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Omslag: P
 ortret van de beeldhouwer Pier Pander,
in 1893/94 geschilderd door Thomas Cool.
(Rijksmuseum)
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Nijvere familie

SIEBRAND KRUL

Het ‘tempeltje’ in de Leeuwarder Prinsentuin is het bekendste kunstwerk dat Pier Pander in Friesland
naliet. Pander was in zijn tijd geliefd, maar door het weinig vernieuwende van zijn werk raakte hij lange
tijd in de vergetelheid. Nieuw onderzoek van Wim Zonneveld plaatst Pier in een familietraditie van
succesvolle ‘ondernemers’. In 1898 bijvoorbeeld ontwerpt hij een speciale munt ter gelegenheid van
de inhuldiging van koningin Wilhelmina, verzorgt de befaamde firma H. Pander de aankleding van de
Nieuwe Kerk voor de inhuldiging en wordt Klaas Pander hockeykampioen van Nederland.
Begin 20ste eeuw, toen de Friese literatuur op sterven na dood leek, schreef Teatse Holtrop uit IJlst
volop in zijn moedertaal. Maar de tijd zat hem dus tegen: terwijl hij wel kwaliteit leverde, kreeg hij geen
waardering. En dan ook nog eens als drankzuchtig worden nageroepen. Misschien pruimde het publiek
zijn soms wat zware kost (Twa susters, De wylde boerinne) niet, zijn neiging om meer borrels achterover
te slaan dan een onderwijzer betaamt, verklaart Doeke Sijens uit het feit dat hij nogal bleu was.
Als een paal boven water staat zijn buitengewone taalbeheersing: zijn vertalingen van Shakespeares
Hamlet en Julius Caesar kan men ook zien als aanklacht tegen de toentertijd lamlendige positie van
de Friese literatuur.
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FRIESE BEWEGERS: T.E. HOLTROP

DOEKE SIJENS

In trijetal ferhalen fan T.E. Holtrop (1865-1925)
heart ta de hichtepunten fan de Fryske literatuer.
Dêr is elkenien it no wol oer iens. Hy skreau se
yn in tiid dat suver gjin minske him serieus mei
it Frysk dwaande hâlde. In soad wurdearring hat
Holtrop nea krigen, folle leaver hie men it oer syn
drankgebrûk, yn sterke ferhalen dy’t meastentiids
bysûnder oerdreaun binne. Holtrop hat ek twa
stikken fan Shakespeare oerset, wurk dat syn
uterste behearsking fan it Frysk sjen lit.
Optocht yn 1923. Holtrop stiet
twadde fan rjochts, mei wite
hoed en snor. (Argyf
Fr. Boschma, Drylts)

‘Ik wol myn Fryske kop
net foar in oar bûgje’

T
Skoalfoto út 1901 mei master
T. E. Holtrop hielendal links.
(Tresoar)

4

eatse Eeltsje Holtrop wurdt berne yn Drylts, dêr’t syn
heit in skipstimmerbedriuw hat. Nei alle gedachten
foldocht it de heit dêr net, want yn 1876 ferfart
de húshâlding nei Appingedam. Fjouwer jier letter folget
nochris in ferhuzing, dit kear nei de stêd Grins. De Holtrops
binne net earm en de bern kinne trochleare, Teatse en syn
suske Elbrig krije beide in oplieding ta ûnderwizer. Teatse
komt geregeld yn Drylts werom foar fakânsjes by omkes en

