaar de eventuele winst over
de verschillende partenbezitters. Bijkomend voordeel van
de partenrederij was dat de schipper vaak zelf ook een part
in het schip bezat waarmee hij mede verantwoordelijk werd
gemaakt voor een succesvolle bedrijfsvoering. In andere
gevallen was de schipper zelf initiatiefnemer en ondernemer
en zocht in zijn omgeving naar mensen die in zijn schip
wilden investeren.

Scheepsbezit verdeeld
Uit het onderzoek, dat tot heden naar het scheepsbezit is
gedaan, komen twee suggesties naar voren. De eerste is dat
het partenbezit in Friesland een wijdverbreid fenomeen was
waarbij ook de kleine man scheepsparten bezat. In dit geval
was het dus vooral een Fries gebeuren waarin een grote
groep mensen parten bezat in verschillende schepen. Aan
de andere kant wordt weleens gesuggereerd dat aangezien
de opdrachtgevers van de schippers uit Holland kwamen
de parten ook voor een groot deel in handen waren van
Hollandse reders. In dit artikel zal aan de hand van een
aantal rederscedullen uit het scheepsboek Hempenius
getracht worden iets meer te zeggen over het bezit van de
Friese schepen.
Dit onderzoek betreft de rederscedullen van de schepen
met de mooie namen De Liefde, De Zwarte Kat, Noachs Ark,
De Groene Leeuw, De Jonge Hillebrant, De vergulde Kievit en
De Prins Frederik Hendrik. Het smakschip De Liefde werd
bevaren door schipper Sipke Heijes. De schipper had zelf
een derde part in het schip en er waren nog negen andere
partenbezitters. Zij waren allen afkomstig uit de steden
Hindeloopen en Workum. Een van de partenbezitters was
schipper Pijtter Jelles van het smakschip De Zwarte Kat.
Sipke Heijes had op zijn beurt ook een part in het schip
van Pijtter Jelles. In dit geval hadden de schippers dus
parten in elkaars schepen. Ook de reders van De Zwarte Kat
kwamen allemaal uit Hindeloopen en Workum en ook dit
schip had tien verschillende reders. Inclusief de schippers
komen zes reders van de beide genoemde schepen overeen.
Het scheepsbezit van deze schepen is dus verdeeld onder
mensen in Hindeloopen en Workum, die elkaar waarschijnlijk
goed kenden en samen twee schepen in de vaart hielden.
Het smakschip Noachs Ark van schipper Sipke Sipkes
kende negen verschillende partenbezitters en zij waren
allemaal afkomstig uit Hindeloopen. De eigenaars van dit
schip bezaten geen parten in de twee vorige schepen. Wat

Gezicht op bootschepen in de haven van het Noorse Arendal, schilderij van Dirk Danser uit 1755.
Arendal is een belangrijke houthaven waar Friese houtschepen veel kwamen om hout te vervoeren
naar de Zaan en Amsterdam en de Friese werven. (Fries Scheepvaart Museum)

hier opvalt, is dat er drie vrouwen een part in het schip
bezaten. Bij een van hen betreft het een weduwe, maar de
twee andere vrouwen staan als burgers van Hindeloopen
omschreven. Wie denkt dat het partenbezit in de 18de eeuw
een mannenaangelegenheid was, komt dus bedrogen uit.
Al deze smakschepen waren rond de zeventig voet lang,
ongeveer 20 à 24 meter. Het waren dus relatief kleine en
betaalbare schepen wat de mogelijkheid gaf om binnen een
klein netwerkje rond de schipper investeerders te vinden.
Naast de houtvaart van Noorwegen naar Amsterdam waren
deze schepen ook betrokken in de vaart naar Zweden,
Duitsland en Noorwegen.
Bij het fluitschip De Groene Leeuw, dat minstens achttien
verschillende partenbezitters had, komt de eerste Hollandse
partenbezitter in beeld. Naast een heel aantal Hindeloopers
heeft ook Reinder Cales uit Oudendijk een part in bezit en er
wordt vermeld dat reders in Holland de rest van de parten
in bezit hadden. Uit het rederscedul van het fluitschip De
Maria valt op dat van de negentien partenbezitters er vijf uit
Amsterdam kwamen. Met elkaar bezaten deze Amsterdamse
reders ongeveer een zesde deel van het schip. Van nog
eens een vijfde is het niet bekend. Het fluitschip De Jonge
Hillebrant had 35 verschillende partenbezitters waarvan er
twintig uit Friesland en vijftien uit Holland kwamen. De
Hollandse reders bezaten ongeveer de helft van het schip.
Het fluitschip De vergulde Kieviet was in het bezit van 33
verschillende reders waarvan negen uit Holland. Deze

Afbeelding van een smakschip
in volle zee met sprietzeil
op een koperen begrafenis
schild van het klein-schippers
gilde van Sneek uit 1774.
(Fries Scheepvaart Museum)
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Het beeld dat hier naar voren komt, is dat er bij de
fluitschepen die vaak tussen de 125 en 150 voet (35 à 45
meter) groot waren, een grotere groep van investeerders
betrokken was. In tegenstelling tot de smakschepen had de
schipper hier wel vaak, maar niet in alle gevallen, een part in
het schip. Daarnaast was er bij alle fluitschepen een groep
van Hollandse reders betrokken waarvan de meesten uit
Amsterdam kwamen. Deze schepen waren bijna uitsluitend
actief in de houtvaart op Noorwegen.

Amsterdamse reders

Gezicht op de zuid-westzijde van de stad Hindeloopen, houtgravure van F. Weissenbruch en Willem
Hekking uit 1861. (Fries Museum)

Hollandse reders bezaten ongeveer een derde van het schip.
Van De Prins Frederik Hendrik valt op dat schipper Simen
Hessels naast een part in zijn eigen schip ook parten in drie
andere fluitschepen bezat. Van de 36 partenbezitters van dit
schip kwamen er vijftien uit Holland die met elkaar ongeveer
de helft van het schip bezaten. De Friese reders Ester Tomas
(de weduwe van Dries Allerts) en Joltje Jelles bezaten in
alle vijf onderzochte schepen een part, verder waren er nog
tien andere Friese reders die in minstens drie van de vijf
onderzochte schepen parten bezaten. Van de Hollandse
reders was dit het geval voor Andries Pieters van Stavoren,
Christiaan Schillebeek en Jan Reinders uit Amsterdam.

Onder de verschillende Hollandse reders van deze vijf
fluitschepen bevonden zich zeer rijke en invloedrijke
Amsterdamse kooplieden zoals Joachim Rendorp, Cornelis
Calcoen en Pieter Onkelboer. Joachim Rendorp was
bijvoorbeeld vrijheer van Marquette, brouwer, commissaris
van de hop en kapitein van de burgerij in Amsterdam,
Cornelis Calcoen was een groothandelaar in textiel, schepen
en lid van de vroedschap van Amsterdam, directeur van
de Directie van de Levantse handel en de navigatie op
de Middellandse Zee, commissaris van de wisselbank en
directeur van de Sociëteit van Suriname. Makelaar Pieter
Onkelboer was onder andere commissaris van de Noordse
handel. Aangezien deze heren in dit kleine onderzoekje
al naar voren komen, zullen zij in vele Friese schepen
parten hebben bezeten. Ook waren er Amsterdamse
reders met een duidelijke connectie met Friesland. Dit
gold bijvoorbeeld voor de cargadoor en directeur van
de schepen varende op Noorwegen Andries Pieters van
Stavoren. Zijn overgrootvader was de koopvaardijschipper
Pieter Reijndertsz die ook burgemeester was van Stavoren.
Andries Pieters’ grootvader had zich als grootkoopman in
Amsterdam gevestigd. Ook van enkele andere Amsterdamse
reders is bekend dat zij Friese familieleden hadden. Met deze
personen komt ook nog een andere duidelijke link tussen de
Amsterdamse reders, Friesland en de schippers en reders
in Hindeloopen naar voren, Andries Pieters was namelijk
net als veel van deze schippers en reders doopsgezind. Dat
er ook een duidelijke doopsgezinde connectie liep tussen
Amsterdam en Hindeloopen blijkt verder uit het feit dat de
doopsgezinde gemeente in Amsterdam een part bezat in het
schip De vergulde Kievit.

Netwerk

Het huis Marquette van
Joachim Rendorp. Een van de
Amsterdamse partenbezitters.
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De voorzichtige conclusie op basis van dit materiaal is dat
de smakschepen vaak volledig in handen waren van een
klein netwerkje van Friese reders, bestaande uit de schipper
en een groep mensen uit zijn buurt. Bij het investeren
in de grotere fluitschepen waren ook Hollandse reders
betrokken. Aangezien vaak wordt gesproken over vaart
op eigen rekening of op rekening van de comparanten of

Zeemanskist met
Hindelooper beschildering,
1775-1800. De kist was
van Roel Verhoeff uit
Echtenerbrug. In zijn jonge
jaren voer hij op Amerika.
Op een van zijn reizen
leed hij schipbreuk. Later
was hij turfschiper tussen
Friesland en Holland. (Fries
Scheepvaart Museum)

Schilderij met fluitschepen.

