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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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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Omslag: Silas Coster (geboren als Sake Kooistra,
in 1841 te Wonseradeel) als soldaat van het Tweede
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de Slag bij Gettysburg (op de achtergrond te zien) die
hem fataal werd.
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Ramp van 1666

Sake

SIEBRAND KRUL

Hoe hoopvol gloorde het beloofde land Amerika voor hen die overgeleverd waren aan de nukken van
de natuur, van misoogsten en ziekten, maar ook van religieuze dwingelandij. Sake Kooistra staat
symbool voor duizenden Friezen die een beter leven zochten door radicaal met het oude te breken.
Wim van de Giesen heeft zijn leven nauwgezet uitgeplozen en beschrijft een keten van drama’s:
niet iedere landverhuizer bereikte het paradijs.
Met enorme energie is een groep historici en liefhebbers al jaren druk met het herdenken van het
‘Rampjaar 1666’. Anders dan het bekende ‘Rampjaar 1672’ is dat van zes jaar daarvoor goeddeels vergeten geschiedenis, ondanks de befaamde wraakoefening van Michiel de Ruyter in Chatham. Het waren de jaren waarin Engeland en de Republiek elkaar de zeeheerschappij bestreden. In augustus 1666
staken de Engelsen een enorme Nederlandse handelsvloot op het Vlie in brand, met duizenden doden
en miljoenen aan schade tot gevolg. Een dag later brandden de Engelsen het dorp West-Terschelling
plat. Dit Holmes’ Bonfire staat centraal in twee artikelen in deze Fryslân.
Tegen alle euforie over Alma-Tadema plaatst Doeke Sijens enkele kritische kanttekeningen. De notariszoon uit Dronryp was een knappe documentalist, maar vooral een handige handelaar en netwerker.
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WIM VAN DE GIESEN

Schipbreukeling
en oorlogsheld
In de 19de eeuw was Amerika voor veel Europeanen het beloofde land.
In Europa heerste bittere armoede, ook in Nederland, waar bovendien de
godsdienstvrijheid nog zodanig beperkt was, dat er een beweging ontstond
om zich af te scheiden van de Nederlands Hervormde Kerk. Op initiatief
van de predikanten ds. A.C. van Raalte en ds. H. Scholte zochten
groepen afgescheidenen hun heil in Amerika. Zo vertrokken in
1847 honderden Nederlanders naar Pella in Iowa.

O

nder hen bevond zich ook Sjoerd Aukes Sipma uit Bornwird,
die in brieven verslag deed van zijn belevenissen en successen
in Amerika. Hij moedigde de achterblijvers aan om zijn
voorbeeld te volgen. Zo schrijft hij in 1848: ‘Het is jammer dat hier niet
meer volk is. Och! Wat denk ik vaak aan de armen in Vriesland, als
wij zitten te eten. Spek of vleesch eten wij drie maal ’s daags, dat is
Amerikaans gebruik.’
Oepke Bonnema, een 28-jarige graanhandelaar uit Kimswerd, vatte
in 1852 het plan op om zich ook in Amerika te vestigen en daar
samen met andere Friezen een kolonie te stichten. Hij was bereid
om voor degenen, die dat niet zelf konden betalen, de kosten van
de overtocht voor te schieten. Bovendien zouden ze een stukje
grond krijgen om te bewerken en met de opbrengst daarvan het
voorschot terugbetalen. Jacob Sakes Kooistra, (45) uit Arum
(Wonseradeel) was één van de 92 Friese landverhuizers, die
zich bij de Bonnemagroep aansloot. Zijn gezin telde naast hem
en zijn vrouw Antje Piekema op dat moment vijf kinderen,
waarvan de jongste pas twee en Sake van twaalf de oudste was.
De bootreis begon op 26 februari 1853 in Harlingen, waar
de landverhuizers zich inscheepten op het stoomschip The
City of Norwich, dat koers zette naar Lowestoft in Engeland.
De zeereis was verre van comfortabel. Het schip belandde in
een zware sneeuwstorm, die de kapitein noopte om voor anker
te gaan met de haven van Harlingen nog in zicht. De passagiers
hadden benedendeks geen enkel comfort, beschikten alleen over wat
stro waar de vrouwen en kinderen op konden gaan zitten of liggen. Na de
ontberingen van de zeereis genoten ze de dag erop van de eerste treinreis
Silas Coster (geboren als Sake Kooistra, in 1841 te Wonseradeel) als soldaat van
het Tweede Regiment Infanterie van Wisconsin. De foto zou in het eerste halfjaar
van 1863 zijn genomen, hetzelfde jaar als de Slag bij Gettysburg die hem fataal
werd.
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van hun leven, van Lowestoft naar Liverpool. Foeke Bouma
en zijn vrouw hadden hun buik nog zo vol van de woeste
baren van de Noordzee, dat ze besloten niet op de trein te
stappen, maar met hun gezin terug te keren naar Friesland.
Het stoomschip waarmee de rest van het gezelschap naar
Amerika wilde varen had echter geen plaats meer. Dit was
een lelijke streep door de rekening, omdat ze nu aangewezen
waren op het zeilschip William and Mary, dat er veel langer
over zou doen.

Dramatische overtocht
De overtocht naar New Orleans, die op 24 maart 1853
begon met aan boord ruim 200 landverhuizers, afkomstig
uit Engeland, Ierland, Duitsland en Nederland, werd een
hel. Het eten aan boord was ronduit smerig en de Friezen
ergerden zich groen en geel aan het gedrag van de Ieren,
die voortdurend straalbezopen waren. Als het flink stormde,
werden de luiken tussen het dek en het ruim, waarin de
opvarenden verbleven, hermetisch gesloten. De stank van
braaksel en uitwerpselen was niet te harden en ziektes lagen
constant op de loer. De twee jongste kinderen van Jacob en
Antje Kooistra werden allebei doodziek en overleden kort na
elkaar op zee.
Op 3 mei kwamen de Bahamas in zicht en leek eindelijk
een einde te komen aan de barre zeereis. Dat gevoel werd
letterlijk en figuurlijk de bodem ingeslagen. Het schip liep
’s avonds om halfnegen met een geweldige klap op de
klippen en sloeg lek. Masten knapten als luciferhoutjes af.
De mensen aan boord dachten dat hun laatste uur geslagen
had. In een brief aan zijn ouders schreef de 27-jarige Hendrik
Jans Kas: ‘Allen waren zeer verschrikt van zulken slag tegen
de rots aan, en wij zaten allen in de nood des doods. Niets
zag men voor onze ogen dan de dood. Want als er geen
uitkomst komt dan moeten wij allen ons graf in de golven
vinden.’ De kapitein koos voor zijn eigen hachje, sprong in
een reddingssloep, en liet de passagiers aan hun lot over.
Hendrik Kas schrijft hierover: ‘den 4 Mei des morgens om
5 uur gaat de kapitein met 8 matrozen in de sloep en steekt
de zee in, en neemt zijn hoed in de hand en zegt: Vrienden
het gaat u allen goed!’
In de andere sloep zaten andere bemanningsleden en enkele
passagiers, waaronder drie Friezen. Een Iers meisje in een
reddingsboot gilde toen ze zag dat haar vader nog aan boord
van de bark William and Mary was en in zee sprong om zich
bij haar te voegen. Hij wist de volle sloep zwemmend te
bereiken, maar toen hij zich daaraan vastklampte, werden
zijn vingers door een bemanningslid met een bijl genadeloos
afgehakt. De man verdween in de golven, samen met zijn
dochter, die gillend en schreeuwend uit de reddingsboot
werd gegooid.
Een vrachtschip dat naar New York voer, pikte de
reddingssloep met aan boord de kapitein op. Daar
aangekomen, verklaarde hij zonder blikken of blozen dat zijn
schip met man en muis was vergaan. Zijn versie haalde de

De Harlinger haven
omstreeks 1860 op een
tekening van Hermanus
Siderius, gegraveerd door
J. Poppel. (Hannemahuis)

Toen het schip op de
rotsen liep, brak paniek
uit. Impressie van een
schipbreuk.

voorpagina van alle kranten in New York, maar bleek gelukkig
niet waar te zijn.
Aan boord van de William and Mary stonden Jacob Kooistra
en zijn helpers tot hun middel in het water en pompten
de blaren op hun handen. Zij slaagden er wonderwel in
het schip nog twee dagen drijvend te houden en werden
toen gered door bewoners van een nabijgelegen eiland.
Voor Jacob Kooistra kwam de redding te laat. Hij liep een
longontsteking op, waaraan hij enkele dagen later bezweek.
Zijn vrouw Antje bleef achter met haar drie overgebleven
kinderen, Sake (twaalf), Tiete (elf) en Sijmon (vijf). Via

Advertentie in de Leeuwarder
Courant van 1853.
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Ontmoeting van president Lincoln met generaal McClellan na de
Slag bij Antietam op 17 september 1862.

New Orleans en een bootreis over de Mississippi bereikten
ze met het gezelschap van Oepke Bonnema ruim vier
maanden na hun vertrek uit Harlingen hun eindbestemming
in Wisconsin. Hier werd de nederzetting Frisia gesticht, die
later werd omgedoopt tot New Amsterdam. Hoe het Antje
Kooistra precies is vergaan is niet bekend, maar in de jaren
die volgden slaagde zij erin om haar drie jongens groot te
brengen. Het zware pioniersleven eiste echter zijn tol en
tastte haar gezondheid flink aan. Begin 1862 overleed zij op
46-jarige leeftijd.
De presidentsverkiezing van Abraham Lincoln eind 1860
was voor elf zuidelijke staten aanleiding zich van de Unie
af te scheiden en zich te verenigen in een confederatie. In

De ‘IJzeren Brigade’ van
Silas Coster kreeg opdracht
om het leger van Lee te
volgen en marcheerde in
juni 1863 richting Gettysburg
(Pennsylvania). De
driedaagse slag die volgde,
koste meer dan 50.000
doden en gewonden. Ook
Silas was geraakt door een
kogel, die zijn rechterdijbeen
verbrijzelde.
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Generaal Robert E. Lee stond aan de leiding van het
Zuidelijke leger.

april 1861 vielen de eerste schoten en brak de burgeroorlog
uit met als inzet het behoud van de Unie en de afschaffing
van de slavernij. President Lincoln hoopte de Zuidelijke
rebellie snel de kop in te kunnen drukken met een leger van
75.000 nauwelijks getrainde vrijwilligers. Dat bleek veel te
optimistisch te zijn en Lincoln zag zich gedwongen het leger
flink uit te breiden.

Bloedige veldslagen
Onder de 700.000 nieuw opgeroepen rekruten bevond zich
ook Sake Kooistra, die zich onder de naam Silas Coster
op 10 maart 1862 aanmeldde als vrijwilliger voor de Unie

(de Noorderlingen). Het is niet bekend waarom Silas, pas
21 geworden, voor het leger koos. Het overlijden van zijn
moeder en de situatie thuis maakten die keuze voor hem
wellicht makkelijker. Het soldatenleven bood Silas bovendien
de zekerheid van een vast inkomen van dertien dollar per
maand. Hij tekende voor een dienstverband van drie jaar
en werd ingelijfd in het Tweede Regiment Infanterie van
Wisconsin, onderdeel van een brigade die de geschiedenis
in zou gaan als de ‘Iron Brigade’. Brigade-generaal John
Gibbon slaagde er in om de onervaren manschappen
van zijn regiment tot een geduchte en gedisciplineerde
gevechtseenheid om te smeden.
Op 28 augustus 1862 kreeg Silas zijn vuurdoop bij de
bloedige Slag bij Brawner’s Farm. Na een lange en
vermoeiende marsdag wilde de brigade nietsvermoedend
haar bivak opslaan bij het plaatsje Centreville (Virginia).
Zuidelijke troepen hadden zich verschanst achter een
spoordijk en openden onverwacht het vuur op de brigade
van Silas. Tijdens de hevige gevechten die toen losbarstten,
verloor het regiment van Silas 297 van de 430 man,
waarvan er 83 direct op het slagveld sneuvelden en de
overigen gewond waren geraakt. Silas kwam ongedeerd
uit de strijd en bleef ook ongeschonden tijdens het
brute oorlogsgeweld bij Antietam op 17 september en bij
Fredericksburg in december 1862. Na het behalen van een
klinkende overwinning bij Chancellorsville (Virginia) begin
mei 1863 waren de Zuidelijken helemaal in de ‘winning
mood’. Hun generaal Robert E. Lee besloot weer naar het
noorden te trekken om daar een beslissende slag te leveren
en zo de Unie tot vredesonderhandelingen te dwingen.
De onvermijdelijke confrontatie vond plaats bij het stadje
Gettysburg, Pennsylvania, en eindigde in de tot dan toe
grootste overwinning van het Noorden. Daar zag het op 1 juli
nog niet naar uit. De rebellen vonden alleen felle tegenstand
van de ‘Iron Brigade’, die van geen wijken wilde weten en zo
de rest van het leger van de Unie in staat stelde hoger en dus
gunstiger gelegen posities te bezetten om de aanvallen van
de vijand af te slaan en de overwinning veilig te stellen.