muoikes en krijt dêr sa yn 1884 syn earste plak. Drylts hat
amper tûzen ynwenners en is yn fergeliking mei Grins stil
en benypt. De stedslju hâlde inoar goed yn ’e gaten, wylst
men yn Grins folle mear syn eigen gong gean kin. Salang’t
syn âlden dêr wenje, giet er geregeld werom. Dat is net altyd
foar de maaie-merke. Yn 1889 ferstjert ien fan syn susters
(Dieuwke, 13 jier âld), twa jier letter in oaren (Elbrig, 18 jier
âld). Dit famyljeleed soarget der mei foar dat de dea sa’n
foarname rol yn syn literêre wurk spilet.
Yn in kosthûs yn Drylts leart Teatse foar de haadakte, dy’t er
yn 1888 hellet. Hy lêst in soad en hat grutte niget oan talen.
Ingelsk leart er himsels, lykas Deensk. Ek it Frysk kin er - op
’e nij troch selsstúdzje - fierhinne frij fan flaters skriuwe. De
Dryltsers binne fan betinken dat sa’n geleard man as Holtrop
wol tige mei himsels ynnommen is. Sy fine him in opsnijer,
benammen as er yn in herberch tefolle op hat. Tinklik drinkt
Holtrop safolle om’t er bleu is en him der dochs by jaan wol.
Tsjin famkes kin er neffens de ferhalen gjin wurd útbringe.
It stedsje is dêrby tsjerklik tige swier en master Holtrop
beskôgje se as in heiden. Yn 1903 sette syn âlden en syn
oerbleaune suster Sjoerdsje har wer nei wenjen yn Drylts. Sa
krijt Teatse in pear jier wer in fermidden dat him eigen is. Nei
de dea fan de âlden bliuwe Teatse en Sjoerdsje byinoar yn in
hûs oan de Iegrêft. Sy hat in winkel foar kofje en tee en wurket ek wol as ‘modiste’.
Underwilens begjint Holtrop mei it skriuwen fan eigen wurk,
sawol yn it Frysk as it Nederlânsk Benammen mei it stik

Boaskje of Bârne? hat er daliks sukses. Yn de Leeuwarder Courant stiet yn 1906 it kostlike ferhaal De steur (neitiid oerset
as It wûnder fan it doarp). Soksoarte licht wurk kin er maklik
kwyt oan de Fryske blêden. Oars is dat mei folle serieuzer
wurk as Twa susters en De wylde boerinne. Redakteuren (en
letter lêzers) binne dy beide spikerhurde ferhalen te swiersettich, te bitter. Hast net ien merkt ynearsten de grutte kwaliteit
fan beide novellen op. Holtrop is Frysk skriuwer, krekt yn de
jierren dat it yn de literatuer in deade boel is. Hoe kin it ek
oars, soe Holtrop skriuwe, de measte Friezen miskenne ommers har eigen taal. In foaroanman fan de Fryske Beweging,
Jan Jelle Hof, beweart dat it Frysk ek gjin kultuertaal is. It is
net mear as in folkstaal, dêr’t gjin wrâldliteratuer yn ûntstean
kin. Wylst Holtrop ûnder it pseudonym Gerben Goasses
‘lytste stikjes’ publisearret of ris in aardich mearke of koart
swilich ferfolchstik leveret oan kranten en tydskriften, set er
him ta it oersetten fan Hamlet. Dêrmei sil er it ûngelyk fan
Hof demonstrearje. Shakespeare is foar Holtrop it grutste
sjeny en syn wurk betsjoenet Holtrop. Foar sok oersetwurk
kin men net mei opsetsin sitten gean, ‘ik moat der for del
smiten wirde’.

as it Nederlânsk. Foar útjouwer Hepkema makket er in nije
oersetting fan Mijnheer Prikkebeen en skriuwt de histoaryske
roman Voor de vrijheid, dy’t net earder as 1932 ferskine sil.
It meast opfallende Fryske ferhaal dat er publisearret, is De
man en de dea. Yn dit masterwurk freget in man hieltyd wer
oan de Dea om útstel.
Yn Drylts fielt er him opsletten, mar hy hat gjin middelen om
te ferfarren. Hy komt net folle mear yn herbergen en drinkt
temûk, op syn keamer. As it Nederlânske tydskrift De Gids
in priisfraach útskriuwt foar in oarspronklik ferhaal, stjoert
Holtrop in oersetting fan De wylde boerinne op. It sukses dat
er yn Fryslân altyd misrûn is, krijt er no wol. De novelle wint

Spikerhurde ferhalen binne te bitter
Holtrop is in goede master, neffens tsjûgen hâlde de bern
fan him. Yn syn literêre wurk is ek te fernimmen dat er niget
oan de bernewrâld hat. Ein 1905 freegje beide masters fan de
iepenbiere skoalle om in ferheging fan harren salaris. It haad
krijt sa’n ferheging wol, Holtrop net, al is de gemeenteried
noch sa tefreden oer syn wurk. Dit stekt Holtrop en hy sollisitearret dan ek direkt op in oar plak (dat er net krijt). Hy
is in grutsk man, net ien - nei eigen sizzen - dy’t syn ‘Fryske
kop’ foar in oar bûgje wol en hat syn nocht fan de skoalle yn
Drylts. Yn 1909 nimt er ûntslach en krijt in lyts pensjoen mei,
noch net de helte fan syn eardere traktemint. Yn letter tiid is
altyd úthâlden dat Holtrop ûntslach nimme moast omdat
er sa faak dronken wie. Yn de offisjele stikken stiet ommers
dat hy om ‘gezondheidsredenen’ ophâlde moast. Feit is dat
Holtrop noch jierrenlang foar de klasse stiet - as waarnimmer - yn oare plakken as Drylts: Dolsterhuzen, Hartwert,
Goaiïngayp, Betterwird, Wierum en Munnikebuorren. Yn 1913
besiket er ek noch om skoalhaad te wurden yn Hartwert. Sok
wurk naam er fansels oan om syn lytse pensjoen oan te fol
jen. Mar hy soe sok wurk fêst net krigen ha as er in alkoholist
west hie. Elk skoalbestjoer frege ommers referinsjes.