Tegeltableau van het fluitschip ‘De Stad Hindeloopen’.
(Museum Hindeloopen)

betrokkenen kan worden aangenomen dat deze reders ook
vaak de opdrachtgevers van deze schepen waren. Het waren
grote en invloedrijke kooplieden in Amsterdam waarvan een
aantal een duidelijke connectie had met Friesland of met de
doopsgezinde gemeenschap in Hindeloopen. De schipper
van een fluitschip had niet altijd een aandeel in een schip
waar dat bij de smakschepen standaard het geval was. Wel
waren ook deze fluitschepen voor een belangrijk deel in
handen van een groep investeerders uit Friesland. Bij alle
vijf onderzochte fluitschepen was minstens de helft van de
parten in het bezit van Friese reders. Zij kwamen vaak uit
de plaatsen in de buurt van de schipper. Dat hier duidelijk
sprake was van netwerkjes blijkt wel uit het feit dat een heel
aantal van de Hollandse en Friese reders investeerden in
verschillende schepen. Men mag er dus vanuit gaan dat
deze mensen over enig kapitaal beschikten. Aangezien
velen van hen in verschillende schepen investeerden en de
bemanning geen parten in de schepen bezat zal dit niet een
aangelegenheid voor de kleine man zijn geweest. Er mag dus
worden aangenomen dat in de plaatsen in Friesland waar
schippers woonden een netwerk bestond van mensen die in
scheepsparten investeerden. Bij de fluitschepen werden zij
geholpen door rijke en invloedrijke investeerders in Holland
waarvan een deel tot de opdrachtgevers behoorde en een
aantal een duidelijke connectie met Friesland danwel met de
doopsgezinde gemeenschap in Hindeloopen had. <

> Meer weten?
• Dr. H.A. Poelman, ‘De
Handelsstad Hindeloopen’ in:
De Vrije Fries, 1924
• Mr. R.S. Wegener Sleeswijk,
‘Rendement van 36 Friese
partenrederijen (1740-1830)’
in: Jaarboek Fries Scheepvaart
Museum en Oudheidkamer (p.
66-89), 1986
• Mr. R.S. Wegener Sleeswijk,
‘Omvang en financiering van
de Friese vrachtvaart in de
18e eeuw’ in: It Beaken 54 (p.
42-66), 1992
• Jan de Vries, ‘Zeventiendeeeuwse Staversen,
naar aanleiding van
het inventariseren van
de grafschriften in de
Nicolaaskerk’ in: Jarich
Renema (red.), Genealogysk
Jierboek, 2011
Jelle Jan Koopmans (Sneek,
1984) studeerde sociaaleconomische geschiedenis
in Groningen. Zijn scriptie
ging over de economische en
politieke elite in Sneek tussen
1870 en 1910. Hij werkt aan
een promotieonderzoek naar
de schippersgemeenschap uit
Makkum in de vroegmoderne
periode.
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Een Hindelooper legende
Diverse schepen op de Newarivier in Sint Petersburg.
Links en rechts van het
midden de rivierkades en de
daaraan liggende pakhuizen.
In het midden lost een
groot koopvaardijschip een
aantal saluutschoten. Uiterst
rechts een scheepwerf.  
(Marinemuseum, Den
Helder)

In de geschiedenis van iedere plaats van de ‘Lytse Súdwesthoeke’ is wel een vooraanstaande zeebonk
te vinden, behalve opmerkelijk genoeg in Hindeloopen. Het lokale zeemanskoor mag de naam
dragen van schipper Auke Wybesz, maar deze heeft nooit bestaan, ook al is hij zo ongeveer de meest
beroemde Hindelooper en is in Museum Hindeloopen de halve bovenverdieping aan hem gewijd. In
hetzelfde museum hangt een schilderij dat de beeltenis zou zijn van de St. Petersburgvaarder Pieter
Wiebes (1707-1781). Deze zou uit Hindeloopen komen en de kleinzoon zijn van Auke Wybesz. Het
eerste is niet helemaal waar en het laatste is onmogelijk. Rond Pieter en zijn schip doen bovendien
sterke verhalen de ronde. Waar komen die vandaan?

A

ls we de verhalen moeten geloven, zou Pieter
eigenlijk Peter heten en zo genoemd zijn naar tsaar
Peter de Grote van Rusland. Hij moet, dankzij
privileges van zijn vermeende grootvader, vijftig jaar lang
met hetzelfde schip, genaamd St. Petersburg, onafgebroken
op tsaars nieuwe haven St. Petersburg hebben gevaren. Toen
hij stopte als schipper stak hij zijn schip in brand, omdat hij
niet wilde dat iemand anders de privileges kreeg, en daarbij
zou hij dodelijk gewond zijn geraakt. Het is onzin. Pieter
voer hooguit twintig jaar met de naam St. Petersburg op zijn
schip, en het is niet eens gezegd dat het al die tijd hetzelfde
schip was. Hij woonde als schipper te Molkwerum, waar hij
in november 1707 ter wereld kwam, en schreef zijn naam als
Pieter Wiebes. Waarschijnlijk al in de herfst van 1756 stopte
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hij. In 1773 woonde hij als oud-fluitschipper te Hindeloopen
en stierf daar in 1781 aan een wond op zijn arm, na een
ongeluk. Waarschijnlijk is Pieter Wiebes zelfs niet de man op
het portret.

Fantast
Aanstichter van de verwarring is mr. Jacobus Scheltema
(1767-1835). Deze beweerde in 1814 en opnieuw in 1818, dat
de Hindelooper Auke Wybesz de eerste schipper was die
in 1703 de Neva opvoer, en op de kade van de nieuwe Russische haven St. Petersburg persoonlijk door tsaar Peter
de Grote werd onthaald en beloond met o.a. levenslange
voorrechten. Scheltema fantaseerde dat Auke een zoon had

genaamd Wiebe, en dat Pieter Wiebes een kleinzoon was
van Auke. Hij plaatste Auke in een in 1806 in het Nederlands
verschenen Russische overlevering over de eerste schipper
op de Neva. Een iets andere versie werd in 1855 opgenomen
in het boekje Merkwaardigheden van Hindeloopen en diende
daarna, samen met de bedenksels van Scheltema voor vele
schrijvers als bron. Een van hen was de journalist Jef Last,
die in 1945 een roman publiceerde genaamd Het eerste schip
op de Newa. Ook Museum Hindeloopen droeg flink bij.
Eerst was het W. le Fèbre, een voormalige conservator, die
omstreeks 1968 twee wonderlijke artikelen publiceerde. Hij
baseerde zich ondermeer op ‘vertellers, die zelf met de zee
nog in de ogen over het weiland turen’. Waarmee hij de bezoekers van de plaatselijke leugenbank lijkt te bedoelen. Het
lijkt dat Le Fèbre er vooral op uit was toeristen te behagen. In
2004, toen Auke Wybesz al lang en breed naar fabeltjesland
was verwezen, maakte het museum een permanente expositie over hem. Weliswaar werd hij neergezet als legende, maar
niet overtuigend. Leden van het zeemanskoor geloven dat
hun naamgever ooit zal worden gevonden in de archieven.
De naam Auke Wybesz vond Scheltema in het in 1804
verschenen boek Rusland beschouwd van Pieter van Woensel
(1747-1808), die in Rusland werkte als arts van de marine.
Van Woensel maakte een voorbehoud, ‘zo mij het geheugen
niet bedriegt’, maar in plaats van dat te onderzoeken
gebruikte Jacobus Scheltema zijn fantasie; waarom? Hij was
een man van aanzien, presenteerde zich als wetenschapper
en, opmerkelijk genoeg: hij kende Lol Pieters (1739-1816),
de enige dochter van Pieter Wiebes. Zij gaf hem een lening,
die hij overigens nooit afloste. Scheltema beschikte dus over
een uitstekende bron, toch verzon hij het hele verhaal rond
Auke Wybesz, tot in de details. Mogelijk spande hij samen
met zijn broer, de veelschrijver en fantast Paulus Scheltema.
Al bij zijn leven werd deze ‘Paulus liger’ genoemd. Maar de
leugen kwam uit, al duurde dat tot 1982. De Hindelooper
taalkundige en historicus Gosse Blom (1946-2014) en
registeraccountant en historicus Fred Spits (1915- 2012),
hebben ieder voor zich deugdelijk bewijs geleverd voor de
Scheltemaleugens over Auke Wybesz, voor het laatst in
2003 in dit blad. Niet Auke Wybesz, maar de Terschellinger
schipper Jan ‘brom’ Hillebrandsen was in 1703 de eerste
schipper die de haven van St. Petersburg aandeed. Hij kreeg
van de dankbare tsaar 500 ducaten als beloning. Het bewijs
vond Spits in het Stadsarchief van Amsterdam. Bovendien:
een schipper met de naam Auke Wybesz komt niet voor in de
Hindelooper archieven, wat Blom en andere onderzoekers al
in 1982 tot de conclusie bracht dat de peroon Auke Wybesz
een verzinsel moet zijn. Evenmin komt de gezochte Auke
Wybesz voor in de Sonttolregisters, zoals wel de naam van
Jan Hillebrandsen in 1703, op de heen- en terugweg, werd
vastgelegd. Er is dan ook geen enkele reden om aan de
conclusies van Blom en Spits te twijfelen.
Hoe zit het dan met schipper Pieter Wiebes? Deze heeft
wel degelijk bestaan en had zelfs een connectie met
Rusland. Zijn schip heette immers St. Petersburg en hij voer

De verwarring raakt ook dit portret van een
Hindelooper zeeman, waarvan tot dusver wordt
aangenomen dat het de afbeelding van Pieter
Wiebes betreft. Op grond van de vererving
en de datering op basis van de kleding, is het
waarschijnlijk Pieter Pieters Amsterdam (17241797), koopvaardijschipper te Hindeloopen
op het schip ‘Stad Amsterdam’. (Museum
Hindeloopen)

Jacobus Scheltema, kopie naar Willem
Bartel van der Kooi, in 1819 vervaardigd
door Wilhelmina Geertruida van Idsinga.
(Rijksmuseum)

regelmatig op die Russische havenstad, zoals documenten
in het Stadsarchief van Amsterdam en de Sonttolregisters
aantonen. Pieter had een broer Wybrand, ook schipper, met
wie hij meer dan eens gezamenlijk opvoer. Het laatste schip
van deze Wybrand of Wybren was een driemastgaljoot en
heette Zarskisello, naar Sarskoje Selo, een van de residenties
van de Russische keizerlijke familie. Hij overleed in 1752 op
het eiland Kroonstad (Kotlin) in de Finse Golf voor
St. Petersburg. Hun vader, ook al een schipper, schreef
zijn naam als Wybe Syverts (omstr. 1675-1727). Zijn laatste
schip droeg de naam St. Petershof en verwijst naar het in
opdracht van tsaar Peter de Grote gebouwde paleizen- en
tuincomplex Peterhof, ook wel ‘Russich Versailles’ genoemd.
Ze waren doopsgezind. Zowel Pieter als zijn vader zijn diaken
geweest in Molkwerum. Pieter was ouderling in 1755 toen
hij tijdens een heftig geschil samen met de leraar is afgezet.
Desondanks bleef hij altijd lid van de doopsgezinde kerk te
Molkwerum. Zijn vrouw Tryn Tjeerds kwam uit Hindeloopen,

Peter Wybes schreef zijn
naam gewoon als Pieter
Wiebes.

De handtekening van Wybe
Syverts uit Molkwerum, de
eigenlijke hoofdrolspeler van
dit verhaal.