Dappere soldaat
Slechts 50 van de 300 man van het Tweede Regiment
Infanterie van Wisconsin waren de avond van 1 juli 1863
present bij het appèl. Ook Silas ontbrak. Het was exact
tien jaar nadat hij met zijn moeder en twee broertjes
vanuit Nederland zijn bestemming in de staat Wisconsin
bereikte om een nieuw leven te beginnen. Hij was
achtergebleven op het slagveld. Een vijandelijke kogel had
zijn rechterdijbeen doorboord en het bot verbrijzeld. Silas
werd overgebracht naar het geïmproviseerde veldhospitaal
in het gerechtsgebouw van Gettysburg. Een inwoonster van
die plaats, Fannie Buehler, woonde daar recht tegenover en
schreef in haar memoires, dat ‘de taferelen en de geluiden
in het gerechtsgebouw gedurende de week na de veldslag

De oversteek van de Rappahannock door ‘the Army of the Potomac’ in 1862.
.

te verschrikkelijk voor woorden waren. Ledematen werden
geamputeerd te midden van geschreeuw en gekreun
van de slachtoffers.’ Eén van die slachtoffers was Silas,
wiens rechterbeen werd geamputeerd. Een routineklus,
die amper tien minuten in beslag nam. Als van de armen
of benen ook het bot was geraakt werd meestal direct
overgegaan tot amputatie. De dokters en hun assistenten
werkten in Gettysburg de klok rond met als resultaat grote
stapels afgezaagde armen en benen, die verdwenen in een
massagraf. Door het gebrek aan schoon water en het nog
grotere gebrek aan hygiëne en medische kennis werden
handen en instrumenten nauwelijks gewassen of schoon
gemaakt. De kans op infectie was dan ook levensgroot.
Silas Coster kreeg in het hospitaal waarschijnlijk nog te horen
dat de slag bij Gettysburg, die drie dagen had geduurd, was
gewonnen, maar hij verloor zijn eigen allerlaatste gevecht.
Een bloedvergiftiging werd hem fataal. Voor zijn nieuwe
vaderland betaalde hij de allerhoogste prijs. Hij overleed op
30 juli 1863. De commandant van zijn compagnie, luitenant
Gilbert Woodward roemde Silas met de historische woorden:
‘Nooit leefde of sneuvelde er een dapperder soldaat.’ <

Het graf van Silas Coster op de Nationale Begraafplaats te
Gettysburg met de vlaggen van Wisconsin, de Verenigde Staten en
Friesland.

> Meer weten?
• Sieger Rodenhuis, Friese Pioniers
in Amerika, Leeuwarden, 1998
• Henry S. Lucas, Dutch Immigrant
Memoirs, Grand Rapids,
Michigan, 1997
• Jeanne Jacobson e.a., Albertus
C. Van Raalte Dutch Leader
and American Patriot, Holland,
Michigan, 1996
• James McPherson, Battle Cry of
Freedom, New York, 1988
• Gill Hoffs, The Lost Story of the
William & Mary. Pen and Sword
Book Ltd, Barnsley 2016
• Lance J. Herdegen, Those
Damned Black Hats, El Dorado
Hills, Cal., 2008
• George Worthington Adams,
Doctors in Blue, Baton Rouge,
Louisiana, 1980
Wim van de Giesen
(Oudorp, 1945) studeerde
bestuurswetenschappen aan
de universiteit van Utrecht en
was gemeentesecretaris van
Rheden. Houdt zich sinds
zijn pensionering bezig met
historisch onderzoek naar de in
Nederland geboren soldaten,
die als militair hebben gediend
bij het leger van de Unie of
van de Confederatie tijdens de
Amerikaanse Burgeroorlog (18611865). Is bezig met het schrijven
van een boek over dit onderwerp
en houdt daarnaast lezingen over
dit onderwerp.
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ALMA-TADEMA

DOEKE SIJENS

Onzen
beroemden
voormaligen
gewestgenoot
Nienke van Hichtum, Cissy van Marxveldt of Wigle van
Aytta zijn Friezen waarover in de eigen provincie met trots
wordt gesproken. Maar hoe zit dat met Mata Hari? Een
naaktdanseres en dan ook nog eens een dubbelspion? Een
vergelijkbaar probleem vormt Sir Lawrence Alma-Tadema
(1836-1912). Het valt niet te ontkennen dat hij in Friesland
is geboren en wereldberoemd werd. Maar omdat hij als
kunstenaar na zijn dood zo geridiculiseerd werd, wilde
Friesland liever niet aan hem herinnerd worden. Lange
tijd vond niemand het een bezwaar dat dit ‘grote genie
der middelmatigheid’ als Engelsman werd beschouwd.
Zelfs het plaatsen van een gedenksteen liet men met
vreugde aan de Britten over. Nu hij weer in de gratie komt
en het Fries Museum hem groots presenteert, wordt zijn
nationaliteit weer actueel.

Zelfportret van Lourens Alma Tadema. Olieverf op
doek door Sir Lawrence Alma-Tadema, 1852. (Fries
Museum, Koninklijk Fries Genootschap, gift van
Lawrence Alma-Tadema, 1912, restauratie lijst met
steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting,
2015. Foto © Martin Rijpstra fotografie)
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adat hij zich in 1859 had laten uitschrijven bij de
burgerlijke stand van Leeuwarden, is Alma-Tadema
nog maar een enkele keer terug geweest in de
provincie. In Friesland bleef zijn spectaculaire carrière echter
niet onopgemerkt, door de Leeuwarder Courant werden zijn
successen op de voet gevolgd. Dan weer werd gemeld dat
hij een gouden medaille op een tentoonstelling in Parijs had
gewonnen, dan weer dat hij voor veel geld een schilderij
aan Lord Aird had verkocht. Friezen die hem in zijn jeugd
hadden gekend, namen de boot en bezochten hem in zijn
‘weelderig ingericht’ huis in Londen. Een van hen, Hugo
Suringar, schreef met groot ontzag over het marmer dat hij
daar aantrof en de hoge gasten die de meester ontving. Af
en toe was in Leeuwarden (vaak maar enkele dagen) een
schilderij van ‘onzen beroemden voormaligen gewestgenoot’
te bewonderen in de Fine Art Galerie van Mejuffrouw
Matthijssen aan het Ruiterskwartier (toegang: 30 cent). Wat
zijn vroegere provinciegenoten het meest imponeerde, was
dat Alma-Tadema zo enorm veel geld verdiende. Friezen
die jeugdwerk van hem in bezit hadden, stuurden het naar
Alma-Tadema op in de hoop dat hij het wilde signeren. Zijn
roem was zo groot dat een tableau vivant in de Harmonie te
Leeuwarden zijn schilderij Een lezing uit Homerus uitbeeldde.
Als hij bezoek uit zijn geboorteland kreeg, benadrukte AlmaTadema dat hij altijd een Nederlander was gebleven, ja zelfs
een ‘vrije en koppige Fries.’ Hoewel hij toch echt tot Brit

Gedenkplaat in het geboortehuis van Lourens Alma Tadema in de
Buren te Dronryp. (Fries Museum)

was genaturaliseerd, ontkende hij dat tegenover bezoekers
uit Nederland. Een van hen meldde dat Tadema ook het
Fries niet vergeten was, want ‘nimmer vergeet je als Fries
de taal waarin je moeder je geliefkoosd heeft.’ De jonge
schilder Hugo van Schaik rapporteerde: ‘Hij vond het steeds
prettig als ik Friesch tegen hem sprak en probeerde daarin
te antwoorden, wat dan wel een beetje moeilijk en met sterk
accent gepaard ging.’ Ook sympathiseerde Alma-Tadema
met de oprichting van een Frysk Selskip in Londen, hoewel
hij zich daar nooit heeft laten zien.

Engelschman naar den geest

Interieur van het huis van Sir Lawrence Alma-Tadema in Londen.
Tekening door Nicolaas van der Waay, circa 1880. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries Genootschap)

Toen omstreeks 1910 de prijzen van zijn werk zakten, begon
ook de Leeuwarder Courant afstand van hem te nemen.
Volgens de krant was de kunstenaar ‘in zekere zin nooit
Nederlander geweest. Zijn werk is niet Hollandsch, noch
in opzet, noch in kleur, noch in teekening.’ Opeens was
zijn werk ‘koel en klaar en zelfs zijn kleur, hoe schitterend
ook, heeft nooit die koudheid uit zijn werk kunnen
nemen.’ Toen Alma-Tadema stierf, schreef dezelfde krant:
‘Hij was Engelschman naar den geest, zoals ook zijn
klassieke vrouwenfiguren feitelijk niets anders zijn dan
een verheerlijking van de Engelsche vrouw.’ Het werd dan
ook aan de Royal Academy overgelaten om de kunstenaar
in zijn land van herkomst te herdenken. De bronzen
gedenkplaat die in het voorjaar van 1914 boven de deur van
zijn geboortehuis in Dronryp werd geplaatst was in Engeland
ontworpen en werd door de Royal Academy betaald. De
Engelse gezant sprak een lofrede uit en refereerde daarbij

Zelfportret van Lourens Alma
Tadema, met opdracht aan
zijn nicht Tammera. Tekening,
1858. (Tresoar)
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rekwisieten die de schilder voor zijn werk had gebruikt. Ook
waren er een beschilderde kast en een spiegel te bezichtigen.
Op foto’s uit die tijd ziet de inrichting er nogal kneuterig
uit. Nanne Ottema had de collectie dankbaar aanvaard
voor het Fries Museum, maar er zich wel over beklaagd dat
‘een kapitaal schilderij uit den tijd van zijn grootste roem,
te Londen doorleefd, ontbreekt.’ Ottema wist natuurlijk dat
Alma-Tadema het Rijksmuseum in Amsterdam wél een groot
werk had nagelaten (De dood van de eerstgeborene).

Sentimenteel-belachelijk

De rozen van Heliogabalus.
Olieverf op doek door Sir
Lawrence Alma-Tadema,
1888. (Collectie Pérez Simón,
Mexico, Foto © Arturo Piera)

aan andere Britse schilders van Nederlandse afkomst, zoals
Anthony Mor en Anthony van Dijck. In de daarop volgende
jaren raakte Alma-Tadema volkomen in het vergeetboek.
Twintig jaar na de onthulling van de gedenkplaat zochten
de twee dochters van Alma-Tadema contact met het Fries
Genootschap. Zij wilden graag een aantal memorabilia
naar Friesland overbrengen, als herinnering aan hun vader.
Waarschijnlijk was dit gebaar gemeend, maar ook is het
zeker dat op dat moment nergens anders belangstelling voor
Alma-Tadema bestond. Het resultaat van dit contact was
dat in juni 1936 op Stania State in Oentsjerk – destijds een
‘uithof’ van het Fries Museum – een Alma-Tadema-kamer
werd ingericht. Erg indrukwekkend was de collectie niet,
er waren wat studiebladen, een niet voltooid schilderij en

Tot ver in de jaren zestig bleef de Alma-Tadema-kamer op
Stania State bestaan, maar erg groot was de belangstelling
nooit. In deze periode schreef J.J. Kalma dat de Friezen met
Alma-Tadema ‘ferlegen’ waren, want zijn werk was ‘sielleas’
en ‘dea’. De enkele keer dat Tadema in de Leeuwarder
Courant nog genoemd werd, gebeurde dit met dedain: ‘Zijn
stukken toonen een groot bekwaamheid in schoolsche
volleerdheid doch getuigen van weinig inspiratie.’
Toen zijn reputatie zich langzaam weer wat herstelde,
begon ook in Friesland de belangstelling voor Alma-Tadema
terug te komen. In 1974 was in het Princessehof een eerste
expositie te zien met bijna veertig werken. De samensteller,

In Stania State was een
kamer gewijd aan AlmaTadema. (Leeuwarder
Courant, 6 juni 1936)

Overigens kreeg de zoon van notaris Pieter Tadema bij zijn geboorte in 1836 twee
voornamen: Lourens Alma. Al in zijn jonge jaren signeerde hij zijn werk als L. Alma
Tadema. Tijdens zijn loopbaan in Engeland werd Alma-Tadema sluipenderwijs een
dubbele achternaam, soms wel, soms niet verbonden met een verbindingsstreepje.
Ook zijn voornaam is vaak als Laurens gespeld, natuurlijk onder invloed van de
Engelse voornaam, die hij gebruikte: Lawrence.
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Lap stof van jurk van Alma-Tadema’s moeder. Op het opgeprikte
briefje staat ‘From a dress of his mother!’ (Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)

Jaap Romijn, beklaagde zich er toen al over dat het zo
moeilijk was bruiklenen te krijgen, omdat de waarde
van het werk in korte tijd zo was gestegen. De reacties
op de tentoonstelling waren tamelijk kritisch. Volgens
een recensent kwam Alma-Tadema het niveau van ‘de
(overigens perfecte) schoolplaat niet te boven’, een
ander noemde de taferelen ‘onecht’ en ‘sentimenteelbelachelijk’. Er was ook waardering, want soms was er
‘een indrukwekkend goed werk ontstaan.’
Wie op de huidige expositie in het Fries Museum voor
een perfecte schoolplaat als Mozes gevonden! staat, zal
zich niet verbazen over het feit dat de reputatie van
Alma-Tadema als groot kunstenaar is vervluchtigd. De
stormen van het expressionisme, het surrealisme of
het kubisme hebben het voor altijd weggevaagd. Het
vriendelijkste wat men erover kan zeggen is dat het
heel decoratief is en de kleuren prachtig zijn. Door het
te verbinden met de filmindustrie of de hebzucht van
steenrijke industriëlen is het weer enigszins interessant
geworden. In Engeland wordt zijn werk tegenwoordig
schamper ‘Victorians in Togas’ genoemd. Maar de
prijzen die nu weer voor zijn werk worden betaald zijn
opnieuw imponerend.