Weardige bydrage oan Fryske kultuer
Yn maaie 1921 stjoert Holtrop syn oersetting fan Hamlet nei
Douwe Kalma, dy’t dêr wakker mei ynnommen is. Oars neat
net kompliminteus, neamt Kalma it in ‘weardige bydrage oan
de Fryske kultuer’. It manuskript wurdt oankocht troch de
Fryske Bibleteek en Kalma trunet Holtrop oan om noch mear
wurk fan Shakespeare oer te setten. De kar falt op Julius Caesar. Yn de jierren tweintich skriuwt Holtrop sawol yn it Frysk

de priis en wurdt yn De Gids publisearre. Yn febrewaris 1925
is de oersetting fan Julius Caesar klear. Hy hopet gau it honorarium te krijen, want, sa skriuwt er Kalma, it is ‘skrabjen
om ’e kant’. In moanne letter ferstjert syn suster en dêrmei
ferliest Holtrop syn hâldfêst. Sy hat der altyd op tasjoen dat
er in geregeld libben hie.
Wylst er útsjocht nei de publikaasje fan syn Hamlet (dy’t him
al sa lang tasein is) en de oersetting fan De wylde boerinne,
boazet syn dranksucht oan. Op 11 novimber 1925, midden
yn de nacht, komt syn ein. In pear wiken letter lizze De wilde
boerin en Hamlet (prachtich fersoarge troch útjouwer Kamminga) yn ’e winkel. Eisma, de man fan Sljucht & Rjucht,
skriuwt: ‘En nou leit Teatse mei de noas nei boppen’. <

Wat ek yn al dy lettere sterke ferhalen úthâlden wurdt,
is dat Holtrop yn Drylts in paria wie. Soks kin net wier
wêze as men de lange list fan bestjoersfunksjes nei giet,
dy’t Holtrop beset hat. Sa wie er warber foar De Friesche
IJsbond, Groene Kruis, it Nut, de Spaarbank, de lêsseal
en net te ferjtten de krite Snits fan it Frysk Selskip. Ek
holp er by it organisearjen fan grutte histoaryske feesten
yn 1913 en 1923. Wier is wol dat Holtrop faak genôch nei
gearkomsten ûnbekwaam nei hús brocht wurde moast.

Yn it hûs achter de
lantearnepeal wenne
“meester Holtrop” (sa’t er
yn Drylts neamd waard). It
is it begjin fan de Iegrêft,
1902. (Argyf Fr. Boschma,
Drylts)

Mei tank oan Frits Boschma en
Jelle Krol.
> Mear witte?
• T.E. Holtrop, De wylde boerinne
en oar wurk. Sammelbondel,
Ljouwert, 2010
Yn oktober sil yn Drylts, yn it ramt
fan IJlst 750 jaar stad, it ferhaal
fan De wylde boerinne as (muzyk)
toanielstik opfierd wurde.
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

Van spoorlijn
naar mistfontein
Niemand durft exacte voorspellingen te doen, maar dat Leeuwarden dit jaar als Culturele Hoofdstad duizenden toeristen
en andere geïnteresseerden uit binnen- en buitenland zal trekken, valt te verwachten. Na een periode van intensieve
voorbereidingen van niet alleen culturele, maar ook stedenbouwkundige en infrastructurele projecten lijkt de stad er klaar
voor te zijn deze bezoekers te verwelkomen.