Gravure door Daniel Chodowiecki over de
aankomst van de eerste Nederlandse schipper
op de Neva. De lange man met de hand aan zijn
hoed is tsaar Peter de Grote. ‘Wij hebben in deeze
afbeelding gevolgd den heer Chodowieke, en niet
de natuur: want te oordeelen uit de gemanierde
houding van deezen Vrieschen schipper, zou men
zeggen, dat hij zijne opvoeding eer genooten
had ten huize van een ballet-meester, dan op een
kof of smak,’ aldus Pieter van Woensel, die een
versimpelde versie van de afbeelding opnam in zijn
boek ‘Rusland beschouwd’ (1804). Het origineel
siert het titelblad van Heinrich Storch, ‘Gemälde
von St. Petersburg’ (deel 1, Riga 1794).
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Molkwerumse man, door
Paulus Constantijn la Fargue,
1775. (Rijksmuseum)

> Meer weten?
• Jozien J. Driessen-Van het
Reve, De Kunstkamera van
Peter de Grote, Hilversum,
2006. Met dank aan Hans
Zijlstra voor de tip over
Wybe Syverts in dit boek
(hvnf.nl/2014/02)
• W. le Fèbre, ‘Twee portretten
in het Hindelooper museum
vertellen boeiende verhalen’
in: Dit is Friesland, toeristisch
maandblad van Friesland
(jg.5 nr.2 aug), 1968
• W. le Fèbre, ‘Het museum
van Hindeloopen’ in: Spiegel
der historie, maandblad
voor de geschiedenis en haar
hulpwetenschappen, juni 1967
•G
 .S. Leeneman van der Kroe
en J.W. Yntema en Comp.,
‘De keizerlijke koopman,
of anecdote wegens Czaar
Peter den I’ in: Algemeene
vaderlandsche letteroefeningen [..] (jg. 1806),
Amsterdam 1806
•F
 red G. Spits, ‘Wie was
de eerste schipper op de
Newa’ in: Fryslân, historisch
tijdschrift (nr. 2), 2003
•E
 mmanuel Waegemans,
De tsaar van Groot Rusland
in de Republiek, de tweede
reis van Peter de Grote
naar Nederland 1716-1717,
Groningen/Antwerpen, 2012
Jan de Vries (Stavoren, 1958)
is liefhebber en onderzoeker
van (maritieme) geschiedenis
van de Friese Zuidwesthoek
(1600-1800). Publicaties in
Gevierde Friezen in Amerika
(2009), Fryslân (sept. 2011)
en Genealogysk Jierboek (2011,
2014 en 2015) over personen
en families behorend tot de
schippersgemeenschap.
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zij overleefde hem zeven jaar. Hun dochter Lol woonde in
Hindeloopen, trouwde drie keer, maar stierf kinderloos in
1816.
De Russische connectie dankten Pieter en zijn broer aan hun
vader Wybe Syverts. Hij is de eigenlijke hoofdrolspeler in dit
verhaal. In 1715 en 1716 vervoerde Wybe medicijnen vanuit
Amsterdam, bestemd voor de hofapotheken van de tsaar,
in Moskou en St. Petersburg. Naast de medicijnen was bij
de tweede reis een niet alledaagse vrachtje aan boord. De
tsaar kocht namelijk de natuur-historische verzameling of het
rariteiten-kabinet van de Amsterdamse apotheker Albertus
Seba. Het is de vraag of Wybe volledig op zijn gemak was
met de macabere lading, want in de Zuidwesthoek was
destijds bij sommigen het geloof in duivelse krachten nog
sterk. De tsaar wilde zulk bijgeloof van zijn landgenoten
ondermijnen door de rariteiten tentoon te stellen als
spelingen van de natuur en niet als het werk van duivels,
waarmee hij inging tegen de Russisch-orthodoxe kerk. Een
jaar later, tijdens een bezoek aan Nederland, kocht de tsaar
eenzelfde verzameling van Frederik Ruijsch, professor in de
anatomie en botanica, eveneens te Amsterdam. De gekochte
collecties waren bestemd voor de Keizerlijke Kunstkamer,
gehuisvest in een speciaal nieuw gebouw aan de oever van
de Neva. Het is tot op de dag van vandaag een van de grote
bezienswaardigheden te St. Petersburg.

Macabere lading
Ook voor de verscheping van de collectie Ruijsch werd Wybe
Syverts aangetrokken, samen met zijn Harlinger collega
Jan Pietersz Vettvogel. De laatste was half juli al in St.
Petersburg. Wybe arriveerde daar op- of vlak voor 8 augustus.
Hij had eerst volgens plan de haven Reval (Talinn, Estland)
aangedaan en daar een deel van zijn lading gelost. Daardoor

De leugenbank in Hindeloopen, houtskooltekening van Ids Wiersma.
(Fries Scheepvaart Museum)

Albertus Seba, gravure door Arnold Houbraken uit 1731. In de pot die
hij in zijn hand houdt, zit een salamander op sterk water.

was het ladingdeel voor St. Petersburg in wanorde geraakt,
maar zonder schade aangekomen, zoals ook de opgeluchte
tsaar persoonlijk vaststelde. ‘De tsaar heeft de schipper van
vreugde omhelsd en 300 franken gegeven toen hij hoorde
dat het kabinet aan boord van zijn schip was. Hij kreeg een
order mee van de tsaar met een voorkeursbehandeling bij
de douane-inspecteur.’ Met de tsaar van Rusland die een
eenvoudige schipper uit Molkwerum dankbaar omhelst,
hem beloont en een voorkeursbehandeling geeft, zijn we
terug bij de leugens van Jacobus Scheltema, die de klok
oorverdovend had horen luiden. Het blijft de vraag waarom
hij het verhaal, dat hij ongetwijfeld hoorde van Lol Pieters,
totaal verhaspelde. Scheltema’s finale ontmaskering in dezen
is te danken aan een in Rusland bewaarde brief van Johan
Daniël Schumacher, een Fransman in dienst van de tsaar als
secretaris van diens lijfarts Areskine. Het is overigens maar
de vraag of Wybe Syberts de titel lokale held verdient, want
er zijn tekenen dat hij betrokken zou kunnen zijn geweest bij
de smokkel van wapens voor de tsaar, daarmee handelend
tegen het belang van Nederland.
Hoe dat ook zij, een prominente zeebonk lijkt er voor
Hindeloopen niet in te zitten. Dat is nogal opmerkelijk
gezien de vele zeevaarders die er gewoond hebben. Wellicht
moet er beter gezocht worden en anders kan men ook
voorbij de stadsgrens kijken, want de Zuidwesthoekse
zeevaarderscultuur die in Hindeloopen zo mooi bewaard
bleef, mede dankzij het museum, was ooit verspreid over
meer plaatsen van de Zuidwesthoek, ‘wier kleeding, taal
meubelen en gebouwen slechts in enkele punten van die van
Hindeloopen verschilden, zoodat alle vier takken van een
boom schenen te zijn’, zoals Roosjen, Kroese en Eekhoff in
1855 schreven in Merkwaardigheden van Hindeloopen. <
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Navigatie in de 17de en 18de eeuw
Schepen in moeilijkheden in
een zware storm en voor een
rotsachtige kust, schilderij
van Ludolf Bakhuizen, 1667.

Wanneer omstreeks 1700 een schip vertrok uit Hindeloopen, met bijvoorbeeld Noorwegen of de
Oostzee als bestemming, dan ging het een ongewisse reis tegemoet. Een groot probleem in die tijd
was de navigatie op open zee. Het was, vooral ’s nachts en tijdens perioden van slecht zicht, moeilijk
om een goede positie te bepalen. Als de uitkijk de branding hoorde, was het vaak te laat om van koers
te veranderen omdat de schepen veelal te log waren om snel overstag te gaan. Zo zijn in het verleden
vele schepen gestrand, ook op de verraderlijke kust van onze Republiek en op de zandbanken in de
Waddenzee.

J
Het stuurkompas werd
zodanig geplaatst dat de
roerganger dit goed kon
aflezen en ’s nachts werd
het met een lamp verlicht.
(Stuurkompas van Van
Keulen, 18de eeuw)
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ohn Dee omschreef in 1570 navigatie als: ‘Het leiden van
een schip in de kortste tijd via de beste route’. Navigatie
komt van navis = schip en agere = bewegen/sturen.
Van oudsher geldt dat bij zeereizen het allerbelangrijkste
navigatiemiddel de ervaring van de schipper is, maar het
werd makkelijker toen nieuwe navigatie-instrumenten werden
uitgevonden. De beperkte middelen die in de 17de tot
halverwege de 20ste eeuw voor de navigatie gebruikt werden,
zijn de zeekaart, het kompas, het lood voor dieptemeting,
en zogenoemd gegist bestek door middel van snelheid/
afstand meting. Verder de positiebepaling met behulp van
astronomische navigatie waarbij door hoogtemeting van
hemellichamen de lengte en breedte kan worden bepaald.

Er was in die tijd een combinatie van leeskaarten - later
zeemansgidsen - en paskaarten. De leeskaarten waren handboeken met beschrijvingen en instructies hoe te varen naar
een bepaalde plek. Veelal waren deze voorzien van landopdoemingen (tekeningen van de kustlijn), situatieschetsen en
kaarten. Deze leeskaarten waren zeer belangrijk en werden
als uiterst gevoelige bedrijfsinformatie veelal geheim gehouden. Aanvankelijk waren de paskaarten hierin opgenomen,
maar later kwamen deze separaat beschikbaar.
Paskaarten kenmerkten zich doordat de afstanden en
koersen konden worden afgepast op de kaart. Het waren
kaarten in zogeheten platte of gelijkgradige projecties, dat
wil zeggen dat de lengte en breedte in gelijke delen werd

weergegeven. Dat klopte over grotere afstanden niet met de
werkelijkheid. Het probleem was dat een (aard)bol op een
plat vlak moest worden geprojecteerd.
Mercator ontwikkelde in 1569 de wassende kaart of Mercatorprojectie. Hierbij namen bij hogere breedtes de afstanden
van de parallellen toe en werd de projectie van een bol op
een plat vlak waarheidsgetrouwer afgebeeld. Een voordeel
was dat een koerslijn (loxodroom) als een rechte lijn op
de kaart kon worden afgebeeld. De polen konden bij deze
projectie echter niet worden afgebeeld.