Mozes gevonden! Olieverf op doek door Sir Lawrence Alma-Tadema, 1904. (Particuliere collectie, met
dank aan Christie’s. Foto © 2016 Christie’s Images Limited)

Friese afkomst niet verloochend
Moeten we Alma-Tadema nu als een Engelsman of
een Fries beschouwen? Zeker is dat hij zich met grote
gretigheid onder de rijken van Londen begaf. Hij lijkt
een handige middenstander te zijn geweest, die zijn
opdrachtgevers gaf wat ze van hem verwachtten. Met
zijn protserige huizen lijkt hij hen nog verder te hebben
willen imponeren. Zeker is echter ook dat hij zijn Friese
afkomst niet verloochende, in ieder geval niet als er
voormalige landgenoten bij hem op bezoek waren. Was
dat opportunisme? In de catalogus die bij de huidige
tentoonstelling is verschenen, schrijft Marlies Stoter dat
Alma-Tadema ‘een diepe verwantschap met Friesland’
voelde en dat dit een essentieel onderdeel vormde van
zijn identiteit. Dit lijkt een obligate bewering – wellicht
bedoeld om de Friezen voor hem te winnen – want veel
bewijs is er niet. Toch is hier ruimte voor enige nuance.
Tot het geschenk van de dochters van de kunstenaar
behoorde immers ook wat door een ooggetuige als
‘een hoop vodden’ werd omschreven: ‘versleten
kussenovertrekken, stukken gordijn, wiegbekleedsel,
japonstof.’ Het waren spullen, die Alma-Tadema uit zijn
ouderlijk huis had meegenomen en (in de woorden van
zijn dochter) ‘zijn hele leven koesterde om hun rijkdom
aan schoonheid van kleur en tekening.’
Ging er achter de façade van gevierd internationaal
kunstenaar dan toch een heuse romantische Fries schuil?
Een die nog verder ontdekt moet worden en dan als echte
Fries omarmd kan worden? <

Scène uit de film The Ten Commandments van Cecil B. DeMille, 1956. Regisseurs lieten zich voor hun
filmbeelden inspireren door het werk van Alma-Tadema. Zijn beeld van de Oudheid is terug te zien in tal
van films. (Foto © Paramount Pictures)
> Meer weten?
• Elizabeth Prettejohn en Peter
Trippi (red.), Alma-Tadema.
Klassieke verleiding, Fries
Museum, 2016
• Wio Joustra, ‘Alma-Tadema
en Friesland: een ambivalente
relatie’, in: De Vrije Vries 26
(pp. 111-120), 2016
• Wio Joustra, Kunst kleurt het
leven, Bornmeer, 2015

Begrafenisstoet van Sir Lawrence Alma-Tadema, 1912. (Fries Museum)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliothecaris in Groningen.
Eerder was hij redacteur van de
tijdschriften Trotwaer en
De Moanne. Hij publiceert over
literaire zaken en kunst en is
recensent voor Fries bij de
Leeuwarder Courant.
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Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer

DANIËL REWIJK

Uitnodiging voor sporthistorisch congres
Tussen buorskip en global village

H

et Koninklijk Fries Genootschap organiseert in samenwerking
met Daniël Rewijk van het Mulier Instituut op vrijdag 10 februari
2017 een congres te Leeuwarden, over de samenhang van sport
en (nationale) identiteit. Sprekers uit binnen- en buitenland buigen zich
over de rol van sport in verschillende schalen van identificatie: van lokaal
tot transnationaal. Worden lokale tradities verdrongen door een (trans)
nationale eenheidscultuur of is die nationale cultuur juist geënt op de
‘authenticiteit’ van perifere regio’s? Hoe
‘nationaal’ zijn nationale (sport)culturen
eigenlijk? Veel Friese onderwerpen worden
behandeld, maar ook andere voorbeelden
uit het ‘Europa van de regio’s’ – zoals
Bretagne, Gotland, Vlaanderen en het
Baskenland – komen langs.
In de webshop van supportersplatform
Cambuur Culture zijn stickers te koop
met daarop de leuze ‘Anti Fries’. Als de
Leeuwarders op bezoek zijn in het Abe
Lenstra-stadion van SC Heerenveen
dragen ze Nederlandse vlaggen, fluiten
door het Fries volkslied heen en zingen
zelf het Wilhelmus. In een tempel van
Fries zelfbewustzijn gedraagt de Cambuuraanhang zich als vertegenwoordiger
van de natie. De status van thuisstad
Een van de
Leeuwarden lijkt daarmee gereduceerd
lezingen op het
tot hoofdstad van een rijksprovincie.
symposium gaat
Cambuur Culture lieert zich nadrukkelijk
over Atje Deelstra.
aan ‘Stand Against Modern Football’
(Stand). Deze internationale beweging
heeft een Britse oorsprong, maar is via digitale fora wereldwijd vertakt.
Het verzet zich tegen gezichtsloze geldschieters, verburgerlijking op de
tribunes en regelzucht die volgens Stand de ziel uit het voetbal wegnemen.
Voor Nederlandse aanhangers van dit voetbalactivisme geldt Cambuur
als schoolvoorbeeld van een club waar de drang naar efficiency nog niet
allesbepalend is. Cambuur speelt in een gammel en te klein stadion, met
een luidruchtige en saamhorige supportersschare, die drankvoorschriften
negeert.
Zoiets banaals als een clubsticker toont de gelaagdheid aan van moderne
identiteiten. De supporters zien in hun stad (lokale identiteit) een bolwerk
van de natie (nationale identiteit) in de strijd tegen Fries nationalisme
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(regionale identiteit). Ze spiegelen zich aan Stand, een geglobaliseerde
protestbeweging tegen de metamorfose van voetbal (transnationale
identiteit). Sport maakt de verwevenheid van identificatieprocessen en het
scalaire karakter van identiteiten in een geglobaliseerde wereld tastbaar
en expliciet. Friesland kent een eigen sportcultuur die zowel volgend,
leidend als eigenzinnig genoemd kan worden. Volgend omdat ze in allerlei
opzichten de nationale sportcultuur representeert, leidend omdat Friese
sportieve tradities sterke invloed uitoefenden op
de ontwikkeling van sport in Nederland. Vooral
schaatsen, de nationale sport bij uitstek, is sterk
met Friesland verbonden, maar ook bijvoorbeeld
de zeilsport. De eigenzinnigheid is zichtbaar in
specifiek-Friese sporten als kaatsen, fierljeppen,
Fries dammen en een eigen categorisering voor
het wedstrijdzeilen. Het is de bedoeling om met
een Fries sporthistorisch congres de dynamiek
en gelaagdheid in de moderne Friese identiteit
vanuit diverse invalshoeken te analyseren.
Friesland is natuurlijk niet de enige (perifere)
regio in Europa met een herkenbaar eigen
cultureel domein binnen de natiestaat. De
overheersende gedachte is dat deze eigenheid
door processen van globalisering onder druk
staat. Maar globalisering betekent niet alleen
toenemende wereldwijde convergentie van
culturen, het gaat evenzeer gepaard met een
versterkt accent op lokale specificiteiten binnen
de natiestaat. De socioloog Roland Robinson
gebruikt voor deze ogenschijnlijke tegenbeweging
de term glocalization. Het congres wint sterk
aan betekenis met bijdragen over andere voorbeelden van sportieve
glocalization, bijvoorbeeld Bretagne, Ierland, Vlaanderen en Catalonië.
Dit biedt mogelijk inzicht in de constructie en betekenis van (sportieve)
identiteiten in het ‘Europa van de regio’s.’ <
Het congres is vrijdag 10 februari 2017 van 9.00 - 17.00 uur in
Historisch Centrum Leeuwarden. De kosten zijn € 12,50 voor KFGleden en € 17,50 voor niet-leden (bedrag is incl. koffie/thee/lunch).
Aanmelden kan door een mail naar fries.genootschap@tresoar.nl te
sturen. Meer informatie over het programma staat op
www.friesgenootschap.nl.

ONTDEK FRYSLÂN
Samen met de Friesland Post!
Ga op ontdekkingsreis door het mooie Fryslân en
maak kennis met de natuur, cultuur, mensen en
economie. Friesland Post staat vol reportages,
foto’s en human interest-verhalen over het
heerlijke buitenleven in het heitelân.
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RAMP VAN HET VLIE

ANNE DOEDENS

De Republiek in crisis?
Afgelopen augustus waren er grote herdenkingen op Vlieland en Terschelling. Centraal stonden twee rampen, drie-eneen-halve eeuw geleden. Wat was er aan de hand? We schrijven de zomer van 1666. Nederland vecht om zijn bestaan en
handelssuprematie met het Engeland van koning Karel II. De Nederlandse oorlogsvloot is zich in die tijd aan het herstellen van
de door de Engelsen na de Tweedaagse Zeeslag van juli 1666 toegebrachte schade. Daardoor hebben de Engelsen vrij spel op de
Noordzee, maar dat is niet het enige, zoals we zullen zien.

O

p 19 augustus 1666, een dag midden in de
bloedige Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog
wordt een rijke handelsvloot van 150-170 schepen
aangevallen op het Vlie en op tien tot vijftien schepen
na vernietigd. Pal onder de wal van Oost-Vlieland. Grote
materiële schade is het gevolg, omgerekend voor meer
dan 125 miljoen euro’s nu, mogelijk zelfs een veelvoud
van dit bedrag. Een aantal schepen van de West-Indische
Compagnie, walvisvaarders en schepen met bestemming
Oostzee verbrandt. Een groot getal schepen voor
Archangelsk, klaar om uit te varen, gaat voor het grootste
deel in vlammen op. In waarde in ieder geval meer dan de
opbrengst van de zilvervloot gaat verloren. Er is sprake van
minimaal 2.000 mensen die omkomen. De dag daarop gaat
West-Terschelling in vlammen op.

>

Robert Holmes bracht
dood en verderf op het Vlie.
Standbeeld in Yarmouth.
(Foto Don de Vries,
Nunspeet)
Holmes’ Bonfire. Schilderij
door Willem van de Velde
de Jongere. (Collection Her
Majesty Queen Elizabeth II)
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Holmes’ Bonfire
Samen met Jan Houter onderzocht en beschreef ik de
gebeurtenissen van die dagen. Gebeurtenissen die niet
echt veel aandacht kregen, op jammerklachten van dichters
als Vondeling in de tijd zelf. Daarna verdwenen ze naar
de marge van de geschiedenis. Voor ons onderzoek naar

de reconstructie van de gebeurtenissen en hun gevolgen
en betekenis was veel archiefonderzoek nodig, zowel in
Nederland als in het buitenland. In Londen troffen we
een pamflet aan dat de sfeer van de late zomer van 1666
in de Republiek goed weergeeft: Relaes. Geschreven uyt
Amsterdam, weghens de ghepasseerde schaede soo in het Vlie
als elders, door de Engelsche aengeleght. Men leest daarin:
‘dat op het Vlie minimaal 150 koopvaardijschepen door
de Engelsen verbrand zijn, grotendeels rijk geladen. Er
waren ook twee konvooiers onder en twee schepen uit
Zweden, geladen met 500 geschutsstukken voor dit land [de
Republiek] gekocht. Daardoor ontstond er grote ontsteltenis
en opschudding hier. Zelfs zo erg dat afgelopen zaterdag
[21 augustus] op de beurs praktisch geen kooplieden
verschenen. Er was een oploop van duizenden mensen bij
de Admiraliteit. Onbeschrijflijk was het gejammer. Als De
Ruyter er geweest was, had hij het er niet levend afgebracht.’
De Engelsen noemden de aanval van 19 en 20 augustus
later Holmes’ Bonfire, het vreugdevuur van Holmes, naar
de uitvoerder van de raid, Sir Robert Holmes. In de maand
juni van het volgende jaar, 1667, maakte De Ruyter zijn
legendarische tocht naar Chatham die de gebeurtenissen
bij Vlieland in de herinnering zou doen verbleken. Ten

onrechte, want ze hingen nauw met elkaar samen.
Tien maanden na de branden op en bij het Vlie zeilde de
Nederlandse vloot onder Michiel de Ruyter naar de Theems.
De Nederlanders bombardeerden op 10 juni 1667 het fort
bij Sheerness. Een paar dagen later doorbrak men de uit
wrakken, palen, trossen en kettingen bestaande blokkade van
de rivier de Medway. Vervolgens zeilde de vloot die rivier op,
tot aan Chatham. Daar bracht men minstens zeven, meest
grote schepen, tot zinken en maakte er twee buit, waaronder
de Royal Charles, de trots van de Engelse vloot. De spiegel
van dat schip hangt nu nog in het Rijksmuseum.
Op de dag dat De Ruyters vloot de ketting over de Theems
onklaar maakte en bij Sheerness de aanval inzette, schreef
een lid van de Engelse delegatie bij de onderhandelingen in
Breda, een zekere P. Dumoulin ‘dat [twee Engelsen die in
Nederlandse dienst wilden] … met woorden heel agressief
en bitter waren [tegen hun landgenoten], vanwege de brand
van de schepen op het Vlie en de huizen van Terschelling. Ze
zeiden dat wraakneming op dezelfde wijze in Engeland heel
goed mogelijk was.’

Revanche
‘Chatham’ was behalve een strategische meesterzet tevens
een wraakoefening voor de ‘Engelsche furie’ op het Vlie. Maar
de aandacht voor ‘Chatham’ hielp ook mee ‘de Engelsche
furie’ weg te schrijven uit het grote verhaal van de Nederlandse maritieme geschiedenis, terwijl daaruit belangrijke
lessen te leren vielen. Het zicht op de werkelijke positie van
de Republiek in deze tijd wordt door de onderwaardering van
de betekenis van ‘Holmes’ bonfire’ vertroebeld. Want juist de
gebeurtenissen van 19 en 20 augustus 1666 illustreren de
kwetsbaarheid van de Hollandse kusten voor invasie en
aanvallen van over zee op een moment dat de vloot ‘even’
niet in de buurt was.
Door ons archiefonderzoek konden we een reconstructie
van de gebeurtenissen maken. Ook konden we met stukken
uit de notariële archieven van Amsterdam en West-Friesland
tientallen vernietigde schepen en hun bemanningen
identificeren. De (pen)schilderijen van Van de Velde de
Oude en zijn zoon maakten een en ander letterlijk nog eens
zichtbaar. Ook kregen de daders en eerstverantwoordelijken
aan Engelse en Nederlandse zijde een gezicht. Aan Engelse
kant waren dat met name Laurens van Heemskerk en Robert
Holmes. Zij gaven leiding aan het smaldeel dat, komend
uit de grote Engelse vloot verder op de Noordzee, dood en
verderf bracht.
Als loods voor schout bij nacht Holmes wees de Hollander
Van Heemskerk (1632-1699) de Engelsen de weg bij de
onverhoedse overval op Vlieland en Terschelling. Bij die
aanval zou Van Heemskerk geroepen hebben: ‘ik ben de
man die het uitvoert’. De overloper Van Heemskerk wilde
zich revancheren voor vermeend, hem door De Ruyter
c.s. aangedaan, onrecht. Laurens van Heemskerk was een
verre verwant van ontdekkingsreiziger Olivier van Noort die

omstreeks 1600 de wereld rond zeilde. Hij was als kapitein in
dienst van de admiraliteit van de Maze (Rotterdam) toen hij
deelnam aan de Slag bij Lowestoft in juni 1665. Hij gedroeg
zich laf en ging er vandoor. Het oordeel van de krijgsraad
over zijn desertie - de doodstraf - wachtte hij niet af en hij
vluchtte naar Engeland.
Robert Holmes (1622-1692) was al jong actief voor de
Engelse koning Karel I. Na diens onthoofding in 1649 spande
hij zich in voor het herstel van het Stuart-koningschap. De
Republiek en vooral de West-Indische Compagnie kregen

Het vernielde oorlogsschip
Vollenhoven. Tekening van
Willem van de Velde de
Oude. (Museum Boijmans
van Beuningen)

Robert Holmes steekt
de Nederlandse vloot bij
Terschelling in brand.
Tekening door Willem van
de Velde de Oude, 1666.
(Rijksmuseum)
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de Ruyter werd er in augustus 1664 op uitgestuurd om succesvol - Holmes’ veroveringen ongedaan te maken. Het
volgende jaar brak de oorlog met de Hollanders werkelijk uit
en werd Holmes weer ingezet. In maart 1666 werd hij in het
bijzijn van koning Karel II in de adelstand verheven en kort
daarop tot vlagofficier benoemd.