Gezicht op de Sophialaan
vanaf de eerste verdieping
van het station, omstreeks
1925. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
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E

en van die grote stedenbouwkundige projecten
van de afgelopen jaren was de herinrichting van
het stationsgebied. In februari 2015 presenteerden
gemeente- en provinciebestuurders hun gezamenlijke
herinrichtingsplannen. In het gebied moest volgens de
Leeuwarder wethouder Henk Deinum en gedeputeerde
Sietske Poepjes ‘het knooppunt voor het openbaar vervoer in
Fryslân versterkt worden’ en bovendien een ‘hoogwaardige
entree van de stad’ worden gecreëerd. ‘Aantrekkelijk, logisch
ingedeeld, overzichtelijk, veilig en vrij van obstakels…’
Deze ambities van de bestuurders kwamen overeen met
die van hun voorgangers ruim 150 jaar eerder, toen na de
aanleg van de eerste Friese spoorlijn tussen Leeuwarden
en Harlingen in 1863 een jaar later het stationsgebouw
gereedkwam. Met de treinverbinding naar Groningen (1866)

en de spoorlijn naar Zwolle (1868), waarmee Leeuwarden
werd aangesloten op het landelijke spoorwegnet, wilde
het stadsbestuur de groeiende stroom treinreizigers naar
Leeuwarden middels een opvallende en aantrekkelijke
toegang in de stad ontvangen.

Stadsuitbreiding aan de zuidkant
Het stationsgebied, lopend van het station tot de Prins
Hendrikbrug en van de Zuidersingel en Stationsweg tot het
Zuiderplein, werd in 1866 voor het eerst globaal ingetekend
op het uitbreidingsplan van stadsarchitect Thomas Romein.
Dit plan behelsde een stadsuitbreiding aan de zuidkant van
Leeuwarden, van het station tot het Zaailand. Romein trok
hierbij de bochtige zuidelijke stadsgracht recht en ontwierp

op die plek de Willemskaden. Aan
beide zijden van het water moesten
nieuwe wijken en straten ontstaan.
Romein tekende een brug over het
water, de latere Prins Hendrikbrug
die in 1869 werd gebouwd, en
die het nieuw aan te leggen
Stationskwartier met de stad moest
verbinden.
Het Stationskwartier kreeg in de
daaropvolgende jaren vorm. In
1871 werd de Sophialaan aangelegd
waar aan de oostzijde herenhuizen
en villa’s werden gebouwd. In
1874 verhuisde de veemarkt van
het Zaailand naar het terrein ten
zuidwesten van de Sophialaan
(op de plek van het huidige
Aegon-gebouw) en in de directe
omgeving kwamen hotels, cafés
en pakhuizen. Ten westen van het
station werd bij de Snekerkade
een spoorweghaven gegraven
voor vee- en goederentransport.
In 1928 verhuisde het tramstation van de Westersingel naar
hier. In de jaren twintig kwam het busverkeer in Friesland
op gang. De eerste lijndiensten vertrokken in de buurt van
het station, onder meer vanaf Hotel Spoorzicht aan het
Zuiderplein. Sinds 1949 is het busstation op de plek van
het oude tramstation gevestigd. Eerst vertrokken hier alleen
de buitendiensten, later kwamen daar de stadsbussen bij.
De tram was toen helemaal uit het Leeuwarder straatbeeld
verdwenen.
Bij de recente herinrichting heeft ook het busstation een
metamorfose ondergaan en is onder meer de route voor
het autoverkeer veranderd. Automobilisten rijden nu over
de Zuidersingel en richting het centrum via de Lange
Marktstraat. Tussen de Stationsweg en de Sophialaan is

een zone voor voetgangers en fietsers en een plantsoen
gecreëerd met veel groen.

Plantsoen met Spaanse mistfontein
Dit plantsoen doet enigszins denken aan Romeins
uitbreidingsplan uit 1866, waar op dezelfde plek (en aan
de latere Sophialaan) ruimte voor een groot plantsoen
was ingetekend. De stadsarchitect had toen niet kunnen
bevroeden dat er anderhalve eeuw later iets zou bestaan
als het fenomeen ‘Culturele Hoofdstad’, laat staan dat een
metershoge mistfontein van een Spaanse kunstenaar het
door hem voor het eerste ingetekende plantsoen voor het
station zou sieren. <

Het stadsuitbreidingsplan
van stadsarchitect Thomas
Romein uit 1866. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Hester Postma (Sneek, 1978)
werkt bij het Historisch Centrum
Leeuwarden als projectleider tentoonstellingen en beheerder van
de Topografisch Historische Atlas.