Kompas en zicht
Het magnetisme is omstreeks 700 v. Chr. in China ontdekt
maar het duurde tot ongeveer 1100 voor het voor kompassen
werd gebruikt. Het in de 17de eeuw gebruikte vloeistofloze
kompas bestond uit een kompasroos - van dun papier met
één of meer magneetnaalden - dat kon draaien met een
saffier op een metalen pen. Op de kompasroos was een
aanduiding van het noorden, 32 streken en soms ook een
360 graadverdeling. De grotere kompassen waren cardanisch
opgehangen zodat het kompas altijd recht hing, op een
zeegaand schip niet onbelangrijk. Het kompas werd op
een makkelijk afleesbare plek voor de roerganger of in een
verplaatsbare kist geplaatst.
De verkenning (observatie) van de kust is een klassieke
techniek. Een variatie daarop is het nemen van kompas
peilingen van objecten op de kust en deze peilingen in de
kaart uitzetten. Voor het nemen van peilingen van objecten
of hemellichamen werd het stuurkompas, een separaat
peilkompas of een pelorus gebruikt. Een pelorus is een
peilvizier met een vaste kompasroos waarbij tegelijk met de
peiling de voorliggende koers moest worden afgelezen.
Het dieptelood is waarschijnlijk het oudste navigatieinstrument. Het bestond uit een lange lijn met aanvankelijk
een steen en later een staaf lood met onderin een holte
(ziel). In de ziel kon wat talg of vet aangebracht worden
zodat een bodemmonster mee naar boven kwam. De
markeringen op de lijn werden uitgevoerd door afwisselende
materialen zoals leer, linnen, wol, en met verschillende
kleuren, waaraan makkelijk de diepte was af te lezen. Tijdens
het loden werden de dieptes gepraaid (geroepen) vanaf het
voorschip.
Het grondmonster werd met een lepeltje uit de ziel gehaald
en aan de stuurman of schipper aangeboden ter beoordeling.
Op kaarten stond soms de grondsoort vermeld en dat kon
bijdragen in het bepalen van de positie. Zo is er het gedicht
van A.W. Kamp over een Veendamse schipper die beweerde
aan de hand van de grondsoort precies te weten waar hij zich
bevond. De koksmaat wilde dit wel eens testen. Hij haalde
het lood door een bak met aardappelen, ging er mee naar
de schipper die zwaar lag te snurken en vroeg: ‘Waar zijn we
baas? Hier is het lood.’.. Deze likte aan het grondmonster,
vloog uit z’n kooi uit en riep: ‘Delfziel is weg en ligt in zee, wi
voaren boven Kroaimoa’s akker!’

Het loden van de diepte was een moeilijk karwei waarvoor een sterke
‘loodsman’ nodig was die met een lijn aan het schip was gezekerd.
Hij moest het lood, dat vijf tot tien kilo woog, rondslingeren zodat
het ver voor het schip in het water landde.  Bij ‘recht op en neer’
werd de diepte gemeten. (Morel Fatio)

In het Engels ging het meten van de dieptes in vadems
en twee vadem werd ‘mark twain’ genoemd. Dat werd
later het pseudoniem van de schrijver van boeken over de
Mississippi (Huckleberry Finn en Tom Sayer). Door middel
van het log kon de vaarsnelheid en daaruit de afgelegde
afstand berekend worden, uitgedrukt in zeemijlen (1.852
meter sinds 1795). Veelal werd een blok hout (Engels: log)
overboord gegooid en met de zandloper werd gemeten hoe
lang de passage van het object duurde (‘Dutchman’s log’).
Omstreeks 1500 werd een meer mechanisch log ontwikkeld.

Met de Mercator projectie, of wassende kaart, kon een groot deel van de
aarde op een plat vlak worden afgebeeld. De poolgebieden echter niet
door toename van de afstanden bij toename van de breedtegraden. De
koerslijn (loxodroom) kon hierbij als een rechte lijn worden afgebeeld.
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Dat bestond uit een verzwaard plankje in de vorm van
een driehoek met daaraan een lange lijn, gemarkeerd met
knopen per zeemijl. Het plankje werd overboord gegooid en
vervolgens werd met de zandloper bepaald hoeveel knopen
van de lijn er waren uitgelopen in een bepaalde tijd. Dat was
een maat voor de snelheid en werd uitgedrukt in knopen
per uur. In 1772 ontwikkelde William Foxton het patentlog.
Dat was een draaiende vin die werd voortgetrokken aan een

Een zee-astrolabium uit de 17de eeuw met daarop de
inscriptie: ‘Symen Dirckxsen Blocker; Myn Rondicheyt is te
Prysen; Ick Vaer mee om hooght te wysen’.

lijn met een telwerk. Het aantal omwentelingen binnen een
tijdsperiode was een maat voor de afgelegde afstand.
Vaak was het niet mogelijk om een exacte positie te bepalen
omdat er geen land zichtbaar was en er door bewolking geen
metingen van hemellichamen verricht konden worden. Aan
de hand van de afgelegde afstanden en de gevaren koersen
werd dan het gegist bestek (gis) bepaald. Hiertoe was het
nodig om te weten hoe lang men, met welke vaart, een
bepaalde koers had gevaren.

Gegist bestek

De oudste aanwijzingen voor zeevarenden waren de zogenoemde leeskaarten met een combinatie van
teksten, tekeningen van ‘landopdoemingen’ en een soort zeekaarten. (Hollesloot, 1594)
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De roerganger moest een bepaalde koers aanhouden. Omdat
een zeilschip soms door het draaien van de wind van koers
moest veranderen, werden verschillende koersen gevaren.
Het was dus van belang om te weten welke koersen er
gevaren waren, gedurende welke tijdsperiode en hoe ver.
Dit werd vastgelegd op het penkompas (bestekbak): een
kompasroos met een rij gaatjes per streek en per half uur, en
een tabel voor de snelheid per half uur. Hierop kon men dus
aangeven hoe lang, met welke koers en welke snelheid was
gevaren. De tijd werd bijgehouden door een zandloper (glas)
die ieder half uur gekeerd moest worden en waarbij een bel
werd geluid (glazen slaan). Voor een correct gegist bestek
moest ook rekening gehouden worden met de invloeden van
stroming, wind en stuurfouten.
Al langere tijd werd gebruik gemaakt van de meting van de
hoek die een ster of de zon maakt met de horizon (hoogte)
om de breedte te kunnen bepalen. Daartoe waren, naast
declinatietabellen, speciale meetinstrumenten nodig.
Hiertoe ontstond omstreeks 1200 het astrolabium, een
bronzen en lastig te hanteren apparaat. Tegen 1400 werd het
kwadrant ontwikkeld dat kleiner en handzamer was. Deze

De octant was het eerste
moderne navigatieinstrument. Daarmee kon vrij
nauwkeurig de hoogte van
een hemellichaam worden
gemeten door de toepassing
van twee spiegels. (Jan van
Wijk, 1765)

Het meten van de Poolsterhoogte met de graadstok, of Jacobsstaf, waarbij de onderkant gelijk moet zijn met de kim en de bovenkant met de
Poolster. Rechts is een diagram voor constructie van de stok. (Die Caerte van de Oost en de Westzee van Hollesloot, 1588)

instrumenten meten de hoek van een hemellichaam ten
opzichte van een verticale as. Weer een eeuw later ontstond
de graadstok of Jacobsstaf en deze mat de hoek van een
hemellichaam ten opzichte van de horizon. Dat was een
wezenlijk andere benadering en werkte nauwkeuriger. Omdat
het recht in de zon kijken als vervelend werd ervaren, werd
in 1595 de hoekboog of Davisstaf uitgevonden, waarbij men
met de rug naar de zon stond en deze kon waarnemen via
een spiegel. Voor deze apparatuur was fel zonlicht nodig.
Omstreeks 1730 werd de octant uitgevonden, een duidelijke
verbetering ten opzichte van de voorgaande instrumenten. In
1759 kwam de kleinere en lichtere sextant met toch een groot
meetbereik. In de 17de en 18de eeuw werden verschillende
instrumenten in wisselende mate gebruikt voor het meten
van de hoeken van hemellichamen. Uiteindelijk werd het
octant steeds meer toegepast en later het sextant. De
declinatietabellen waren al omstreeks 1500 beschikbaar.

aarde en maansafstandstabellen. Er was echter behoefte aan
een nauwkeuriger en praktischer systeem. Dat de tijdsmeting
hierin een grote rol kon spelen, was al wel lang bekend. De
aarde draait in 24 uur 360o rond en in één uur dus 15o. Door
het tijdsverschil kan de lengte berekend worden. Men was
echter niet in staat om een klok te maken die geschikt was
voor op zee. In 1762 lukte het John Harrison om een goede
en zeewaardige chronometer te maken (H-4). Hiermede was
het lengteprobleem opgelost.
Tegen het einde van de 18de eeuw waren er technieken
beschikbaar om redelijkerwijs de positie te kunnen bepalen.
Zo hadden ook de schepen die uit Hindeloopen vertrokken
rond die tijd een grotere zekerheid dat ze weer veilig thuis
kwamen. Het navigeren op open zee werd van gokken
meer een vorm van wetenschap, maar het goede inzicht en
zeemanschap bleven, en zijn nog steeds, van belang. <

Lengtebepaling op zee
Reeds lang werd een geografisch coördinatensysteem
gebruikt op basis van breedte (parallellen) en lengte
(meridianen). De breedte kon bepaald worden met behulp
van o.a. de Poolster en de zon, maar het bepalen van de
lengte bleef lang een groot probleem waardoor veel fouten
in de navigatie ontstonden. Illustratief is het vergaan van
1.550 zeelieden onder admiraal Shovel op 22 oktober 1707
wegens een grote fout in het bepalen van de lengtegraad. De
admiraal meende zich nabij Quessant te bevinden, maar het
bleken de Scilly eilanden te zijn.
Voor het bepalen van de lengte is een aantal technieken
ontwikkeld waaronder magnetische variatiekaarten van de

Tot voor kort was het ‘zonnetje schieten’ om twaalf uur een belangrijk ritueel op een schip. In combinatie met een ochtendmeting werd
de middagpositie berekend. Met invoering van de GPS is dit op de
achtergrond geraakt.

Op het Nederlandse
penkompas uit circa 1850
werden iedere twee uur
de koers en de snelheid
aangegeven door een
pennetje op de koers en
de snelheid te plaatsen.
Aan de hand daarvan kon
achteraf het afgelegde traject
(behoud) van het schip in de
kaart worden gezet.
> Meer weten?
• D. Launer, Navigation
through the ages, Sheridan
House, Dobbs Ferry, 2009
• W.F.J. Mörzer Bruyns, Konst
der stuurlieden, Walburg
Pers, Zutphen, 2001
• W.F.J. Mörzer Bruyns en
H. Hooijmaijers, Tussen
hemel en horizon, Hollandia,
Haarlem, 2012
Rob Leemans (Rotterdam,
1949) werkte als stuurman
op de groothandelsvaart en
als marine reserve officier.
Later ging hij geneeskunde
studeren en promoveerde
hij. In het Medisch
Centrum Leeuwarden
was hij traumachirurg en
medisch hoofd van de
Spoedeisende Hulp. Hij is
vele malen uitgezonden als
oorlogschirurg. Onderhand
is hij niet meer praktiserend
en buiten dienst bij defensie.
Hij is parttime adviseur
bij defensie, stuurman van
het zeeschip Eendracht
en voorzitter Werkgroep
Maritieme Geschiedenis van
de Fryske Akademy.
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COR TROMPETTER

Schippersgemeenschappen
aan de Zuiderzeekust
De Sont in 1726 met rechts
kasteel Kronborg, vanwaaruit
streng werd toegezien op
het innen van de scheepstol.
Schippers uit de Zuidwest
hoek waren veelgeziene
passanten.