In het hart

De spiegel van de Royal Charles, circa 1660. Dit wapenschild van de Engelse koning Charles II sierde
de achtersteven van het Engelse vlaggenschip Royal Charles. Het schip werd in 1667 in zijn thuishaven
Chatham nabij Londen door de Nederlanders veroverd en over de Noordzee naar Nederland gesleept.
Hier werd het gesloopt, maar als herinnering aan deze ongehoorde Nederlandse triomf en Engelse
afgang werd deze versiering bewaard. (Rijksmuseum)

vanaf de jaren zestig veel met Holmes te stellen. Langs
de West-Afrikaanse kust veroverde hij in 1663 en 1664
Nederlandse forten en schepen en spande zich in om een
nieuwe oorlog met de Republiek uit te lokken. Michiel

De brand van WestTerschelling. (Foto Anne
Doedens, Behouden Huys
Terschelling)
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Aan Nederlandse zijde waren de schuldigen zeker niet de
twee kapiteins van de konvooischepen die de koopvaarders
moesten beschermen. Die waren geen partij voor de
Engelsen. Verantwoordelijk waren de kooplieden en
schippers die de herhaalde opdracht om het Vlie te verlaten
van de Staten-Generaal en de Staten van Holland hadden
genegeerd. Zij hadden hun schepen op het Vlie gelaten,
om alsnog uit te kunnen varen. De winter kwam eraan en
de gages waren immers betaald en men leed zoals gezegd
liever geen verlies door handel te missen. Dezelfde kooplui
waren goed vertegenwoordigd in de Staten van gewest en
generaliteit. De ene hand waste de andere. Bij het bekend
worden van de ramp wees men in de Hollandse Staten
naar de schippers van de schepen op het Vlie, maar die
hadden opdrachten van hun reders. Men wees ook naar
de admiraliteiten, en vergat de hand in eigen boezem te
steken. Men kan dat lezen in het verslagje dat de bejaarde
pensionaris van Medemblik Stellingwerf. Hij maakte dat ter
vergadering van de Hollandse Staten, toen de ramp bekend
werd gemaakt, kort voor zijn dood.

Knikkers als kogels
Een opvallende conclusie uit het onderzoek
is, dat de ondergang van een zo grote
koopvaardersvloot op het Vlie alles te
maken had met de inhaligheid van dezelfde
kooplieden die de ruggengraat van de
economie van de Republiek vormden. Zij
waren de opdrachtgever voor de schippers.
Zij – en niet alleen de schippers – waren
het die als gezegd, ondanks de herhaalde
opdracht daartoe, hun schippers, schepen
en ladingen bij Vlieland hadden laten
liggen. De overheid – de Staten van
gewest en generaliteit – die daar tegen
had moeten optreden bestond uit juist die
koopliedenkaste. En die had belang bij de
handel op de Oostzee. Daarnaast was er ook
interne verdeeldheid. Juist in augustus 1666
raakten De Ruyter en Cornelis Tromp in een
zwaar conflict met elkaar. Tromp had zich
bij de Tweedaagse Zeeslag met zijn schepen
losgemaakt van De Ruyters hoofdmacht
en zo ’s lands vloot in gevaar gebracht.
De Ruyter gaf Tromp voor de ogen van het
zeevolk een vernietigende berisping. Ontslag
van de laatste was niet te vermijden. Terwijl
de Engelse vloot naar het Vlie sloop, was
de aandacht ook nog eens gericht op het
verraad van ritmeester Buat, handlanger van
de Engelse koning Karel II.
Holmes’ Bonfire: de rampen van 19 en 20
augustus bleven zonder blijvende schade.
Een harde klap, maar niet hard genoeg.
Ondanks het grote verlies van de 19de
augustus bleken de economie en maritieme

sterkte van de Republiek krachtig genoeg
om door en uit te groeien in de jaren die
volgden. Ondanks de verliezen in het
Vlie werden de kooplui van Amsterdam
uiteindelijk geen verliezer. De catastrofe
als die op het Vlie kon de stevige structuur
van de Hollandse stapelmarkt en de daarbij
horende handelslijnen niet uit het evenwicht
brengen of verstoren. Na 1666 zou het getal
koopvaarders dat de Sont passeerde weer tot
grote hoogte groeien.
Werden er lessen getrokken? De belangrijkste
in ieder geval te laat. Zo werd het leger pas
ingezet nadat het kalf verdronken was, in
Noord-Holland en langs de kusten van WestFriesland. Waren er andere gevolgen, op
langere termijn? Na de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog zien we dat vanaf Vlieland
en Terschelling steeds minder koopvaarders
naar de grote Oost, de Middellandse Zee
en Guinea vertrekken. Tot 1676 kwamen er
nog maar vier schepen uit Indië de Vlieree
op. Texel, Den Helder en Nieuwediep boden
meer bescherming met hun versterkingen en
troepen, ook al waren de zeegaten daar soms
gevaarlijk. Op Vlieland en Terschelling waren
in 1666 en daarna geen geschutstukken, fortificaties en troepen van belang. Het bestuur
van West-Terschelling had in 1666 knikkers
gekocht bij een plaatselijke kruidenierster om
als kogels te dienen. De eilanden en het Vlie
bleven ook na 1666 onverdedigd. Die les uit
Holmes’ Bonfire werd niet geleerd.
Opvallend genoeg groeide het aantal
doorvaarten door de Sont in de volgende

‘Verschillende afgevaardigden uitten groot misnoegen
over de admiraliteiten. Die kregen als enige de schuld
van deze grote en schadelijke nederlaag. Ondanks
de herhaaldelijk uitgevaardigde plakkaten, hadden de
schepen toch passen gekregen om uit te varen. Men vond
dit onverdraaglijk. Verscheidene leden vonden daarom,
dat de respectievelijke advocaat-fiscalen (belast met
strafprocedures) van de admiraliteiten uitdrukkelijk moest
worden gelast om een onderzoek te starten, ieder binnen
hun eigen admiraliteitscollege. Uitgezocht moest worden,
wie daarvan de schippers toestemming gegeven had om uit
te varen. Zij die dat gedaan hadden, waren immers tegen
de uitdrukkelijke bedoeling van de hoge regering ingegaan,
tegen de herhaaldelijk uitgevaardigde plakkaten van die
regering en hadden in strijd met hun ambtseed gehandeld.
Tegen alle schuldigen moest met kracht opgetreden

Pamflet van een paar dagen na de ramp met een
verslag van de schade. (National Archives, London)

jaren weer sterk. Wat verloren was aan
schepen, werd weer snel aangevuld: het
zegt veel over de kracht van de economie
en het productievermogen van de werven
in de Republiek. Was er dan helemaal geen
blijvend gevolg van Holmes’ Bonfire? In onze
optiek wel: de Tocht naar Chatham kan niet
gezien worden zonder de Ramp op het Vlie
van 1666.

worden en een voorbeeld gesteld. Andere leden beweerden
echter dat dat niet mogelijk was, omdat de schuldigen uit
verschillende gewesten kwamen, en juridisch niet voor de
gemaakte overtredingen konden worden aangepakt. Daarom
heeft men het er maar bij gelaten.’
Hoe had het zo ver kunnen komen? Op het hoogtepunt
van zijn economische, militaire en politieke macht, bleek
de zwakte van diezelfde Republiek, juist bij Vlieland en
Terschelling, aan de monding van de zeearmen zonder welke
de maritieme en economische macht van de Republiek niet
zou hebben kunnen bestaan. Een Engelse aanval juist bij
de eilanden, juist op de handelsvloot en de toegangswegen
naar Amsterdam raakte de met het koninkrijk van Karel II
concurrerende koopliedenrepubliek die de Republiek was in
het hart. <

Anne Doedens (Den Haag,
1945) was in 1973 de eerste
promovendus van Nieuwe
Geschiedenis aan de VU. Hij gaf
les aan het Nutsseminarium van
de UvA en de Vrije Leergangen/
VU. Hij is vooral geïnteresseerd
in geschiedenis op basis van
archiefonderzoek en richtte
zich de afgelopen tien jaar op
de maritieme geschiedenis
en publiceerde over o.a. de
maritieme geschiedenis van
de Wadden en de geschiedenis
van Vlieland (samen met Jan
Houter). Op dit moment werkt
hij samen met Liek Mulder aan
een reeks over oorlogen (al
verschenen: Frans-Duitse oorlog,
Engels-Nederlandse oorlogen en
binnenkort verschijnt Slag in de
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FRANS BREUKELMAN

Reddingsactie van
dominee Grevesteyn

De brand van WestTerschelling. Tekening van
Frans Schot, Midsland.

Op 20 augustus 1666 ging bijna heel West-Terschelling in vlammen op door toedoen van Engelse oorlogsschepen. De
Westerkerk was een van de drie gebouwen die de brand doorstond. Ds. Johannes Grevesteyn aarzelde niet en reisde stad en
land af om geld in te zamelen voor de wederopbouw van het eiland.

E

De Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni 1666) tussen Nederland en Engeland. Schilderij door Abraham Storck.
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ngelse oorlogsschepen bedreigden Vlieland op
19 augustus 1666 doordat ze met behulp van een
gevangen genomen Terschellinger loods kans zagen
om het Vlie op te varen en de kust van Vlieland dicht te
naderen. De Vlielanders boden heftig tegenweer met goed
uitgeruste schepen en wisten zo te voorkomen dat het dorp
Oost-Vlieland aangevallen werd. Aardig detail hierbij is
het verhaal dat de beide burgemeesters van Vlieland met
trommelslagen en veel ander gerucht mannen en vrouwen,
zelfs doopsgezinden opriepen om met geweren, schoppen
en spaden zich onmiddellijk naar de Horn te begeven.
Zo’n 300 tot 400 mensen renden naar de oostpunt van het
eiland. Daar werden ze getuigen van het in brand steken
van de grote handelsvloot die voor de kust lag te wachten
op een veilige doortocht naar zijn bestemming: de Oostzee,
Moskovië, Guinea of Frankrijk.
Van de 170 koopvaardijschepen gingen er 150 in vlammen
op. Van schrik trokken de Vlielanders zich snel van ‘t
Horntje terug om dan maar zo goed en zo kwaad als het

ging het dorp te verdedigen. In de loop van die donderdag
zag men dat de Engelse vloot zich toch ineens ging
terugtrekken en de kust van Vlieland verliet. Groot was
de opluchting die avond op het eiland en groot was de
dankbaarheid. De predikant van Oost-Vlieland, ds. Den
Heussen, vond het gepast om de hele dorpsgemeenschap
op te roepen om in een dankdienst de weldadige God te
loven en te prijzen voor het behoud: ‘Het zou een gruwelijcke
ondanckbaarheyt wesen daarover onze genadige en
grootdadige God met erkentenisse des herten, uytsprake des
monds en godsaligheyt des levens sijne eere niet te geven.’
De volgende ochtend vroeg zette de predikant zich in zijn
studeervertrek aan het werk om een waardige dankdienst
voor te bereiden. Maar helaas, toen hij daar juist mee bezig
was, riep zijn huisvrouw van beneden naar het studeervertrek
van haar echtgenoot dat Terschelling in lichterlaaie stond.
Toen besloot hij uit mededogen met het buureiland de
dankzegging af te blazen. In plaats daarvan deed hij
nauwkeurig verslag van het drama dat zich op Terschelling
afspeelde.
Ds. Den Heussen vertelt hoe de Engelsen eerst voorzichtig
poolshoogte nemen, het duin opsluipen om te zien of er
ook sprake is van enige vorm van verdediging. Dat blijkt in
het geheel niet het geval. In volle vaart slaan ze toe. Met
branders trekken ze van drie kanten over het duin het dorp
in en overvallen weerloze burgers en zetten in korte tijd het
hele dorp in brand, met ‘gruwelick rumoer en gheschreeuw’.
Ds. Den Heussen geeft ook nog enige pittige details: een
oude blinde man wordt zonder pardon aan de vuurzee
prijsgegeven en een verlamde vrouw die niet meer op
tijd gered kon worden verbrandt in haar huisje. De enige
heldhaftige weerstand bestond hierin dat drie Terschellinger
jongemannen drie Engelsen te grazen namen, waarvan er
een met een hooivork om het leven gebracht werd, een ander
gevangen genomen en afgevoerd naar Harlingen waar hij
in het gevang belandde en de derde ontkwam. Van de naar
schatting 300 huizen gingen er 270 in vlammen op. Dertig
huizen bleven min of meer ongedeerd. Ook het godshuis
had men getracht in vlammen te laten opgaan. Alleen het
voorportaal ging in brand, het kerkgebouw bleef gespaard,
alsmede de Brandaris en het raadhuis.