< Het busstation
omstreeks 1955. Links het
veemarktterrein, rechts
het stationsgebouw. Op
de achtergrond de in 1972
gesloopte watertoren bij
het Zuiderplein. (Foto
Frans C.D. Popken,
Historisch Centrum
Leeuwarden)
> Mistfontein van de
Spaanse kunstenaar Jaume
Plensa, onderdeel van het
project 11 Fountains van
Leeuwarden-Fryslân 2018.
(Foto Hoge Noorden)
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DE FAMILIE PANDER

WIM ZONNEVELD

Beeldhouwen,
sport en
meubels
1898 is een goed Pander-jaar. Beeldhouwer en
ontwerper Pier Pander uit Drachten maakt een
speciale munt bij de inhuldiging van Wilhelmina
als Koningin der Nederlanden op 6 september
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De stoffering
van de kerk wordt mede verzorgd door de firma
H. Pander uit Den Haag. Sportman Klaas Pander
wordt met de Haarlemsche Hockey en Bandy
Club Nederlands hockeykampioen. Pier, Klaas, en
de Haagse Panders: ze zijn dwars door Nederland
familie - vanuit Blokzijl.

B

lokzijl, een schippersstadje in de Kop van Overijssel
met de Steenwijker Aa als verbinding naar de Zuiderzee,
leeft tot in de 18de eeuw van de turfgraverij. Als het veen
opraakt, wordt vervanging gevonden in de mattenfabricage,
die tot grote bloei komt in de 19de eeuw. Matten zijn een
seizoensgebonden product. In de zomer worden de biezen
gesneden in het brakke water voor de kust en dan op een
weefgetouw tot matten gemaakt. Het voorjaar wordt benut
voor handel, voornamelijk in het westen van het land. Elke
schipper heeft volgens afspraak zijn eigen domein. De familie
Toby vaart naar de Zaanstreek, Buisman naar Den Haag en
Vlaardingen, Pander naar Amsterdam en Den Haag, Fahner
naar de Friese steden. Vanaf het schip worden de matten
uitgevent. Na het seizoen keert men terug naar Blokzijl, de
schepen volgeladen met thuis benodigde producten.

De Panders van Blokzijl

Pier Pander bij zijn werk.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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Alle zo succesvolle Panders van 1898 stammen af van
Hendrik Jans Pander, zoon van een Blokzijlse turfhandelaar
die zich tijdelijk vestigt in het westen. Daardoor wordt deze
Hendrik gedoopt op 3 december 1747 in Amsterdam. Maar
hij huwt in 1776 in Blokzijl met Jantje Jans Ruijter en overlijdt
daar ook op 26 maart 1833. Onder de acht zoons (van negen
kinderen) van Hendrik en Jantje bevinden zich Jacob (17811821) en Hendrik Jr. (1786-?). Het is in hun generatie dat de
Panders zich vertakken naar Friesland en het westen.

Klaas Pander Sr.

Hendrik Pander.

Jacob Hendriks’ zoon Hendrik Jacobs Pander (1812-1870)
wordt geboren in Blokzijl, maar vestigt zich in Drachten als
mattenmaker. Diens zoon Jacob Hendriks (1835-1910), een
mattenschipper, is de vader van Pier Pander, geboren op
20 juni 1864, de beeldhouwer en ontwerper.
Hendrik Hendriks’ zoon Klaas (1819-1897) bevaart als
mattenschipper Gouda en Den Haag. Zijn bestaan moet
hard en zorgelijk geweest zijn. Hij huwt viermaal, geen van
de eerste drie echtgenotes wordt ouder dan vijfenveertig jaar.
Van zijn totaal twaalf kinderen overlijden er zeven voor hun
derde verjaardag. Zijn eerste echtgenote, Geertje Engelsman,
ook een Blokzijls mattenschipperskind, overlijdt zesentwintig
jaar oud in Den Haag, in het kraambed van hun vierde
kind, dat zelf na vijf maanden overlijdt. Klaas is al op zijn
achtentwintigste weduwnaar en noemt zijn schip De Vrouw
Geertje.