Toen de verbannen Franse schilder Henry Havard in 1873 zijn inmiddels beroemde reis maakte langs
de kusten van de Zuiderzee deed hij vanzelfsprekend ook Friesland aan. Hij gaf zijn reisverslag de titel
Pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee. Havard bezocht de Friese kust als onderdeel
van een cultuur die zich langs Zuiderzee had ontwikkeld. Een cultuur die nauw verbonden was met de
bestaansmogelijkheden die deze zee eens bood, en die maar ten dele een specifiek Fries karakter had.

D

Tekening van Henry Havard
tijdens zijn reis langs de
Zuiderzee, 1873.
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e primaire oriëntatie van de kustplaatsen was niet
op het Friese binnenland gericht, maar op de zee.
Oorspronkelijk waren de middelen van bestaan
de visserij en de kustvaart. Soms ging het om handel in het
verband van de Hanze, met Noord-Duitsland en Scandinavië, soms ook om de handel met Engeland. Met de opkomst
van Holland, en Amsterdam meer in het bijzonder, veranderde dit. De neergang van de Friese scheepvaart die aan het
einde van de 18de eeuw manifest werd en waarvan Havard
de gevolgen bezag, had evenzeer te maken met de neergang
van Holland, als de eertijdse opgang te danken was geweest
aan de bloei van Holland. Over het reilen en zeilen van de
schippersgemeenschappen in de steden en dorpen aan de

Friese Zuiderzeekust is niet zoveel bekend. In deze bijdrage
wil ik enige karakteristieken van deze gemeenschappen beschrijven.
Wanneer de grote opgang van de Friese zeescheepvaart, en
daarmee van de schippersgemeenschappen, begon, is niet
zo eenvoudig te dateren. We weten dat in de tweede helft van
de 16de eeuw steeds meer Friese schippers zich op het internationale handelstoneel manifesteerden. In eerste instantie
was ook de walvisvaart van groot belang, maar later was toch
vooral de handel langs de kusten van Europa de grootste
bron van welvaart. De Amsterdamse stapelmarkt speelde
hierbij een centrale rol. De uit Friesland afkomstige schippers maakten deel uit van een groot netwerk waartoe ook de

schippers van de Hollandse Zuiderzeekust behoorden. En
niet te vergeten de schippers die hun domicilie hadden op de
Waddeneilanden.
De vrachten die ze vervoerden, kwamen zelden uit Friesland,
en even zelden was Friesland de bestemming. Het grootste
deel van het jaar waren de schippers en hun bemanningen
op zee. De cultuur van de Friese schippersgemeenschappen zal hier ook mee door bepaald zijn. Voor een schipper
uit Hindeloopen was Amsterdam het centrale punt in het
bestaan, niet Leeuwarden. Het belang van de Friese scheepvaart (minus de huidige Friese Waddeneilanden) voor de
internationale handel op Noord-Duitsland, Scandinavië en
het Oostzeegebied kan moeilijk worden overschat. In de periode 1721-1763 ging het door de mand genomen om ongeveer
vijftig procent van alle doorvaarten, zo’n 870 per jaar door de
Sont. Schippers, een 150 in totaal uit de Zuidwesthoek, inclusief de dorpen en steden in het binnenland, namen hiervan
meer dan een derde deel voor hun rekening. Hierin zijn de
schippers die niet op de Oostzee voeren, niet meegenomen.
Wat betreft de houthandel, waar de Friezen in gespecialiseerd
waren, lag hun aandeel nog hoger: hiervan namen de Friezen
vijftig tot zestig procent voor hun rekening.
Voor de meeste kustplaatsen vormde de zeescheepvaart
vrijwel de enig bron van bestaan. Dat gold zeker voor Hindeloopen en Stavoren, maar nog sterker voor Warns en
Molkwerum, de twee dorpen in het binnenland, waar de
bevolking vrijwel volledig afhankelijk was van de zeescheepvaart. Nijverheid was hier amper vinden. De dominantie van
de zeescheepvaart had grote gevolgen voor het leven in deze
plaatsen. Voor Workum, Makkum en Harlingen speelde dit
in mindere mate. Houthandel, pottenbakkerij, scheepsbouw
en zout- en zeepziederij zorgden ervoor dat de economie van
deze plaatsen niet volledig van de zeescheepvaart afhankelijk
waren. Voor Harlingen was de situatie nog weer anders. Het
was dé zeehaven van Friesland. Veel van de Friese internationale handel ging langs Harlingen, en de stad was ook nog
eens de basis voor de Friese oorlogsvloot.

Hindelooper fluitschip
‘De Liefde’, schilderij van
Joghem de Vries. (Museum
Hindeloopen)

door het leven moesten en op zichzelf en de gemeenschap
waren aangewezen.
Waar aan het einde van de 19de eeuw de Zuiderzeeplaatsen
een soms desolate indruk moeten hebben geboden, was
dat in de tijd van de Republiek anders. Schippers konden
een redelijke mate van welstand bereiken en dat was zichtbaar in het straatbeeld. Niet dat de rijkdom er overigens van
af spatte. Zelfs al was er een aantal zeer rijke inwoners in
de dorpen en stadjes, zoals de leden van de families Roos
en Hinloopen in Workum, dan betekende dat niet dat ze dat
ook toonden. Bovendien waren veel rijkere inwoners, zoals
Roos en Hinloopen doopsgezind. Nu betekende dit, zeker
in de 18de eeuw, niet meer dat deze groep zich geheel onthield van uiterlijk vertoon, maar een zekere terughoudendheid kan de doopsgezinden niet ontzegd worden. Hoewel
het natuurlijk de uitzonderlijke vermogens waren, liep het
kapitaal van de doopgezinde familie Roos uit Workum (later
in Sneek) en de familie Hinloopen in de honderdduizenden
gulden. Jelle Heijes uit Hindeloopen had in 1796 bijna driehonderdduizend gulden onder zijn beheer, maar stond toen
in zijn stad op eenzame hoogte.

Doopsgezinde schippers
Voor het grootste deel van het jaar moeten de schippersplaatsen aan de Zuiderzee een bijzondere aanblik geboden
hebben. Van het vroege voorjaar tot de late herfst ontbrak
een belangrijk deel van de mannen en de oudere jongens. Alleen de jonge jongens en de bejaarde mannen bleven aan de
wal. Vrouwen, kinderen en bejaarden domineerden het leven
in deze tijd van het jaar. De neringen, die vaak toch al in
handen van vrouwen waren, zullen in de schippersplaatsen
zeker voor een belangrijk deel door vrouwen gedreven zijn.
In tijden van oorlog was er ook nog eens het risico dat een
schip door de vijand werd opgelegd en de mannen daardoor
pas na het sluiten van de vrede weer naar huis konden. Bovendien eiste de zee soms haar tol en bleven de bemanningen voor altijd op zee, zodat de vrouwen als weduwe verder

Gezicht op het Noordeinde te Stavoren, houtgravure van W.H. Stam, 1860-1889. (Fries Museum)
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en West-Europese wateren gevaren kon worden zonder dat er
bewapening op de schepen aanwezig hoefde te zijn. Voor de
walvisvaart gold hetzelfde. Immers, doopsgezinden mochten
geen wapens dragen of zich aan gewelddadigheden overgeven. Hiermee viel de handel op Oost- en West-Indië af, zeker
in het begin toen de overzeese gebieden veroverd moesten
worden. Piraterij kwam in het werkgebied van de Friese
schippers vrijwel niet voor, zeker niet nadat de Duinkerker
kapers waren uitgeschakeld. Of dit werkelijk een rol heeft gespeeld, óf dat de schippers een pad volgden dat al eeuwenlang bestond is de vraag. Het laatste lijkt mij waarschijnlijker.
Gezicht op de Doopsgezinde kerk te Workum,
tekening van Jacobus Stellingwerff uit 1723. (Fries
Museum)

> Meer weten?
• Henry Havard, Pittoreske
reis langs de dode steden
van de Zuiderzee, De Vrije
Uitgevers, Amsterdam, 2012
Cor Trompetter (Noordwolde,
1956) studeerde filosofie en
geschiedenis in Groningen.
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Kansas op een dissertatie
over doopsgezinde
textielondernemers in Twente
in de 18de eeuw. Van 2002
tot 2006 was hij verbonden
aan de Fryske Akademy
hetgeen resulteerde in twee
boeken: Eén grote familie.
Doopsgezinde elites in de
Friese Zuidwesthoek 16001850 en Gewestelijke financiën
ten tijde van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Deel
6. Friesland (1587-1795). Sinds
2006 is hij wethouder in de
gemeente Weststellingwerf.
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Gezicht op de Doopsgezinde kerk te
Molkwerum, tekening van Hendrik Tavenier,
omstreeks 1780. (Fries Museum)

Een bijzonder aspect van de Friese schippersgemeenschappen was dat doopsgezinden er een veel groter deel van
uitmaakten dan op grond van hun aandeel in de totale bevolking zou mogen worden verwacht. De Hindelooper bevolking
was in het midden van de 18de eeuw voor iets minder dan
twintig procent nog doopsgezind, terwijl meer dan dertig
procent van de schippers doopsgezind was. Voor de andere
plaatsen gelden ongeveer dezelfde verhoudingen: het aandeel van de doopsgezinden onder de schippers was zo’n
vijftig procent hoger dan we op grond van hun aandeel in de
totale bevolking zouden mogen verwachten. Ook is het opmerkelijk dat er ondanks alle onzekerheden die het bestaan
op zee met zich meebracht, er zoveel de doopsgezinden
onder de schippers waren. Gevoelsmatig zou het calvinisme,
met zijn veel meer fatalistische inslag, meer aan moeten sluiten bij het leven van het onzekere bestaan op zee. Het kan
zijn dat heeft meegespeeld dat Amsterdam, zeker in de 17de
eeuw, het religieuze oriëntatiepunt van het overgrote deel
van de doopgezinde gemeenten in de Zuidwesthoek was.
Hier kunnen de contacten met de Amsterdamse kooplieden
- vaak ook doopsgezinden - zijn gelegd, waarvoor de Friezen
de vrachten vervoerden.
Er is nogal eens op gewezen dat het grote aandeel van
doopsgezinden te maken had met het feit dat op de Noord-