De grafsteen in de
Westerkerk op Terschelling
van ds. Grevesteyn.
(Collectie Jan Houter)

Voorblad van Den Heussens
Furie. De predikant van
Oost-Vlieland beschrijft de
aanval van de Engelsen op
Terschelling. (Bibliotheek
UVA, Bijzondere Collecties)

Geldinzamelingsactie
De ramp was compleet, met vier doden in het dorp en een
totale verwoesting en ontreddering. Sommigen vluchtten
‘om Oost’, anderen namen de wijk naar Harlingen, weer
anderen probeerden hun gehavende woningen met planken
en zeil enigszins geschikt te maken om de winter toch door
te komen. Op menige kansel werd die zondag gebeden
voor de nood van de arme Terschellingers. In 1654 was ds.
Johannes Grevesteyn beroepen op West. Hij was de eerste
predikant, want in dat jaar werd de bouw van de Hervormde
kerk aldaar voltooid. Hoe die eerste jaren verlopen zijn, is
niet bekend. Alle documenten waren immers in vlammen

‘Brand van de schepen ’t Vlie en der Schelling op den 19 en 20 Augusti 1666.’ (Uit
ds. Den Heussens Gedachtenisse van d’Engelsche Furie op de Vliestroom en der Schellingh van 1667)
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De terugkomst van het Holmes-eskader bij de hoofdvloot na West-Terschelling in brand te hebben
gestoken. (Collectie Jan Houter)

opgegaan. Des te meer weten we van de jaren na de brand.
Alle notulen van kerkenraadsvergaderingen zijn bewaard
gebleven en die leveren een schat van informatie over hoe de
wederopbouw in gang is gezet.
Ds. Grevesteyn blijkt niet alleen een toegewijd Dienaar des
Woords te zijn geweest. Hij was ook een praktisch mens met
een enorm doorzettingsvermogen en met kennis van zaken.
Het feit dat hij een schoonzoon was van de beroemde en
vermaarde geleerde Petrus Plancius is hem goed van pas
gekomen. Onmiddellijk na de verschrikkelijke brand kwam
ds. Grevesteyn in actie. Op 24 augustus belegde hij, zo
vermeldt het notulenboek, een vergadering in Harlingen op
de galjoot van een zekere Sipkes met o.a. Stoffel Claasz. en
enkele andere kerkenraadsleden met als enige agendapunt
de wederopbouw van het verbrande dorp. Ds. Grevesteyn liet
er geen gras over groeien. Op 12 september stond hij al weer
op de kansel van de Hervormde kerk in West-Terschelling. De
volgende dag riep de dominee de mannenbroeders van de

Deel van de te verloten
artikelen om de herbouw te
financieren. (Museum
’t Behouden Huys)
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kerkenraad weer bij elkaar, nu om een totaalplan van aanpak
te presenteren. Dat plan bestond uit een aantal punten.
Allereerst het verzoek aan de Heeren Staten van Holland
om financiële steun. Daarnaast stelde Grevesteyn voor dat
hijzelf met Stoffel Claasz. op pad zou gaan om gelden in te
zamelen. Ook kwam hij met het praktische idee om naar het
dorp De Rijp in Noord-Holland af te reizen. Dat was namelijk
enkele maanden daarvoor getroffen door een verwoestende
brand. De mensen daar zouden hem waardevolle adviezen
kunnen geven over hoe je geld kon inzamelen. Zo
geschiedde en niet veel dagen later trokken Grevesteyn en
Stoffel Claasz. erop uit om hun missie te aanvaarden. De
dominee moet een ongekende energie en kennis van zaken
hebben gehad. Binnen enkele dagen was hij in gesprek met
mannen van de ‘Gecommiteerde Raden’ (te vergelijken met
de huidige Gedeputeerde Staten) te Hoorn. Terschelling
hoorde in die tijd tot de provincie Holland en een van de
twee bestuurscentra was Hoorn. Hij deed goede zaken. Er
werden toezeggingen van hulp gedaan en wat minstens zo
belangrijk was, men zou vanuit het bestuur te Hoorn ook een
goed woordje doen in Den Haag om de ernst van de zaak
ook daar te onderstrepen.

Dominee op missie
De volgende kerkenraadsvergadering werd gehouden op
6 november. Kostelijk is het om de notulen te lezen. Ds. Grevesteyns niet aflatende inzet wendde hij niet alleen aan voor
de mensen die tot de Hervormde gemeente behoorden, er
wordt ook gesproken over de ‘bree-armen’ die apart genoemd
worden naast de ‘kerckarmen’. Tussen de bedrijven door
blijft hij ook bezorgd over de thuissituatie: ‘En sullen sij die
t’huis blijven besorgen dat er turf voor de armen tegen de
winter opgeslagen worde en dat er steen van de kerckekamer
bebickt worde.’ Aan dit alles denkt hij als hij onderweg is naar
Amsterdam in een volgende missie. Naast Amsterdam zullen

Onthulling in de zomer van 2016 van het monument van de brandlaag bij de herdenking van 1666.

Het register van de kerk van West-Terschelling, na de ramp.

ook Enkhuizen, Hoorn en Medenblik worden aangedaan. In al
die plaatsen weet de predikant geld los te peuteren.
Een aardige anekdote vertelt dat een boer, die in de
Schermerpolder een flinke boete had gekregen, door het
bestuur gesommeerd werd de boete ter beschikking te
stellen van de wederopbouw van het verbrande dorp op
Terschelling. Toen ds. Grevesteyn eenmaal in Amsterdam
was, wist hij niet hoe snel hij op het ‘hoofdkantoor’ van de
VOC – het Oostindisch Huys – moest komen om ook daar
een goed woordje te doen voor zijn getroffen mensen. Hij
wist te vertellen dat de kapiteins van de schepen van de VOC
altijd goed te spreken waren over de Terschellinger loodsen.
Nog maar enkele weken daarvoor hadden de dappere
mannen twee koopvaardijschepen in zwaar weer naar de
veilige haven van Terschelling geloodst. De naam van een
van de schepen is bekend: De Veeneburg. Als tegenprestatie
leverden de bemanningsleden van die schepen een maand
gage in en werd het daardoor verkregen bedrag nog eens
flink vermeerderd met een bijdrage van de VOC.
Naast de actie van ds. Grevesteyn mag ook nog de aparte
inzameling voor de doopsgezinden genoemd worden. Meer
dan de helft van de Terschellinger bevolking behoorde in
1666 tot de zogeheten mennonieten, de doopsgezinden.

Het jaar 1666 is op Terschelling op waardige wijze en in tal van varianten herdacht.
Scholen hebben projecten over de brand opgezet en er zijn herdenkingsbijeen
komsten georganiseerd. Op jaarvergaderingen van verenigingen stond de brand
centraal waarbij deskundigen bereid waren om hun verhaal te doen. Hoogtepunt was
de week voorafgaande aan de 20ste augustus, de dag waarop in 1666 bijna heel WestTerschelling in vlammen opging. In die week waren er tal van activiteiten met een
hilarisch toneelstuk – een wagenspel – waarin het drama van de brand aanschouwelijk aan de toeschouwers getoond werd. Op 15 juli 2016 openden burgemeester Bert
Wassink en dominee Frans Breukelman het herdenkingsjaar. Daarbij werd het monument van de brandlaag officieel onthuld en de tentoonstelling in het Behouden Huys
geopend. In een carrousel konden belangstellenden in kleine groepen de verschillende aspecten van de herdenking nader bezien.

Uit betrouwbare bron is op te maken dat ieder die tot de
doopsgezinde gemeente behoorde een bedrag van 300
tot 500 gulden renteloos voorschot gegeven werd. De
doopsgezinde gemeenten van Amsterdam en Haarlem, tot
op de dag van vandaag rijke gemeenten, stonden samen
garant voor een gift van 11.000 gulden.
Na al deze ondernemingen in de herfst van 1666 heeft de
missie van Grevesteyn en de getrouwe metgezel Stoffel
Claasz. het geweldige bedrag van meer dan 10.000 gulden
opgeleverd. Het is zonder meer een feit dat de winter van
1666/67 voor de meeste dorpelingen van West-Terschelling
vooral een kwestie van improviseren en tijdelijke herbouw
van hun geschonden woningen is geweest. Maar in de loop
van 1667 kon men met het ingezamelde geld snel aan de
wederopbouw van het dorp beginnen. Als er één naam is
die met gouden letters dient te worden geschreven in het
Terschellinger geschiedenisboek, dan is het die van ds.
Johannes Grevesteyn. <

Dit artikel werd geschreven
met gebruikmaking van: Anne
Doedens en Jan Houter, 1666.
De brand van Vlieland en
Terschelling. Franeker, 2013, o.m.
de pagina’s 106 e.v., 220, 222,
257-273.
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Van mosselpellerijen
tot droge visworst
In de Eerste Wereldoorlog aten Duitse soldaten, die in België en Frankrijk gelegerd waren, visworstjes van mosselen die in Friese
mosselpellerijen waren gekookt en gepeld. Een eeuw later winnen drie Leeuwarder ondernemers met ‘Leeuwarder Ziltezee
Worst’ de hoogste onderscheiding op de Noordelijke Slagers Manifestatie. Een primeur: een Friese droge worst van vis.

D

Ravage van woningen aan de Schritsen, na de bominslag 5 november 1941. Hierbij kwamen onder
anderen vader Küter, moeder en twee kinderen om het leven, evenals twee inwonende huisgenoten.
De oudste dochter werd zwaar gewond. De mosselpellerij van Klaas Küter aan de Noorderhaven was
een van de bekendste in Harlingen. (Hannemahuis)
>

De laatste dag van de mosselpellerij (feestmiddag) in de kaasfabriek aan Achter de Hoven in
Leeuwarden, 1914/15. (Historisch Centrum Leeuwarden)
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e Eerste Wereldoorlog betekende een bloeitijd
voor de mosselvisserij. Gebrek aan kunstmest en
pluimveevoeder deed de prijs van nestmosselen
(mosselen die als eendenvoer werden gebruikt) sterk stijgen.
Ook de vraag naar consumptiemosselen was groot. Vele
gezinnen in Friesland verdienden, behalve aan het garnalen
pellen, ook een aardige duit aan het pellen van mosselen. De
verdiensten waren zó goed dat dienstmeisjes hun betrekking
opzegden voor de mosselpellerij. Duitsland diende zich
aan als belangrijkste afnemer. Overal in Friesland werden
mosselpellerijen ingericht, in pakhuizen, werkplaatsen, zelfs
op de tichelwerken. In Dokkum werd in 1917 een cichoreidrogerij als mosselpellerij ingericht, waar heel wat mensen
met het pellen van mosselen een ruim daggeld verdienden.
Ook werd er thuis gepeld.
De mosselen werden eerst gekookt in speciaal daarvoor
ingerichte kokerijen. In Harlingen onder andere in
de soepkokerij in de Droogstraat, de brakerij aan het
Noordergrachtswalplein, en in de Schoolstraat achter het

Sint Jozefziekenhuis. Er waren pellerijen aan de Harlinger
Trekweg, maar één van de bekendste in Harlingen was die
van Klaas Küter (1884-1941) aan de Noorderhaven. Küter had
daar een rijwielhandel en reparatieplaats, die werd ingericht
voor de mosselpellerij. Het ging er daar vrolijk aan toe bij
het pellen. Op de lange tafels, waaraan men zat te pellen,
stonden flesjes bier, borreltjes en mokka- en slagroomgebak.
Küter verdiende er goed aan en hoefde dus niet op een cent
te kijken. Overigens kwamen Küter, zijn vrouw, twee van
zijn kinderen en twee inwonende huisgenoten tijdens de
volgende oorlog om het leven toen op 5 november 1941 een
zware bom op de Schritsen viel.

Lekkernij
Pellers en pelsters, van zeer jong tot zeer oud, haalden de
mosselen na het koken uit de schelpen. Op de kokerijen
waar ze weer werden ingeleverd, werden de mosselen
gewassen, gezouten en in mandjes van wilgentenen (met
perkamentpapier bekleed) of in vaten per spoorwagon naar
Duitsland verzonden. Daar werden de mosselen met uien
vermalen en tot worstjes verwerkt. De vervolgens gerookte
worstjes werden zowel door het oorlogs- als thuisfront als
een lekkernij bij uitstek beschouwd. Alles wat mosselvisser
was, haalde op de Zeeuwse en de Waddengronden mossels
bij de vleet naar boven. In de Waddenzee waren deze in grote
voorraden aanwezig.
De mosselpellerij vond plaats tijdens de wintermaanden.
Er waren huisgezinnen waar wekelijks 25 tot 40 gulden
werd verdiend, destijds veel geld. Uit de advertentie van
een boelgoed te Harlingen in januari 1918 blijkt waaruit de
inventaris van zo’n mosselpellerij bestond: vijf kookpotten
van 200 liter en één kookpot van 150 liter met toebehoren,
zo’n 54 meter gegalvaniseerde kachelpijp, vijf tafels, twaalf
schragen, een bok met drie juffers voor het hijsen van lasten,
een gasinstallatie met negentien branders en 95 meter pijp,
185 bakjes, grote vaten, kuipen, haringtonnen, potscheppers,
traliescheppen, emmers, spoelmandjes, tafelbascules, een
gewicht, een partijtje hout, enz.

op de Noordelijke Slagers Manifestatie in Zwolle de
hoogst haalbare onderscheiding: Goud met Ster. Deze
vakwedstrijden gelden als één van de meest prestigieuze
van Nederland. De Leeuwarder Ziltezee Worst bestaat
voor een deel uit kalfsvlees en voor een deel uit vis en is
voorlopig alleen te krijgen bij de bedrijven van de bedenkers
en bij visrestaurant De Tjotter in Harlingen. <

Mosselpellerij op één van de
tichelwerken aan de Oude
Trekweg in Harlingen, circa
1917. (Foto A. Gnodde,
Hannemahuis)

Visworst
In de 19de eeuw was visworst nog een gerecht dat de geta
lenteerde keukenmeid Rijntje Biljardt aan koning Willem I
en kroonprinses Anna Paulowna kon serveren. Een recept
voor ‘Worst van Visch’ van zalm en snoek komt voor in haar
kookschrift uit 1840. Anders dan in Duitsland waar visworst
overal verkrijgbaar is, is visworst in Nederland nauwelijks
te koop. Wellicht dat de Friese droge worst van vis een
doorbraak wordt. Dit nieuwe Friese streekproduct is in 2014
bedacht door drie Leeuwarder ondernemers. Syb Zijlstra,
eigenaar van visrestaurant Le Sandre, Sietse de Vries van
vishandel Langoustine en worstmaker René Bakker, van
Bakker uw Slager wonnen in november met hun primeur
‘Leeuwarder Ziltezee Worst’ tijdens de vakwedstrijden

Duitse veldkeuken tijdens
de Eerste Wereldoorlog,
waar visworst als lekkernij
werd gezien.
.