Zelfportret van Pier Pander, 1918. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Zoon Jan gaat naar Haarlem als daar uit de nalatenschap
van grootvader Engelsman een pand vrijkomt aan de rand
van de binnenstad. Daar opent hij in 1865, achttien jaar
oud, alsof het niets is, een eigen zaak: ‘J. Pander, kleinzoon
van J.D. Engelsman, heeft de eer te berigten, dat hij
ontvangen heeft eene ruime sortering engelsche, schotsche
en inlandsche tapijten’, adverteert hij in de Opregte
Haarlemsche Courant. Zo te zien had grootvader Haarlem
als handelsgebied en maakt Jan gebruik van de opgebouwde
goodwill. Klaas Pander heeft de basis gelegd voor groei en
bloei. Hij keert met zijn vierde echtgenote Alberdina terug
naar Blokzijl, waar hij in 1897 overlijdt, achtenzeventig jaar
oud.
Hendrik Pander heeft vanaf 1878 een winkel aan de Haagse
Wagenstraat. Hij opent in 1885 een filiaal in Amsterdam

Pier Pander (links) met zijn
ouders op hun mattenschip
in Drachten. (Fries
Scheepvaart Museum)

Beroemde Panders in Den Haag
De geboorteplaatsen van Klaas en Geertjes overlevende
twee zoons, Hendrik (1842 Den Haag -1893) en Jan
(1846 Blokzijl-1908) vormen de twee uiteinden van zijn
handelsactiviteiten. De zaken gaan goed genoeg voor een
vaste vestiging in Den Haag, waar Klaas na 1850 handelt
vanaf de Brouwersgracht en in 1878 een winkel opent aan
land, aan de Wagenstraat.
Tussen 1863 en 1865 valt er in het gezin van Klaas in Den
Haag een aantal belangrijke beslissingen, uit moeilijke
omstandigheden ontstaat toekomst. Hendrik, de oudste
zoon, die in 1863 een eigen mattenhandel begon in Gouda,
volgt in 1865 zijn vader op in Den Haag, drieëntwintig jaar
oud. Hij heeft duidelijk ondernemerstalent en bouwt de
zaak uit naar meubels en woninginrichting, met gordijnen,
linoleum en tapijten.
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De Pier Pander Tempel
op de Noorderplantage in
Leeuwarden. (Foto Hoge
Noorden)

aan de Kalverstraat en in 1887 in Den Haag de Pander
Meubelfabriek aan de Zuid-Westsingelgracht met een
grote meubelwerkplaats. De zaken gaan voortvarend.
Eind 19de eeuw wordt Hendrik opgevolgd door zijn zoons
Klaas Gerard (1866-1938) en Harmen (1871-1936), die als
H. Pander & Zonen verder uitbouwen wat vader is
begonnen. Belangrijke opdrachten stromen binnen. In het
eerste decennium van de nieuwe eeuw wordt de fabriek
uitgebreid tot een indrukwekkend industrieel complex.
Er kan geen culturele manifestatie, tentoonstelling of
evenement in West-Nederland worden georganiseerd
of Pander is bij de aankleding, inrichting en verfraaiing
betrokken. Pander verzorgt de decoratie bij de inhuldiging
van Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De op Art
Nouveau en Jugendstil geïnspireerde meubels zijn een groot

succes, later evenzo die in de Haagsche Stijl, een eigen
variant op de Art Deco. Het in 1910 in Amsterdam geopende
Koninklijk Instituut voor de Tropen wordt door Pander
ingericht, net als in 1913 het nieuwe Vredespaleis in Den
Haag. En in het Interbellum de Eerste en Tweede Kamer, de
Nederlandsche Bank in Amsterdam, het Hotel de Bilderberg
in Oosterbeek, het Rembrandttheater in Amsterdam, het
Hotel Kurhaus in Davos, het gaat maar door. Een filiaal in
Rotterdam is betrokken bij de bouw van grote moderne
passagiersschepen, zoals de Johan van Oldenbarnevelt en de
Nieuw Amsterdam. Pander-meubilair wordt gebruikt bij de
renovatie van Paleis Soestdijk door het jonge paar Juliana en
Bernhard.
Harmen Pander en zijn zoon Henk (1903-1973) beginnen
in 1924 in Den Haag een vliegtuigfabriek. Een groot succes
wordt behaald als in oktober 1930 de Pander-machine De
Adelaar naar Indië vliegt. De Postjager doet in 1934 mee in
de Melbourne-race, maar na een tussenlanding in India
botst het toestel bij het opstijgen op een tractor en brandt
volledig uit. Het betekent ook het einde van Panders
vliegtuigavontuur.
De broers-directeuren Klaas Gerard en Harmen overlijden
in de jaren dertig en de leiding wordt overgenomen door
een familietrio. Als lid daarvan blijkt zoon Henk een NSBsympathisant, die in de oorlog het fabriekscomplex in Den
Haag gebruikt als reparatie-inrichting voor zweefvliegtuigen
van het Duitse leger. Na de oorlog raakt het bedrijf betrokken
bij fusies. De fabriek raakt in verval, totdat het complex in
1980 wordt gekraakt en vervolgens wordt gerenoveerd tot
een fraai geheel van woningen en bedrijfjes. In 1985 sluit
Pander na een faillissement zijn deuren, ook die van de
dependances in het land. Anno nu zijn Pander-meubels
gewilde objecten in de betere tweedehands markt.