Neergang
Duidelijker dan het moment van opkomst is het moment
van definitieve neergang. De Bataafs-Franse tijd, met de vele
oorlogen die de internationale handel ontwrichtten, markeerde het einde van een eeuwenlange periode van bloei.
De tekenen waren er natuurlijk al eerder: de Amsterdamse
stapelmarkt verloor in de loop van de 18de eeuw langzamerhand haar betekenis en de ‘Voorbijlandvaart’, waarbij Amsterdam werd overgeslagen, nam in betekenis toe. Daarmee
werd de rol van de schippers uit de Republiek steeds minder
vanzelfsprekend. De Vierde Engelse oorlog (1780-1784), zo’n
oorlog die niemand wilde maar die ook niemand wist tegen
te houden, betekende vier jaren van crisis en leek het einde
van de zeehandel in te luiden, maar wonder boven wonder
volgde na 1784 toch nog weer herstel. Het zwaartepunt van
de zeescheepvaart was op dat moment al verschoven van
het uiterste zuidwesten van Friesland naar het noorden van
de zuidwesthoek. Hoewel het precieze moment van neergang niet valt te bepalen, lijkt het er op dat de bevolking van
Warns, Molkwerum, Stavoren en Hindeloopen al vanaf de
eerste decennia van de 18de eeuw begon te dalen.
Het einde van de Friese zeescheepvaart betekende tegelijkertijd dat de economische oriëntatie van een heel gebied
omsloeg. Na de zware veepestepidemieën van de 18de
eeuw wist de rundveehouderij zich in de tweede helft van
die eeuw goed te herstellen. Hoewel het moeilijk in cijfers is
uit te drukken, kunnen we stellen dat er
zich een ontwikkeling voltrok waarbij de
interne Friese economie in de Zuidwesthoek de rol van de zeescheepvaart als
economische motor overnam. In plaats
van een centrale ligging in de Zuiderzeeeconomie vonden de Zuiderzeeplaatsen
zich nu aan de periferie van een op landbouw gebaseerde landeconomie. <

In de butte namen de scheepslieden
persoonlijke eigendommen mee. Bij dit
exemplaar zit op de korte kanten een
extra handvat zodat hij beter te dragen is.
(Museum Hindeloopen)
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Dokkum in de oorlog

Doodvonnis Mata Hari
Het Fries Museum heeft
een origineel Frans
gerechtsdocument gekregen
uit de zaak Mata Hari. In dit
‘Bulletin No 1’ staat op grond
van welke artikelen zij schuldig
is bevonden en welke straf
ze daarvoor kreeg: ‘Mort’,
de doodstraf. De anonieme
schenker kocht het document op een veiling met als
doel om het veilig te stellen. ‘Bulletin No 1’ is afkomstig
van het parket bij de krijgsraad en is oorspronkelijk
bestemd voor het centrale strafregister van het Franse
ministerie van Justitie.
www.friesmuseum.nl

Weromrop
It fideo-argyf fan
Omrop Fryslân is
werom te sjen op
www.weromrop.frl.  
Op de webside is in
seleksje fan bylden te
sjen dy’t yn it tiidrek
1985-2005 útstjoerd binne op Omrop Fryslân Telefyzje.
Der binne ferskate tema’s lykas de Alvestêdetocht.
Weromrop is mooglik makke troch RedBot, it Deltaplan
Digitalisearring Kultureel Erfgoed.
www.weromrop.frl

IJlst

Portretten

IJlst krijgt een museum. Tegenover
molen De Rat wordt een houten pand
gebouwd dat onderdak zal bieden
aan het Moleninformatiecentrum en
museum Nooitgedagt. Er komt ook een
houtwerkplaats in voor leerprojecten. Met
Museum Houtstad IJlst wil de stad het
rijke verleden in de houthandel laten zien. Het museum
is ontworpen door Architectenbureau Onix Nl uit
Groningen en krijgt de vorm van kubussen.
www.leeuwardercourant.nl

Museum
Martena heeft
twee portretten
van vroegere
bewoners van de
Martenastins in
Franeker langdurig
in bruikleen gekregen. Al lange tijd zocht het museum
naar de doeken van Titia Bogarda en Suffridus
Westerhuis. Uiteindelijk bleken ze te hangen in de
Franeker Botniastins. Westerhuis kocht de Martenastins
in 1696 van een nazaat van Hessel van Martena. Hij
verbouwde het tot het stadskasteel dat het nog steeds
is. De portretten, als pendanten geschilderd, zijn van
een onbekende schilder.
www.leeuwardercourant.nl

Nicolaas Baur
Gemeentemuseum het
Hannemahuis heeft
op een internetveiling
het doek Franekerpoort
te Harlingen, door de
Harlinger Nicolaas
Baur uit 1813 gekocht.
Het kleine schilderij
toont de stadswal van
Harlingen met de Noordoosterdwinger (nu Engelse
Tuin) en de Franekerpoort. Het is met olieverf op een
eiken paneel geschilderd. Het aantal afbeeldingen van
de Franekerpoort is beperkt en schilderijen waren tot
nu toe onbekend, al was uit een 19de-eeuwse bron af
te leiden dat Baur ooit de Franekerpoort moet hebben
geschilderd.
www.hannemahuis.nl

Stijljaar
Museum Drachten wil het
internationale themajaar
‘Van Mondriaan tot Dutch
design – 100 jaar De Stijl’
in 2017 groots vieren.
Het museum wil enkele
tentoonstellingen organiseren
en samenwerking zoeken met
dorpen in Smallingerland.
Het themajaar is bedoeld
om het imago van Nederland als design-, kunsten architectuurbestemming te bevorderen. Naast
Drachten doen ook het Gemeentemuseum Den Haag,
De Lakenhal in Leiden, Centraal Museum in Utrecht en
het Kröller Müller Museum in Otterloo mee.
www.leeuwardercourant.nl

Pontgat
Stavoren heeft zijn
pontgat weer terug.
Een replica van een
stalen constructie
met rails tot aan de
waterkant laat de

Herdenkingspaneel

(Foto Hennie Blomsma)

Het Fries Film Archief
heeft bijzonder
beeldmateriaal
gekregen over de
Tweede Wereldoorlog
in Dokkum. De beelden
geven een beeld van
het dagelijks leven zoals ijspret aan de Woudweg in
de winter van 1944-45. Daarnaast zijn er beelden van
de Bevrijdingsdagen, het vertrek van de Canadezen
en het vertrek van de Indiëgangers. Het filmmateriaal
is geschoten door Oeds Andries Brouwer (19091977) in de jaren 1938-1960. Het materiaal bevat ook
familieopnames, evenementen in Dokkum, motorraces
op verschillende locaties en uitstapjes.
www.friesfilmarchief.nl

Op www.gruttepierdefamylje.frl kin elk
útsykje oft hy of syn in neikommeling
is fan Grutte Pier. Ofstammelingen
komme offisjeel by ‘De Famylje’ en krije in PIER-bewiis.
Alle famyljeleden wurde útnûge op De Grutte Pier
Famyljedei op 19 juny 2016 yn Kimswert.
www.gruttepierdefamylje.frl

geschiedenis herleven, toen treinstellen zo het dek van
een stoompont op reden om over de Zuiderzee naar
Noord-Holland vervoerd te worden. Eind 19de eeuw
reden stoomtreinen af en aan in de haven van Stavoren.
De veerdienst naar Enkhuizen was, voor de komst van
de Afsluitdijk, een belangrijke handelsweg. Nadat er
een eind kwam aan de varende trein in 1936 bleef het
pontgat, afmeerplek in de dijk, over.  
www.leeuwardercourant.nl

Grutte Pier

Sytse ten Hoeve, âlddirekteur fan it Fries
Scheepvaartmuseum, is
op 1 jannewaris ferstoarn.
Under syn lieding (19762005) groeide it museum
en waard de kolleksje
ferdûbele. De histoarikus wie in ekspert op it mêd fan
de skiednis fan Snits. Hy hie in grutte ensyklopedyske
kennis, ûnder oare fan tsjerken. Ten Hoeve wie
eareboarger fan Snits, Ridder yn de Orde van OranjeNassau en waard ûndermear ûnderskieden mei de Dr.
Joast Halbertsmapriis, de Sulveren Anjer en de OttemaKingmapenning. Hy wie aktyf by de Stichting Alde Fryske
Tsjerken en de Fryske Akademy en publisearre tal fan
boeken en artikels. Sytse ten Hoeve is 70 jier wurden.
www.omropfryslan.nl

(Foto Joachim de Ruijter)

(Foto Simon Bleeker)

Sytse ten Hoeve

In Mirns is een
herdenkingspaneel
onthuld voor de
slachtoffers van
een Amerikaanse
bommenwerper die in
1943 neerstortte. Het
vliegtuig was vanuit
Engeland onderweg
naar Osnabrück om daar spoorwegen te bombarderen.
Na een aanval door Duitse jagers wilde de piloot een
noodlanding maken, maar raakte daarbij met hoge
snelheid de bomen en de zware houten klokkenstoel
op de begraafplaats van Mirns. Zes van de tien
bemanningsleden kwamen om. Het lichaam van het
zevende slachtoffer werd een paar dagen later uit het
IJsselmeer gehaald. Drie andere bemanningsleden
overleefden het ongeluk.
www.omropfryslan.nl