Drie Leeuwarder ondernemers, met v.l.n.r. René Bakker, Sietse
de Vries en Syb Zijlstra, wonnen een prijs met hun Leeuwarder
Ziltezee Worst.

Jeanine Otten (Amsterdam,
1959) werkt sinds 2008
als collectieregistrator bij
Gemeentemuseum het
Hannemahuis in Harlingen
en is beheerder van het oude
stadsarchief Harlingen.
Publiceert over lokale
geschiedenis.
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HISTORICI IN FRIESLAND

KERST HUISMAN

Nieuwsgierigheid
als drijfveer

Marlies Stoter in het Fries
Museum waar ze conservator
is. (Foto Hoge Noorden)

Wat beweegt Friese
historici? Waarom doen
geschiedkundigen onderzoek op dit relatief
kleine terrein van
wetenschap? En met
welke onderwerpen?
Onderliggende vraag is:
wat is eigenlijk Friese
geschiedenis? Redenen
genoeg voor een serie
interviews met onderzoekers op het terrein
van de Friese geschiedenis. Als zesde drs.
Marlies Stoter.
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‘Bij mij komt alles een beetje voort uit nieuwsgierigheid’. Een even nuchtere als bondige uitspraak van
Marlies Stoter (1960) over haar drijfveren om historisch onderzoek te doen. Nu is nieuwsgierigheid
bij meer historische onderzoekers de drijfveer. Bijzonder bij haar als conservator oude kunst bij het
Fries Museum is het uitgangspunt: niet allerlei schriftelijke bronnen, maar in haar eigen woorden
‘het plaatje’. Dat wil zeggen: schilderijen, gravures, tekeningen, voorwerpen en foto’s. Dat is altijd het
uitgangspunt om op zoek te gaan in de schriftelijke bronnen.

T

ot welke verbluffende resultaten zo’n nieuwsgierigheid kan leiden blijkt uit de tentoonstelling over
Lawrence Alma-Tadema, de publiekstrekker die al
wekenlang belangstellenden – nu al meer dan 100.000 bezoekers – van heinde en verre naar het Fries Museum lokt.
Uiteraard is ze niet de enige, die de expositie heeft gemaakt.
‘Het was teamwerk’ benadrukt ze. ‘Als conservator kon ik
nu eens echt gaan kijken naar onze collectie, die door zijn
dochters en hemzelf was geschonken. Onderzoek bracht
aan het licht dat hij zeker niet van zo eenvoudige afkomst
was als in alle boeken over zijn leven wordt geschreven. Zijn
vader was notaris, hij kreeg privé tekenles en ging naar het
gymnasium.’
Het begon ooit met een studie Nederlandse taal- en letterkunde. Na de middelbare school reisde de uit Woerden
afkomstige Marlies Stoter naar Groningen. In 1984 studeerde
ze af voor Nederlands. Ze deed er nog een studie kunstgeschiedenis bij, die ze in 1988 afrondde met een doctoraal

examen. Dat had ze overigens niet alleen uit belangstelling
voor kunst en geschiedenis gedaan, maar ook om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Haar specialisatie bij
Nederlands was taalkunde en in het bijzonder de psycholinguistiek en ze studeerde af bij Frans Zwarts, die als bestuurder betrokken was bij Campus Fryslân, met een scriptie over
de gestoorde taalontwikkeling bij autisten. Ze probeerde
het enige tijd als docent in het onderwijs. Dat beviel niet; ze
voelde dat in de kunstgeschiedenis haar roeping lag.

Roeping
Ze begon haar loopbaan in 1989 met een freelance opdracht
van het Fries Museum: het organiseren van een tentoonstelling ter gelegenheid van het afscheid van de rustige en op
de achtergrond werkende Cees Boschma, die sinds 1963
directeur was geweest. Toen dat afgelopen was, moest ze
weer rondkijken om iets anders. Ze werd conservator bij een

bedrijfscollectie in Amsterdam, Dutch Renaissance Art B.V.,
waar ze het beheer kreeg over de groeiende collectie kunst en
kunstnijverheid, met de nadruk op de Gouden Eeuw. In 1993
ging de onderneming echter failliet. Er volgde een tijd dat ze
via een uitzendbureau toch aan het werk kon, maar dat ging
soms zelfs zonder dat ze betaald werd.
Haar band met het Fries Museum werd hernieuwd als gevolg
van een nieuwe freelance opdracht, toen onder de directie
van Boschma’s opvolger Rik Vos, die in 1996 vertrok en onlangs is overleden. Zijn toch ietwat turbulentere, maar vooral
vernieuwende opvolger Wim van Krimpen verbeterde bovendien meteen de rechtspositie van Marlies Stoter en haar op
eenzelfde basis werkende collega Toos Arends, tegenwoordig
conservator moderne kunst in het Drents Museum. Hij begreep niet dat er bij het Fries Museum twee projectmedewerkers waren die hetzelfde werk deden als de conservatoren,
maar niet officieel deze functie hadden.

Lijkstaties
Ze kreeg van Van Krimpen alle vrijheid om een grote tentoonstelling over het roemruchte Friese zilver uit de 17de
eeuw te maken met bijbehorende publicatie De Zilveren Eeuw
(2000). Net als het zilver is het Friese kostuum een geliefd
onderdeel van de collectie van het Fries Museum en twee
jaar later volgde Mode in Friesland (2002), geschreven vanuit
dezelfde toegankelijke benadering door collega-conservator
Gieneke Arnolli.
Het zijn nogal roerige jaren voor het Fries Museum geweest:
eerst grote verbouwingen aan de Turfmarkt, de viering, in
2006, van het 125-jarig bestaan, en daarna de volledige, niet
geheel onomstreden nieuwbouw. De door Van Krimpen ingezette tendens tot vernieuwing werd onder diens opvolgers
voortgezet.
Haar eigenzinnige kijk op de geschiedenis heeft bij haar
ook geleid tot een belangstelling voor lijkstaties. Het Fries

Zilveren knottekistje met gravering, afbeeldingen van vijf zintuigen
en op de deksel in medaillon Suzanna met de ouderlingen. Gemaakt
door Frans Rienks Baardt, circa 1650 in Bolsward. (Fries Museum,
bruikleen Ottema-Kingma Stichting)

Lijkstatie van graaf Willem
Lodewijk van NassauDillenburg. Gravure door
Pieter Feddes van Harlingen
uit 1620. (Fries Museum)

Museum bezit exemplaren van de lijkstaties van de Friese
stadhouders Willem Lodewijk, Ernst Casimir en Willem Frederik en van Maria-Louise en haar zoon Willem IV. Het gaat
om series prenten, die de laatste gang van de overledene
verbeelden, van zijn huis naar de grafkelder in de kerk. Een
lange rij heren in rouwkleding, persoonlijke relaties van de
stadhouder, militairen en bestuurders: iedere aanwezige
staat afgebeeld op de prenten. Marlies Stoter: ‘Interessant is:
wie staan erop, zagen ze er werkelijk zo uit en wat betekent
hun plaats in de stoet? En wat betekenen al die wapens en
regalia? Hoe ging het er aan toe op zo’n dag? En er is ook
nog het kunsthistorisch aspect: Wie maakte dit, wie was de
opdrachtgever, en waarom kozen ze juist hem? In de stukken
van de Friese Staten is hierover veel te vinden. Nou lopen er
in de lijkstaties van de stadhouders alleen mannen mee, en
dan bovendien nog zij die tot de bestuurlijke elite behoren.
Interessant zijn daarnaast daarom de lijsten van genodigden
voor begrafenissen van burgers. Want daarin komen mannen
en vrouwen en armen en rijken voor. Dit soort lijsten geeft
natuurlijk een veel beter inzicht in de sociale verhoudingen
en netwerken van destijds.’

Context geven
Er is uit die tijd, tussen 1580 en 1640, nog heel wat te onderzoeken. Marlies Stoter: ‘Alleen al de vraag waar plotseling
die portretcultuur vandaan kwam, is razend interessant. En
hoe verhoudt zich dit met het vertrek en de terugkomst van
de zogenaamde bannelingen? Voor (kunst)historici zijn de
Friese Testamenten een nuttige bron: ze informeren ons over
gewoonten en gebruiken, land, geld en ook over waardevolle
voorwerpen, die een nieuwe bestemming of eigenaar krijgen.
Het zou zo fijn zijn, als de Fryske Akademy een selectie van
de testamenten van na 1550 kan transcriberen, omdat daarmee verschillen tussen een rooms-katholiek en een protestants Friesland zichtbaar gemaakt kunnen worden. Tresoar
en de Groninger Archieven bewaren een schat aan archivalia,
die context kunnen geven aan de woon- en leefcultuur van de
afgelopen eeuwen. Prachtig materiaal, zeker in combinatie
met de Aestimatie- en Inventarisatieboeken in het HCL: daar
kunnen wel twintig promovendi mee verder.’ <

> Meer weten?
• Marlies Stoter, ‘Soo Godt belieft,
kom ick’: De begrafenisstoet
van Willem Frederik van
Nassau-Dietz als spiegel van
zijn netwerken, Jaarboek Oranje
Nassau, 2012
• Marlies Stoter (met Jan van
Zijverden), Ferhaleboek. ferhaal
fan Fryslân, 2013
• Zeventig entries en vier
hoofdstukken als bijdrage aan
J.R. ter Molen (e.a.), Fries Goud
en Zilver, Gorredijk, 2014
• Marlies Stoter, Zilveren
herinneringen, Fries Museum,
Leeuwarden, 2014
• Bijdragen aan Marjan Brouwer
(red.), Pjutten en Beukers: Friese
kinderportretten 1550-1800,
Gorredijk, 2014
• Marlies Stoter, ‘The lady of the
manor. Het aantekenboek van
Andriese Lucia van Bronkhorst’,
in: Henk Oly en Geart de Vries
(red.), Leeuwarden in de Gouden
Eeuw, Hilversum, 2016
• Marlies Stoter, ‘Lourens
Alma, geboren en getogen
in Friesland’, in: Elizabeth
Prettejohn en Peter Trippi (red.),
Alma-Tadema,klassieke verleiding,
Leeuwarden/München/Zwolle,
2016
Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
begon als onderwijzer, werd
journalist bij de Friese Koerier,
vervolgens redacteur bij de
Leeuwarder Courant. Studeerde
geschiedenis in Leeuwarden
en Groningen. Schreef tal
van publicaties over de Friese
geschiedenis met nadruk op
sociale onderwerpen.
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WURK ÛNDER HANNEN

PETER VAN DER MEER

Deel van het Ommelander
handschrift. (Fryske Akademy)

(Collectie Henk Meijering)

(Foto Kristoffer Sandven)

Ommelander rechtsteksten

Han Nijdam (boven) en
Henk Meijering voerden het
werk uit.
Peter van der Meer (Pijnacker,
1958) studeerde geschiedenis aan
de Universiteit Leiden en is sinds
1990 verbonden aan de Fryske
Akademy als onderzoeksmedewerker en informatiespecialist. Een van zijn taken is het
verzorgen van bronpublicaties
en tekstedities, zoals Opkomst
en ûndergong fan in boerebedriuw
ûnder Achlum (2001), Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950 (website
Fryske Akademy, 2008) en De
Beneficiaalboeken van Friesland,
1543 (met Hans Mol, 2013).
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Dit voorjaar zal een omvangrijk en uniek project van de Fryske Akademy worden afgesloten met de
publicatie van het boek Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur.

H

et betreft een editie van rechtsteksten die voorkomen
in een handschriftencorpus uit de Groninger Omme
landen uit de periode van de Late Middeleeuwen
tot in de Vroegmoderne Tijd. Deze teksten bevatten Oudfries
recht, maar zijn overgeleverd in een Nederduitse (Nedersaksische) vertaling. Daarmee waren ze tot nu toe te Fries voor de
Groningers en te Gronings voor de Friezen en is deze belangrijke collectie rechtshandschriften als gevolg daarvan decennialang grotendeels veronachtzaamd door onderzoekers. Deze
rechtsteksten vormen echter de tastbare herinnering aan een
tijd dat de Ommelanders zichzelf beschouwden als ‘Vrije
Friezen’ en het Friese recht in hun gebied handhaafden.
In de Middeleeuwen maakten de Ommelanden qua recht
en bestuursvorm deel uit van het gebied dat van het Vlie tot
aan de Wezer liep en dat bestond uit een aaneenschakeling
van autonome landsgemeenten: de vrije Friese landen. Een
van hun belangrijkste vrijheden was de handhaving van
het eigen recht. Vanaf het begin van de 13de eeuw werd dit
gewoonterecht op schrift gesteld. Toen kort na 1400 het
Fries in de Ommelanden meer en meer door het Nederduits
(Nedersaksisch) werd verdrongen, onder andere onder de
toenemende invloed van de stad Groningen, ontstonden er
vertalingen van de oorspronkelijk Friese rechtsteksten.
Het werk is sinds 2004 uitgevoerd door prof.em. dr. Henk

Meijering, voormalig hoogleraar Fries en Duits aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam en tegenwoordig gastonderzoeker
aan de Fryske Akademy, en door dr. Han Nijdam, onderzoeker Oudfries aan de Fryske Akademy.
In het boek worden 28 rechtsteksten kritisch uitgegeven, die
in de Ommelanden circuleerden, maar gerecipieerd werden
vanuit uit het Westerlauwerse gebied (de huidige provincie
Fryslân) en daar vertaald werden in het Nederduits. De
teksten worden voorzien van een Nederlandse vertaling en
afzonderlijk ingeleid, waarbij telkens op de Friese en op de
Ommelander context van de tekst wordt ingegaan.
De ontsluiting van de Ommelander handschriften is in menig opzicht van belang. De handschriften bieden de mogelijkheid om de inhoud van nu verloren Westerlauwers Friese
rechtshandschriften te bepalen. Bovendien geven zij een
beeld van de rechtshistorische ontwikkeling in de Ommelanden doordat ze het overgangsstadium tonen tussen het
traditionele Friestalige recht naar de van meet af aan Nedersaksische teksten, zoals bijvoorbeeld het Ommelander Landrecht van 1448 en het Zeendrecht van Fivelgo en Hunsingo. Ten
slotte bieden de handschriften veel teksten die voor verder
regionaal-historisch Ommelander onderzoek van belang
zijn; bovendien schetsen zij een beeld van de schriftcultuur
in de Groninger Ommelanden. <

KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

StreekmuseumVolkssterrenwacht
van Burgum is
gerenoveerd en
heropend met
twee nieuwe
tentoonstellingen.
‘Bulthuis’ gaat over kapper Hendrik Bulthuis. Pronkstuk
is zijn ontwerp van de 12-kwadraat BM-er uit 1931.
‘Minsken’ gaat over de verschillen tussen arm en rijk
in de periode 1850-1940. Er is veel zilver en textiel te
zien en het spreekgestoelte waar Troelstra en Domela
Nieuwenhuis regelmatig spraken. Doel is om van het
museum ook een archeologisch steunpunt te maken.
www.observeum.nl

(Omrop Fryslân)

Friese Anjer

Jopie Huisman

BUOG heeft de Friese Anjer 2016 van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Fryslân gekregen. De
‘Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone
Gebeurtenissen’ krijgen de onderscheiding omdat ze
verrassend en vernieuwend zijn. Bovendien leggen ze
in originele theaterproducties een verbinding tussen
professionals, amateurs en de plaatselijke bevolking.
De prijs bestaat uit een speld, een oorkonde en een
bedrag van 2.500 euro. BUOG is opgericht in 2002
door Pieter Stellingwerf en Kees Botman.
www.omropfryslan.nl

Drie onbekende tekeningen van Jopie Huisman zijn
boven water gekomen. De tekeningen zijn net na de
oorlog gemaakt en tonen landschappen op Texel. De
familie De Boer kwam het werk tegen in een doos met
oude kalenders en liet het aan Pepy Huisman zien,
huisarts van de familie en zoon van Jopie. Die kocht
de tekeningen. Mogelijk wordt het werk in het Jopie
Huisman Museum in Workum tentoongesteld.
www.omropfryslan.nl

PC
Het Keatsmuseum in Franeker heeft de oudste
afbeeldingen van de PC in bruikleen gekregen van
de Stichting
Frjentsjerter
Universiteit en
een anonieme
particulier. Het
zijn twee originele
tekeningen van de
kaatswedstrijd uit
1881 door Johan
Conrad Greve
uit Amsterdam. De tekeningen zijn gebruikt voor een
gravure ter inspiratie voor de afbeelding op de zilveren
Keningsbal van de PC.
www.keatsmuseum.frl

Vredeman de
Vriesprijs
De Vredeman de
Vriesprijs voor
architectuur kent
twee winnaars.
DP6architectuurstudio
uit Delft wint met het
ontwerp voor poppodium Neushoorn in Leeuwarden en
J.O.N.G. Architecten uit Lemmer valt in de prijzen met
het ontwerp van een vakantiewoning bij de camping en
jachthaven van It Heidenskip. De publieksprijs is voor
gezondheidscentrum De Hertog in Franeker, ontworpen
door VNL Architecten uit Grou. De prijs van de
provincie Fryslân wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings
voor architectuur en vormgeving.
www.fryslan.frl

Anton Wachterprijs

Skriuwer Gerben Abma is
5 desimber 2016 yn syn wenplak
Amsterdam ferstoarn. Hy is 84
jier wurden. Yn syn studintetiid
wie er al aktyf as skriuwer
en publisearre er yn tal fan
tydskriften. Hy skreau ek koarte
ferhalen en gedichten. Yn boekfoarm debutearre er yn
1962 mei de roman De útfanhuzer. De jierren dêrnei
skreau Abma ferskate boeken op it mêd fan histoarje en
streekskiednis. Hy skreau ek foar Fryslân.
www.omropfryslan.nl

Kleare Kimen

De 20ste Anton Wachterprijs,
voor het beste literaire debuut,
is toegekend aan schrijfster
Roos van Rijswijk. Ze kreeg
de prijs, een oorkonde en een
beeldje van Anton Wachter
voor haar boek Onheilig. De
Ina Dammanprijs is uitgereikt
aan Roeland van Wely voor zijn
studie naar de Vestdijk-roman
De Vuuraanbidders.
www.leeuwardercourant.nl

Ottema-Kingma Stichting
De website van de Ottema-Kingma Stichting is
vernieuwd. In de database zijn bijna 34.000 items
te vinden. Nieuw zijn de gedigitaliseerde publicaties
van wijlen notaris Ottema zelf over onder andere
Friese uurwerkmakers, scheepstimmerwerven,
gebrandschilderd glas en veel porselein/aardewerk.
www.oks.nl

Bildtse Kultuurpriis

Hindeloopen
(Zuiderzeemuseum, foto Erik &
Petra Hesmerg photography)

Alfred Miedema uit Sint Annaparochie heeft de
Bildtse Kultuurpriis 2016 gekregen voor zijn werk
in de toneelwereld. Hij is regisseur bij verschillende
gezelschappen en speelde in
toneelstukken. Op locaties binnen
en buiten heeft hij de afgelopen
jaren stukken georganiseerd
en geregisseerd in het Bildts
en Fries. Hij richtte zijn eigen
toneelgezelschap Selskip AM op.
www.leeuwardercourant.nl

Gerben Abma

(Foto Haye Bijlstra)

(Omrop Fryslân)

Streekmuseum

De tentoonstelling ‘Hinde
loopen’ in het Fries Museum is
aangevuld met een jas en bijbehorende klompen van Viktor &
Rolf. De Nederlandse ontwerpers
lieten zich inspireren door de oude
Hindelooper klederdracht.
www.friesmuseum.nl

De oudste filmclub van Fryslân, Kleare Kimen, bestaat
65 jaar. Het Fries Film Archief en Beeld & Geluid
hebben een online tentoonstelling gemaakt over
deze filmclub en de Friese filmmakers uit de jaren
1950 en 1960. Op de website van het Amateurfilm
Platform is de tentoonstelling te vinden, zoals veel
films die de leden van Kleare Kimen gemaakt hebben.
Op de website staan onder andere films over de
Elfstedentochten van 1954, 1956 en 1963.
www.amateurfilmplatform.nl

Jos Taekema
Jos Taekema wordt het nieuwe Hoofd
Collecties van het Fries Museum
en Keramiekmuseum Princessehof.
Eerder was hij de eerste directeur
van Digitaal Erfgoed Nederland,
hoofd Informatiediensten van het
Rijksmuseum voor Volkenkunde
in Leiden en hoofd Projectbureau
van het Nationaal Museum voor
Wereldculturen. Jos Taekema begint
op 1 februari en volgt Marijke Brouwer op.
www.friesmuseum.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Emigrearje
Wat in moai feest wie dat yndertiid. Simmer
2000. Gryt van Duinen hie ’t betocht. In
skitterjend nostalgysk feest. De oeral yn de
wrâld rûnstruide Friezen kamen wer werom
en hjir stiene Rients Gratama en Maaike
Schuurmans klear om in wolkomstliet te
sjongen. Doarpen dûnsen massaal. Wat ha we
in wille hân.
Witte jim dat der mar 2.000 emigranten
kamen? En dat der ek noch mar 2.500 besikers
wienen? Dat binne sifers dêr’t se op it kantoar
fan KH18 inkeld oer skamperje. Mar it is no
al wis dat se de iene 2.000 net helje sille. Dat
binne de bûtenlânske Friezen. Dy ha Fryslân
wer in pear kear sjoen, moai genôch. Dy
ha it dêr rêden. Se ride ien kear yn de wyks
300 kilometer om mei syn allen as Friezen
nei tsjerke te gean. Dat is genôch Fryslân.
Boppedat: we ha Skype, dus as pake al dea giet,
meitsje we de kremaasje wol mei.
Langstme komt fan de lju dy’t it net of amper
rêden ha, dêr yn dat bûtenlân. Dy wiene der
yn 2000 net, dy komme no ek net. Dy kinne
net komme. Se langje wol nei dat bêste lân fan
ierde, mar dat koe yndertiid net soargje foar
wurk, hûs en iten. Fryslân docht dêr no o sa
mankelyk oer, mar it is noch net in stoer better.
Want wy Friezen fiele neat foar de ‘steun’, foar
de Voedselbank, wy wolle net op itselde bankje
sitte as de asylsikers. Frijheid, dat ha we nedich.
Dat is emigraasje.
Australië, Nij Seelân, Amearika, Kanada, dy
mentaliteit leit ús noch wol wat. Se ha dêr ek
leaver in Fries as in Iraniër. We sitte no ek wat
tichteby. Yn Denemarken, Poalen en Ruslân
binne in soad Fryske boeren. Net omdat se
tinke dat it krekt as Sake Kooistra yn de fierte
net goed ôfrinne sil, mar it is wat makliker nei
Simmer 2000 te gean. En jild is oeral itselde.
Mar dat de boeren yn Fryslân no gearkomme en
sizze we gean nei Dútslân, dat docht sear. Dan
kinne je hjir ek wol bliuwe.
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BOEKEN KORT
Van Schroot naar Vloot
Klaas Jansma, Frits Jansen,
Martsje de Jong
Uitgeverij Penn, Leeuwarden, 2016
200 p. | isbn 9789077948866
€ 27,50

MARIJKE DE BOER

De Twa Tuorren
J.R.R. Tolkien (oers. Liuwe Westra)
Stifting Fryske Tolkien, Lollum,
2016
416 s. | isbn 9789082587104
€ 39,90

Van de oude zeilschepen, meestal
gebouwd aan het begin van
de 20ste eeuw, vaart ruim de
helft nog. Bijna een kwart daarvan, ruim honderd
schepen, wordt ingezet bij wedstrijden en chartervaart.
Over deze skûtsjes gaat dit naslagwerk. Bouwers
en verbouwers komen aan het woord. Maar ook de
scheepssier, tuigage, het conserveren en nog vele
andere onderwerpen komen aan de orde.

It twadde diel fan Master fan
alle Ringen (Lord of the Rings)
beskriuwt ûnder oare de lange
jacht fan de trijekaart Aragorn, Gimli en Legolas op
in kliber Oarken, de moeting fan de Hobbits Merten
en Pepyn mei Beamburd de Int, de slach om de
Hornborch en de moeting mei Saruman, en fansels
de tocht fan Frodo en Tabe nei it freeslike lân Mordor
ûnder lieding fan Gollem.

Doopsgezinden in Friesland
Cor Trompetter
Bornmeer, Gorredijk, 2016
176 p. | isbn 9789056153946 | € 15

Gestrand, gered, geborgen
Thijs Gras
HHS-Uitgeverij, Nijmegen, 2016
80 p. | isbn 9789070674403
€ 14,95 (te koop op Ameland en
bij de Afûk in Leeuwarden)

Historicus Cor Trompetter schetst
het ontstaan van de doopsgezinde
beweging in Friesland, met als
centrale figuur Menno Simons. De
doopsgezinden drukten in de 17de
en 18de eeuw een belangrijke stempel op ons geestelijk
erfgoed. Velen werden vermoord, maar de onderlinge
verdeeldheid onder doopsgezinden was vaak een
groter gevaar dan menig bedreiging van buiten.
Groat Amelander Woa’deboek
Sybren Dyk (bezorger)
Fryske Akademy, Leeuwarden,
2016
ca. 900 p. | isbn 9789492176301
€ 44,95
Aangevulde en uitgebreidere
versie van het Woa’deboek fan ut
Amelands uit 1987 opgetekend
door Anton Oud. In deze uitgave is een index
Nederlands-Amelands opgenomen en overzichten
van eilander voornamen en streeknamen. Ameland
heeft een eigen dialect met kenmerken van Fries en
Nederlands, maar ook veel eigen kenmerken. Bijzonder
zijn de verschillen op het eiland zelf.
Goaiïngahuzen - in machtich
plakje
Auck Peanstra, Anne Peenstra
Afûk, Ljouwert, 2016
240 s. | isbn 9789492176349
€ 22,50
Yn dit boek steane ferhalen
fan (âld)bewenners fan
Goaiïngahuzen dy’t fertelle
oer it opgroeien as bern dêr en nije bewenners fertelle
wêrom’t se graach yn dit gebiet binne. Dêrneist stiet yn
it boek (yn it Nederlânsk) histoaryske en geografyske
ynformaasje oer it gebiet. En Willem Wilstra,
âld-skipper by de KNZHRM, sammele foto’s oer
Goaiïngahuzen, it plak dêr’t er as jonge wenne.

Historicus Thijs Gras beschrijft
hoe tijdens de novemberstormen
van 1928 het Zweedse schip de
‘Malmö’ en het Noorse schip de ‘Tartar’ bij Ameland
aan de grond liepen. De schepen waren geladen
met hout dat verwerkt werd in Amelander schuren
en daken. Gras beschrijft de concurrentie tussen de
redders van Nes en Hollum, de strijd tussen bergers
en jutters en de complexe bergingsoperaties.
Van Wierhuizen tot Achlum
Annet Nieuwhof (red.)
Vereniging voor Terpenonderzoek,
Groningen, 2016
229 p. | isbn 9789081171489
€ 25
Ter gelegenheid van het
jubileum van de Vereniging
voor Terpenonderzoek is het
jubileumboek gemaakt met daarin veertien bijdragen
over honderd jaar archeologisch onderzoek in het
terpen- en wierdengebied van Noord-Nederland.
Onderwerpen zijn o.a. de eerste kolonisten van het
kweldergebied, de leegloop van de vierde eeuw en het
ontstaan van dorpen in de middeleeuwen.
De kerkgeschiedenis van Dearsum
Marie-Anne de Harder
Wijdemeer, Leeuwarden, 2017
136 p. | isbn 9789492052308
€ 19,50
De schrijver en kerkhistoricus
behandelt in het boek de
kerkgeschiedenis van 1580 tot
heden. Naast de beschrijving van
de geschiedenis van het kerkgebouw is er ook aandacht
voor predikanten en hun bezigheden, de toga, Fries in
de kerk en andere onderwerpen. De thema’s worden in
een breder kader geplaatst.

BOEKEN

WYTSE VELLINGA

Gasten tegen wil en
dank
Erik Betten
Wijdemeer,
Leeuwarden, 2016
128 p.
isbn 9789492052285
€ 15,90
Met honderden tegelijk
staken ze de grens over.
Lokale bestuurders
zaten met de handen
in het haar, want wat
moesten ze toch met al die vluchtelingen, die een
plekje zochten in ons land. Een ‘eerlijke’ verdeling van
de vluchtelingen zorgde er voor dat ook Friesland voor
geschikte opvang moest zoeken. En dat was zo makkelijk nog niet. Gaat dit over de vluchtelingencrisis van de
afgelopen jaren? Nee. Het gaat over de vluchtelingencrisis van honderd jaar geleden. Historicus Erik Betten
schetst in zijn nieuwste boek Gasten tegen wil en dank,
Vluchtelingen in Menaldumadeel tijdens de Eerste Wereldoorlog pijnlijke overeenkomsten en verschillen met de
opvang van vluchtelingen nu.
De Duitse inval in België op 4 augustus 1914 kwam
als een grote schok. Zowel voor onze zuiderburen, als
ook voor Nederland. De oorlog bracht een ongekende
vluchtelingenstroom van in totaal een miljoen Belgen
naar Nederland op gang. Aanvankelijk in kampen, maar
al snel werden ze ook naar het noorden gestuurd.
Hoewel het boek van Betten officieel geen hoofdpersoon heeft, gaat het toch vooral over burgemeester Pals
van Menaldumadeel. Betten put rijkelijk uit zijn correspondentie met andere burgemeesters, de commissaris van de Koningin en instanties die zich bemoeiden
met de opvang van de Belgen. De eerste brief van de
commissaris zorgde al meteen voor de nodige hoofdbrekens. Er moest voor opvang gezorgd worden in de
kleine dorpen van de gemeente, maar dat zag Pals niet
zitten. Betten beschrijft mooi hoe hij uiteindelijk toch
niet anders kon.
De kopzorgen van burgemeester Pals zullen niet heel
anders zijn geweest dan die van de burgemeesters van
2016. Nu is het niet de commissaris van de Koning die
vraagt om opvanglocaties, maar is het het COA. Het is

een interessante overeenkomst met nu, dat de meeste
gemeenten er in eerste instantie niet om staan te springen, maar eigenlijk geen keus hebben. Iedere gemeente
moest ook in 1914 zijn bijdrage leveren.
Een andere interessante overeenkomst is hoe de bevolking er mee omgaat. Ook toen waren er mensen
die angst hadden voor de nieuwkomers. Vooral als die
nieuwkomers hier heenkwamen en ook nog aan het
werk gingen. Het kostte de ‘gewone’ man in sommige
gevallen zijn baan. Of zo werd het in elk geval ervaren.
Er waren toen echter ook mensen die maar wat graag
aan de slag gingen om te helpen. Met een dak boven
hun hoofd, met eten en drinken en met kleding. Betten
beschrijft in zijn boek hoe de damescomités soms wat
doorsloegen in hun enthousiasme en dan ernstig teleurgesteld waren als er minder Belgische vluchtelingen
kwamen dan gedacht.
Gasten tegen wil en dank is een interessant boek. Zeker
gezien de parallellen met tegenwoordig. Toch mist het
boek een zekere diepgang, die je wel van deze schrijver
zou verwachten. Betten maakt maar gebruik van een
beperkt aantal bronnen. De correspondentie van de
burgemeester is voor hem de belangrijkste. Daardoor
is het toch een enigszins eenzijdig boek geworden. Ook
het beperkte aantal vluchtelingen dat naar Menaldumadeel kwam, maakt dat het een vrij smal verhaal geworden is. Je mist de ‘helicopterview’.
Om de opvang in Menaldumadeel echt op waarde te
kunnen schatten wil je eigenlijk ook weten hoe er in
andere gemeenten mee om werd gegaan. Betten stipt
het wel aan, maar daar blijft het bij. Daardoor weten wij
als lezer niet hoe bijzonder de situatie in Menaldumadeel was. Ook mist een zekere onderbouwing waarom
er gekozen is om specifiek in te zoomen op deze gemeente. En dat is jammer want die tweede laag had dit
zeker een beter boek gemaakt.
Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte
onder andere als journalist voor de NOS, Dagblad
van het Noorden en als redactiechef voor de website
geschiedenisbeleven.nl. Sinds 2005 werkt hij als
journalist voor Omrop Fryslân en geeft daarnaast
voor zijn eigen bedrijf MobileStorytelling journalistieke lezingen en trainingen in binnen- en buitenland.

UITGELICHT

MARIJKE DE BOER

100 Jaar De Stijl

Huis aan de Oosterstraat in Drachten in De Stijl, 1921.
(Museum Drachten)
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Nederlandse
kunstbeweging De Stijl met de start van het
gelijknamige tijdschrift werd opgericht. Dat wordt
gevierd met het themajaar
‘Mondriaan tot Dutch
Design. 100 jaar De Stijl’,
waaraan Museum Dr8888
ook meedoet. Drachten
heeft een sterke band
met De Stijl. Oprichter
Theo van Doesburg
realiseerde er zijn eerste
grote opdracht: het
kleurontwerp voor
16 middenstands
woningen in 1921. Eén
van deze woningen wordt
gerestaureerd en dit Van
Werk van Theo van
Doesburg-Rinsemahuis
Doesburg. (Museum
wordt op 1 juni geopend
Drachten)
voor publiek. De
bezoeker kan De Stijl ervaren in architectuur in deze
museumwoning. Gedurende het themajaar brengt
Museum Dr8888 vier tentoonstellingen waarin De Stijl
centraal staat.
• César Domela: De Stijl in kunst en typografie
(28 januari - 2 april)
Werk van de kunstschilder, graficus, fotograaf,
typograaf en lid van kunstbeweging De Stijl.
• De Stijl in Drachten: Theo van Doesburg, kleur in
architectuur (16 april - 25 juni)
Tentoonstelling met kleurontwerpen, glas-inloodramen, schilderijen en poëzie van Theo van
Doesburg, Thijs Rinsema en Evert Rinsema.
• De Stijl en expressionisme in de tropen: Sandberg,
Rietveld, Chris en Lucila Engels op Curaçao
(9 juli - 17 september)
Expositie van projecten die Gerrit Rietveld op Curaçao
uitvoerde, zoals het interieur van Villa Stroomzigt en
werken uit de collectie van kunstenaarsechtpaar Chris
en Lucila Engels en Willem Sandberg.
• Museum Dr8888 en RLS Eelde: De Stijl &
constructivisme in Noord-Nederland
(30 september - 7 januari 2018)
Overzicht van (Stijl)kunstenaars die actief waren
tijdens het Interbellum in Noord-Nederland en
hedendaagse kunstenaars die zich laten inspireren
door De Stijl en het constructivisme.

Gemeentehuis van Menaldumadeel. (Tresoar)

www.museumdrachten.nl
www.visit-wethenorth.com
www.mondriaantotdutchdesign.nl
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vanaf 28 januari

18 tot en met 26 februari

6 april

DE STIJL IN KUNST EN TYPOGRAFIE
Tentoonstelling in het kader van 100 jaar De Stijl, met
werk van César Domela Nieuwenhuis, Nederlands
kunstschilder, graficus, fotograaf, typograaf en lid van
kunstbeweging De Stijl.
www.museumdrachten.nl

HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR
Tal van activiteiten in de voorjaarsvakantie bij Friese
musea en instellingen.
www.museum.frl

JANSONIUS-LEZING
Lezing van prof. A. Brenninkmeijer (oud Nationale
Ombudsman) in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

19 februari

tot en met 16 april

EEN GEWONE FAMILIE IN OORLOGSTIJD
Lezing van Aly van der Mark over de belevenissen van
haar familie in de oorlogsjaren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

NIEUW!
Tentoonstelling over de geschiedenis van de industrie
van nu en de ontwikkelingen van de afgelopen 200 jaar.
www.museumjoure.nl

29 januari
REDENS, RIDERS EN RIDERIJEN
Lêzing fan Hedman Bijlsma oer reedriden yn Ljouwert
yn de 19de en 20ste iuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met
19 februari

29 januari, 26 februari en 26 maart

4 februari
ALMA-TADEMA TOUR
Wandeling met een gids door de Leeuwarder
binnenstad langs sporen van Alma-Tadema.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 februari
DE STAD ALS VADERLAND
Lezing van Tymen Peverelli over de herontdekking van
het verleden in 19de-eeuws Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 7 februari
ALMA-TADEMA, KLASSIEKE VERLEIDING
Tentoonstelling met ruim tweehonderd objecten van
Alma-Tadema, waaronder schilderijen, tekeningen,
prenten en voorwerpen uit zijn atelier.
www.friesmuseum.nl

(Fries Museum)

CULTURELE ZONDAGEN
Activiteiten van de culturele instellingen in Leeuwarden.
www.uitkade.nl

VERGEZICHTEN
Tentoonstelling van de
nieuwste aanwinsten van
het museum.
www.friesmuseum.nl

26 februari
FRIESE SCHILDERKUNST IN DE GOUDEN EEUW
Lezing van dr. Piet Bakker over de veelzijdige
schilderijenproductie in Friesland in de 17de eeuw.
www.museumhindeloopen.nl

26 februari en 26 maart
LEEUWARDERS IN GESPREK
Spraakmakende gasten over hun band met Leeuwarden
en onderwerpen uit het Leeuwarder verleden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 4 maart
RIJK VAN ROTZOOI
Familietentoonstelling over het laboratorium van
Watse Gerritsma, ondernemer van twee eeuwen geleden.
www.friesmuseum.nl

10 februari

5 maart

SPORT EN IDENTITEIT
IN FRIESLAND
Sporthistorisch congres.
Zie de bijdrage op pag. 12
van dit nummer.
www.friesgenootschap.nl

LEEUWARDERADELERS 1870-1914
Lezing van Dennis Klooster over migratie in de gemeente
Leeuwarderadeel in de periode 1870-1914, met specifieke
aandacht voor de dorpen Huizum en Hijum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

12 februari
BEWEGEND BEELD VAN OUD LEEUWARDEN
Compilatie van onlangs gedigitaliseerd filmmateriaal uit
de periode ca. 1935-1970.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

12 februari
HANNEMAHUIS 60 JAAR
Museum Het Hannemahuis in Harlingen bestaat zestig
jaar en viert dat met tal van activiteiten.
www.hannemahuis.nl

14 febrewaris

7 maart
TRESOAR ON TOUR
In Museum Het Hannemahuis in Harlingen geeft
Tresoar een stoomcursus geschiedenis met quiz.
www.hannemahuis.nl

LUNCHLEZING
Lezing van Jouke de Vries over de terugkeer van de
universiteit in Friesland.
www.tresoar.nl

tot en met 31 mei
MADE IN LEEUWARDEN
Tentoonstelling over de sporen van een industrieel
verleden
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 9 juli
SEXY CERAMICS
Tentoonstelling over erotiek en keramiek met klassieke
Griekse vazen, verfijnd Aziatisch porselein en moderne
keramiek.
www.princessehof.nl

oant en mei 10 septimber
HALBERTSMA
Utstalling oer de Halbertsmafabriken yn Grou.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 1 juli 2019
HINDELOOPEN
Tentoonstelling over Hindeloopen als wereldstad. Door
handelsreizen ontstond een typische Hindelooper stijl,
een mix van oer-Hollandse met exotische elementen.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT

12 maart
VROUWEN EN DE DREIGENDE OORLOG
Lezing van Corien Rattink over de rol van vrouwen in
1914.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

19 maart

LÊZINGEN
Lêzingen fan prof.dr. Aart Jan Beekman en fan
dr. Marijn Molema, yn Ljouwert en op De Jouwer.
www.fryske-akademy.nl

SCHENKENSCHANS/ZWETTE EN HEMRIK
Dubbellezing van Lex Vergnes en Sjoerd Wendelaar
Bonga over de ontwikkeling van industrieterreinen in
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

15 februari

21 maart

HEILIGE HUISJES
Lezing van Gerry Kuijper met virtuele rondwandeling
langs de locaties waar de kerken en vermaningen in
Harlingen zijn gebouwd en weer verdwenen.
www.hannemahuis.nl

ANNA VAN HANNOVERLAANTJE
Presentatie van het pad tussen Beijerstraat en Sint
Anthonystraat, vernoemd naar de beroemde bewoner
van het nabijgelegen voormalig Stadhouderlijk Hof.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30

20 april

Op 6 augustus 1718 werd Jacco Muller op
het schavot voor het stadhuis op de Dam in
Amsterdam geradbraakt. In die jaren heette
hij de grootste Amsterdamse misdadiger
aller tijden, twee eeuwen later gold hij juist
als Amsterdamse weldoener, volksheld.
Maar Jacco was geen Amsterdammer: hij
kwam van Dokkum. Het volgende nummer
van Fryslân verschijnt op 29 maart 2017.

Nu te
koop

www.frie

slandpos

t.nl

‘Must nou es sien!’
Die uitroep is het fotoboek Heerenveen & Oranjewoud in oude beelden zeker waard. Het bevat namelijk een ruime selectie van foto’s die tussen 1926
en 1949 in het weekblad Fen Fryske Groun stonden. Ze geven een prachtig tijdsbeeld, waarbij niet alleen gebouwen, straten en landschappen zijn
gefotografeerd, maar ook mensen - prominenten en ‘gewone’ burgers - met hun bezigheden. Ook het cultureel-maatschappelijk leven uit die tijd trekt
voorbij, van het VARA zomerfeest tot het stichten van de nieuwe gemeente Heerenveen. Nog niet eerder zijn de unieke foto’s met hun interessante en
vaak bloemrijke bijschriften op deze manier gebundeld en gepubliceerd.

Prinsenweg 1, Heerenveen

 0513 636136
 info@dekoningshof.nl
www.dekoningshof.nl
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RESERVEREN?
 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