Hedendaags keramiek
Keramiekmuseum
Princessehof heeft een
belangrijke collectie
hedendaagse keramiek
gekregen. De familie
van Ronald Kuipers
(1958-2014) schonk
37 werken uit de
nalatenschap van de
verzamelaar. Dertig jaar lang bouwde Kuipers aan
zijn collectie met werken van Nick Renshaw, Wilma
Bosland, Vincent McGourty, Irene Vonck, Anton
Reijnders en Rod Bugg. Hij had oog voor vernieuwing
en was een mecenas voor jonge talentvolle keramisten.
De kunstwerken uit de schenking zijn tot en met
13 maart in het museum te zien.
www.princessehof.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Sudersee
Yn 1825 rekke de Súdwesthoeke fan
Fryslân alhiel ûnder wetter. Op mear as
20 plakken wie de dyk oan de Sudersee
brutsen. Der stoar ek nochal wat folk. Sa’n
17 lju yn Fryslân daliks, mar der kaam ek
noch malaria en goalera efteroan. Mar wy
leine dus oan de Sudersee. It wetter wie
al heech en doe kaam dy fûle noardwester
der ek noch yn. Bats. Dêrnei kaam it besef.
Jonges, we ha dêr yn Warkum, Starum en
Hylpen wol in soad oan fertsjinne, mar dit
kin sa net. De diken waarden wer oanlein
en ferhege. En der kaam in gemaal op ’e
Lemmer, al wie dat hûndert jier letter. Mar
it wie ek daliks it grutste stoomgemaal dat
ea yn de wrâld boud is. As wy Friezen dan
einliks in kear wat dogge, dan dogge we it
ek goed. Sa leinen we yn 1973 in rotonde
oan by De Jouwer, en dat waard daliks de
grutste fan Europa. Sa binne wy. Mar in
stoomgemaal wie noch net iens genôch.
Doe’t ir. Lely begûn te skriuwen, wiene
we daliks hielendal ree. Fiif jier duorre it
geskuor en geheuker, mar doe wie yn 1932
de Ofslútdyk klear. Dêrmei wiene Warkum,
Starum, Hylpen, mar ek Medemblik,
Hoarn en Enkhuzen ferwurden ta leaflike
romantyske Iselmarstedsjes. Dêr’t de âlde
wielde noch wol ôfstrielde, mar wêrby’t
de lju yn dy plakken skeef rûnen fan de
mankelikens. Watte? Noch! Somtiden rin
ik der troch hinne en tink werom oan de
gouden tiden dat de see noch oan de doar
ta kaam. Soms efkes oer de drompel, mar
och, der wie jild genôch yn syld.
En dat bliuwt sa. Want yn ús mankelikens
sile en farre we op de Iselmar. En farre de
stedsjes wer yn. En dêr binne se der alhiel
klear foar. Nûgjend steane se al by de doar
fan de supermerken en iterij- en sûpdingen.
Sels yn de krisistiid is dizze plakken net folle
oerkaam. Wetter is dus wielde. Altyd wer.
Ha wy dat eins wol goed yn de rekken as we
hjoed-de-dei prate oer de swierrichheden
dy’t opsettend wetter ús opsmyt? Want
wetter is net in fijân, wetter is jild.
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BOEKEN  

JAN VAN ZIJVERDEN

Harlingen; Geschiedenis
van de Friese Havenstad
Meindert Schroor
Afûk, Leeuwarden, 2015
352 p. | isbn
9789492176127 | € 37,50
Hongerige Harlingers
gooien op 24 juni 1847
de touwen en kettingen
los van raderstoomboot
The Magnet en bekogelen
de bemanning met stenen. Vervolgens drijven de
oproerkraaiers de politiecommissaris en zijn assistent in
het nauw, gooien de ruiten in bij cargadoor van Oppen
& Zonen en plunderen de geldkist, de provisiekast en
de wijnvoorraad van burgemeester Jetze Rodenhuis.
Wat is er aan de hand in Harlingen? In West-Europa
is sprake van mislukte aardappeloogsten, ziekte in de
rogge en snel stijgende broodprijzen. Vooral de gewone
man is daar de dupe van. Een brood kost in die tijd
maar liefst 22 cent, het complete dagloon van een
Harlinger havenarbeider! Als op deze fatale donderdag
in 1847 de lijndienst op Engeland afmeert in de haven
van Harlingen en de lokale bevolking er lucht van
krijgt dat deze zal worden geladen met aardappelen
voor de Engelsen, slaat de vlam in de pan. Uiteindelijk
worden tijdens de ‘aardappeloproer’ veertien mensen
opgepakt en opgesloten in de Kanselarij in Leeuwarden.
Ondertussen herstellen militairen de orde in de stad.
Een vrijwillige burgerwacht helpt de schutterij om ’s
nachts patrouille te lopen. De daders krijgen een stevige
lijfstraf, die op 15 december op het pleintje voor het
Raadhuis van Harlingen wordt uitgevoerd. Daarna gaan
de daders naar gevangenissen verspreid over het land.
Een kanonneerboot bij de havenmonding moet voortaan
de vrije doorvaart van de lijndiensten naar Engeland
garanderen.
Wie deze anekdote uit Harlingen; Geschiedenis van de
Friese havenstad leest, denkt wellicht een publieksboek
in handen te hebben. Ook de aantrekkelijke vormgeving
en de omslagtekst zetten de potentiële koper op het
verkeerde been. Wie het boek leest, ontdekt al gauw
dat het om een wetenschappelijke uitgave gaat. De
auteur, sociaal-geograaf Meindert Schroor, is daar
overigens heel duidelijk over. Hij spreekt in zijn ‘Woord
vooraf’ over ‘een wetenschappelijk verantwoorde
geschiedenis van Harlingen’ en in het ‘Ten geleide’
stelt hij ‘het anekdotische en persoonlijke heb ik

zoveel mogelijk trachten te vermijden - dat krijgt elders
voldoende aandacht’. In zijn chronologisch-thematisch
opgebouwde geschiedenis van Harlingen behandelt
Schroor vooral de demografische, economische en
ruimtelijke ontwikkeling van de Friese havenstad. Het
verhaal van Schroor is goed onderbouwd met archivalia
en statistieken.
Met name deze statistieken zijn in tabelvorm best
interessant. Zo levert de statistiek over de nijverheid in
1819 een fraai beeld op van alle verschillende soorten
bedrijvigheid in en om de stad. Er zijn in die tijd
bijvoorbeeld twee bontfabrieken, 21 broodbakkerijen,
vijf koekenbakkerijen en vier uurwerkmakerijen.
Schroor heeft er echter ook een handje van om grote
hoeveelheden cijfers in de lopende tekst te verwerken
en dat komt de leesbaarheid van de toch al tamelijk
complexe tekst beslist niet ten goede. Het levert
zinnen op als: ‘Uitgaande van alle nijverheidssectoren
bevonden zich in 1819 705 van de 1.094 industriële
arbeidsplaatsen (64,4%) in de stad (incl. haar
zeer kleine Klokslag). In 1858 was – hoewel deze
werkgelegenheid ook in de stad was toegenomen
– het aandeel van Harlingen ten opzichte van zijn
buitenbuurten licht gedaald naar 1.007 van de 1.786
industriële arbeidsplaatsen en zat ‘nog’ 56,4% van deze
werkgelegenheid in Harlingen zelf.’
Bij de beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingen
is het de overdosis aan plaatsnamen (of het ontbreken
van verklarende kaartjes) die ervoor zorgt dat een nietHarlinger al snel de weg kwijtraakt. Tegenover deze
bescheiden tekortkomingen staat natuurlijk het feit dat
Schroor hiermee een degelijke basis heeft gelegd voor
vervolgonderzoek naar de geschiedenis van Harlingen.
En daarmee is hij volledig geslaagd in zijn eigen missie:
‘Als ik in de geschiedenis van deze stad een eerste
structuur heb kunnen aanbrengen, is deze publicatie
wat mij betreft geslaagd’.
Voor wie iets meer ‘détail humain’ wil, zijn er de vele
tientallen fraaie foto’s en de uitgebreide bijschriften.
Zo is er over twee volle pagina’s een foto afgedrukt
van een scheepslading Nederlandse klokken die kort
na de oorlog uit Duitsland (terug)komt en net gelost
is door het motorschip Harm Smeenge. Onder deze
vracht is onder andere de klok van de Raadhuistoren
van Harlingen. Of neem nu de foto van de kinderarbeid
in de Harlinger steenfabriek rond 1900. Goed te zien
is hoe jongetjes van een jaar of tien op blote voeten
werken om de stenen niet te beschadigen. En natuurlijk
ontbreekt ook de visserij niet. Op deze foto is goed
te zien hoe een visser
platvis uit een mand
stort bij de visafslag op
de Zuiderhaven. Jammer
is overigens de donkere
druk van het boek. Dat
doet echter niets af aan
de fraaie vormgeving van
Harlingen; Geschiedenis
van de Friese havenstad.
Voor mensen die serieus
geïnteresseerd zijn in
de geschiedenis van
Harlingen een uitgave
die niet in de boekenkast
mag ontbreken.  <

BOEKEN KORT
‘De Jonge Trijntje’ herboren
Dirk Huizinga (red.)
Stichting De Jonge Trijntje,
Drachten, 2015
158 p. | isbn 9781326206598
het boek is te bestellen op
www.dirk-advies.com (of gratis
als e-boek te downloaden)
Beurtschip De Jonge Trijntje is
in originele staat teruggebracht
op de scheepswerf aan het
Buitenstvallaat in Drachten, waar dit skûtsje in 1909
gebouwd is door Jan Oebeles van der Werff. Over
het schip en vooral over die restauratie gaat dit boek,
voorzien van veel illustraties.
Pomologia
Johann Hermann Knoop
Bornmeer, Gorredijk, 2015
120 p. | isbn 9789056153625  
€ 25
Heruitgave van het boek
van de tuinman van Maria
Louise van Hessen-Kassel dat
in 1758 verscheen. Met zijn
‘beschryvingen en afbeeldingen
van appels en peeren’ is hij de
grondlegger van de pomologie, de tak van plantkunde
die gespecialiseerd is in de studie van fruitsoorten.
Het zodenhuis van Firdgum
Daniël Postma
Barkhuis, Eelde, 2015
336 p. | isbn 9789491431951
€ 24,95
Daniël Postma bestudeert
de vroegmiddeleeuwse
bouwtraditie van het NoordNederlandse kustgebied en
bouwde tot tweemaal toe een
vroegmiddeleeuws zodenhuis in Firdgum in het echt
na om zo de belangrijkste ideeën in een archeologisch
experiment op de proef te stellen. In zijn boek beschrijft
hij het middeleeuwse boerderijgebouw in het Friese
kustgebied tussen 400 en 1300.
Er viel genoeg te beleven
Douwe Keizer
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2015
460 p. | isbn 9789033000539
€ 22,50
Douwe Keizer kijk terug
op zijn werk als secretaris
van de Kamer van
Koophandel, directeur van
de Friesland Bank en tal
van bestuursfuncties en
commissariaten in Friesland. Hij doet dat met nostalgie
en ironie en schrijft onder andere openhartig over zijn
ervaringen met drie Commissarissen van de Koningin,
maar ook over zijn bestuursjaren bij Cambuur.

MARIJKE DE BOER

Dag, mijn lieve moeder
Peter en Klaske Karstkarel
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2015
668 p. | isbn 9789033000478  
€ 39,95
Een grafsteen in Brongerga
met de tekst ‘Dag, mijn lieve
moeder’ was de aanleiding om onderzoek te doen
naar de grafcultuur in Friesland. De auteurs hebben
ruim 480 kerkhoven en begraafplaatsen en honderden
kerken bezocht, van algemene, katholieke en joodse tot
de laatste rustplaats voor dieren. De funeraire cultuur
buiten de kerken komt aan de orde, naast grafpoëzie.
Windscheppen op Ameland
Douwe de Boer en Warner B.
Banga
Wijdemeer, Leeuwarden, 2015
144 p. | isbn 9789492052100
€ 15 (ook als hardcover
verkrijgbaar)
Op Ameland zijn in de loop
van de tijd zo’n tien molens op verschillende plekken
geweest. De geschiedenis van de molens wordt
beschreven zoals die van de korenmolen De Phenix in
Nes en zijn voorgangers. Ook de verdwenen molens bij
Ballum en Buren komen aan de orde.
Kunst kleurt het leven
Wio Joustra
Bornmeer, Gorredijk, 2015
144 p. | isbn 9789056153588
€ 15
Portret van Sir Lawrence Alma
Tadema (1836-1912). Deze
fijnschilder en levensgenieter
veroverde de harten van
de welgestelden in het
Britse Empire, maar werd in eigen land verguisd en
vernederd. Wie was deze telg uit een doopsgezind Fries
geslacht?
Toen Texel nog Fries was
Nico Dros
Het Open Boek Texel, Den
Burg, 2015
80 p. | isbn 9789070202002
€ 12,50 (te bestellen bij
boekhandel@hetopenboek.nl)
Historisch essay over de
ontstaansgeschiedenis en
de vroege middeleeuwen op
Texel, toen het nog geen eiland
was en de Waddenzee nog
niet bestond. Texel maakte
deel uit van de Friese kustlanden. Dros beschrijft de
ontwikkeling van heidendom naar christendom. In
diezelfde eeuwen bedreigde het stijgende zeewater de
Friese kustlanden.

Karels koffer
Henk de Vries
Uitgeverij Louise, Grou, 2015
176 p. | isbn 9789491536328
€ 20
Karels koffer vertelt het
verhaal van Karel en Marie
von Ende. Ze spraken nooit
over hun woelige tijd in
Indië/Indonesië, maar een
koffer vol documenten en
foto’s doorbreekt na hun
dood het zwijgen. Hun verhaal staat symbool voor de
ontheemden, die door bescheidenheid, schaamte en
traumatische ervaringen nauwelijks praatten en lang
worstelden met de strijd voor erkenning.
Zonder liefde leefde nooit
een lied
Tsjerk Veenstra (samensteller)
Afûk, Ljouwert, 2015
334 p. | € 22,50
Bloemlezing uit het Friese
en Nederlandse dichtwerk
van de bijna vergeten dichter
Johannes Bernard Schepers
(1865-1937). Schepers kwam
uit Grou, maar was van huis
uit niet Friestalig. Toch schreef hij veel gedichten in
het Fries, ook al werkte hij als leraar Nederlands in
Haarlem. In beide talen streed hij voor erkenning, die
hij vaak niet kreeg.
Een Sneeuwgans boven
Bolsward
Willem Haanstra
Mostert en Van de Kamp,
Assen, 2015
80 p. | isbn 9789081927635  
€ 15,95
Vierde boek in een reeks over
de geschiedenis van de Hanzestad met levensverhalen
van oud-boer Hendrik Witteveen (1921). De schrijver
heeft de levenservaringen van de oud-boer geplaatst
binnen een historische context. Van Willem Haanstra
verschenen eerder in de reeks over de geschiedenis van
de stad: Bolsward in Namen, Bolsward in Oorlogstijd en
De Beul van Bolsward.
Erik of it lyts ynsekteboek
Geart Tigchelaar (oersetting)
Regaad, Grins, 2015
152 s. | isbn 9789082197020  
€ 12,50
Godfried Bomans’ ferneamde
berneboek út 1941 is oerset yn
it Frysk troch Geart Tigchelaar.
Nina Peckelsen hat it boek
yllustrearre en bringt yn har
eigensinnige, feeërike styl de ynsektewrâld dêr’t de lytse
Erik samar yn bedarret, ta libben.
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KALENDER
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28 januari

9 maart

20 maart

FRIESE MENTALITEITEN?
Lezing door prof. Herman Pleij in de Dorpskerk
Huizum (Leeuwarden) over de zucht naar regionale
identiteit.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

FREDERIK, PRINS DER NEDERLANDEN
Lezing van prof. dr. Anton van de Sande over Frederik,
prins der Nederlanden (1797-1881), zoon van Willem I,
broer van Willem II, oom van Willem III.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DE LEEUWARDER KOOPVAARDIJ IN DE OOSTZEE
1600-1800
Lezing van Siem van der Woude over Leeuwarder
schippers en schepen aan de hand van informatie uit
de Sonttolregisters (1497-1857).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

31 januari

12 maart

LEEUWARDERS IN GESPREK
Gast is Ritsko van Vliet jr. op deze middag.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

SPOREN VAN MATA HARI
Stadswandeling langs plekken die
een rol speelden in het leven van
Margaretha Geertruida Zelle.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

10 februari

14 februari

tot en met 5 juni
13 maart

HISTORISCHE IJZEREN SCHEPEN
Lezing van George Snijder over ijzeren schepen van
omstreeks 1900.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DE GROOTE SOCIETEIT
Lezing van Jo Huizinga over de Groote Sociëteit in
Leeuwarden die sinds 1765 heren gelegenheid biedt
elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

21 februari

tot en met 16 maart

PIRATENJACHT IN DE GOLF VAN ADEN
Lezin van dr. Rob Leemans, voorzitter Werkgroep
Maritieme Historie van de Fryske Akademy.
www.museumhindeloopen.nl
  

HARREKRAMMELE
Tentoonstelling bij het kunstenaarsboek Harrekrammele
van Machiel Braaksma. Van bestaande voorwerpen
maakt hij nieuwe creaties.
www.friesmuseum.nl

21 februari

40 JAAR WESTEINDE
Lezing van Willem Stegenga en Geert Keuning over de
historie van de Leeuwarder wijk Westeinde.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

24 februari
CULINAIRE LEVENSLOOP
Lezing van Carolina Verhoeven over de culinaire
levenscyclus van de mens, van wieg tot graf.
www.hannemahuis.nl

25 februari
ANNE VONDELING
Lezing van dr. Bertus Mulder n.a.v. de 100ste
geboortedag van Anne Vondeling, in de Dorpskerk
Huizum.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

28 februari
LEEUWARDERS IN GESPREK
Te gast is Jacob Fokkema, emeritus hoogleraar bij
Technische Natuurkunde aan de TU Delft en voorzitter
wetenschapscommissie van de Fryske Akademy.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 28 februari 		
OP DE MUSEUMZOLDER
Tentoonstelling van allerlei objecten uit de
collecties van het museum, die niet gauw
tentoongesteld worden.
www.hannemahuis.nl

6 maart
RICHARD HAGEMAN
Lezing van Asing Walthaus over het leven van
componist Richard Hageman (1881-1966). Hij won in
1940 een Oscar met de muziek voor de film Stagecoach.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30

ZIJLSTRA’S NETWERK
Lezing van Hugo Landheer over de Harlinger Cornelis
Zijlstra die geldschieter was voor de Admiraliteit.
www.hannemahuis.nl

19 maart
MONUMENTENMARKT LEEUWARDEN
Informatiemarkt voor eigenaren en huurders van een
monument in de gemeente Leeuwarden en overige
belangstellenden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 19 maart
SCHEPEN OP TEGELS
Tentoonstelling over Nederlandse schepentegels, gemaakt vanaf eind 16de eeuw tot en met de 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

20 maart
ONDER FRANSE VLAG
Lezing van Jacques Kuipers over de opkomst van
het patriottisme en het leven tijdens de Franse
overheersing in Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

GOUD-GEVONDEN SCHATTEN UIT DE
MIDDELEEUWEN
Terpvondsten zoals de goudschat van Dronryp, de
fibula van Wijnaldum en de schat van Wiuwert.
www.friesmuseum.nl

tot en met 5 juni
DAME UIT DE TERP
De dame is in de 7de eeuw begraven in een uitgeholde
eikenboomstam in de terp van Hegebeintum. Van haar
gezicht is een reconstructie gemaakt.
www.friesmuseum.nl

tot en met 5 juni
SCHATTEN OP DE SCHOP
Tekeningen en foto’s uit de Topografische Atlas over de
terpafgravingen in Friesland.
www.friesmuseum.nl

tot en met 3 juli
KERAMIEK ALS SPIEGEL VAN
DE TIJD
Keramiek als cultureel
geheugen van de vorige eeuw,
gecombineerd met andere
kunstvoorwerpen, historische
foto’s en meubels.
www.princessehof.nl

tot en met 28
augustus

(Foto Erik en Petra Hesmerg)

HARLINGEN IN DE IJZEREN EEUW
Lezing van Hugo ter Avest en Jeanine Otten over het
begin van het moderne Harlingen in de 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

24 maart

BREIEN
Tentoonstelling over de kunst van het breien, van
historische patronen tot het allernieuwste design.
www.friesmuseum.nl

AANVULLING

VERWACHT

Kappie
In de vorige Fryslân is op pag. 4 ten onrechte de conclusie
getrokken dat de stripfiguur Kappie veranderde in Sjokkie.
Kappie is een Toonder-creatie waarvoor bij Pastachoca
gespaard kon worden. Sjokkie, van een vooralsnog
onbekende tekenaar, is door de Condens ingezet om de
verkoop te stimuleren. Verwarrend is de advertentie waarop
‘Sjokkie’ reclame maakt voor ‘Kappie’.

Siccama, een Fries geslacht
in Stad en Ommelanden

Gibben
Op pag. 15 wordt in de vorige Fryslân in een kadertekst
gemeld ‘Het houden van gibben, half wilde duiven, was van
oudsher een speciaal recht van de adel’. Dit ‘van oudsher’
moet gelezen worden als ‘in het oorspronkelijke feodale
stelsel’. Na de Middeleeuwen eigenden meer en meer nietadellijken zoals eigenerfde boeren zich (in Friesland) adellijke
rechten toe. Dat gold o.m. voor het houden van gibben.

Een mini-serie over een geslacht dat zich
sterk ontplooide in de provincie Groningen
maar er geen twijfel
over liet bestaan, zich
Fries te voelen. Het
tweede nummer van
Fryslân verschijnt op
30 maart.

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

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