Klaas Pander topsporter

Klaas Pander in training in St. Moritz. (Collectie
Marnix Koolhaas)
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Klaas Pander met Sparkbrook racefiets van
zijn sponsor B.A. Jansen uit Den Bosch, 1895.
(Collectie Stadsarchief ’s Hertogenbosch)

In Haarlem is Jan Pander vanaf 1865 zowel ondernemend
als succesvol, hij bouwt zijn zaak uit tot een lokaal bekend
adres voor woningdecoratie; meubels, behang, tapijten,
wat al niet. Hij trouwt met de Haarlemse ‘vleeschhouwers’dochter Anna Maria Daudeij. Van hun zeven kinderen groeit
de tweede, Klaas, geboren op 7 december 1867, uit tot een
internationaal bekende topsporter.
In de Nederlandse sportwereld van eind 19de eeuw is
Pim Mulier (1865-1954) een befaamde figuur. Hij wordt
geboren in Witmarsum, maar is pas twee als het gezin
verhuist naar Haarlem, wanneer zijn vader Tjepke Mulier
als ‘grietman’-burgemeester van Wonseradeel door een
nogal losse levensstijl iets te veel controverse oproept. Pim
groeit al als tiener uit tot een sportpionier, organisator,
oprichter van clubs en nationale bonden. Een onvermoeibaar
propagandist, maar elitair en ijdel. ‘Meneer’ zelfs voor
zijn sportmakkers. Tussen de Haarlemse jongelui die hij
stimuleert tot sport is Klaas Pander, maar die is wel een heel

ander type: laconiek, joviaal, met hem kun je lachen. Een
echte Haarlemse jongen.
In de atletiek, het hardrijden op de schaats, wielrennen,
voetbal, hockey, bandy (‘hockey op het ijs’) leidt Klaas
tussen 1887 en 1891 een adembenemend multidisciplinair
sportleven. Hij is de eerste nationale recordhouder op
de mijl bij het hardlopen en wint de eerste marathon
op natuurijs, tussen Haarlem en Leiden in maart 1888.
Hij is de eerste Nederlander die voor training wordt
uitgezonden naar het Zwitserse St. Moritz, rijdt in Hamburg
en Stockholm en behaalt podiumplaatsen op de eerste
wereldkampioenschappen allround schaatsen in Amsterdam,
1889-1891 meteen achter destijdse toppers als de Rus
Panshin en de Amerikaan Donoghue. Hij behoort tot de
Nederlandse wielertop, met de Bossche rijwielhandelaar
B.A. Jansen als sponsor. Hij ontdekt Jaap Eden op de sloten
en vaarten rond Haarlem en zijn ervaring en opgedane
kennis benut hij vervolgens als diens trainer, met als
hoogtepunt Amsterdam, 14 januari 1893: Jaaps eerste
wereldtitel op negentienjarige leeftijd. Jaap wordt de grootste
Nederlandse sporter van zijn tijd, wereldkampioen schaatsen
van 1893 tot 1896, daarbij meervoudig wereldrecordhouder,
en wereldkampioen wielrennen in 1894 en 1895. Unieke
prestaties die hij mede dankt aan Klaas. Die wordt zelf
tussen 1893 en 1900 vooral teamsporter, waarbij hij nationale
kampioenschappen behaalt in het competitievoetbal met
HFC en met Haarlem in het bandy en het hockey.
Klaas trouwt in 1904 met de Rotterdamse Geertruida Rowel.
Na het overlijden van vader Jan in 1908 neemt hij diens zaak
over, maar hij ontbeert commercieel talent. Hij gaat in 1931,
middenin de crisis, failliet. Mensen kopen geen meubels, ze
bieden ze aan, en ze behangen zelf wel. Hij heeft nog maar
weinig contact met de sportwereld, maar journalisten weten
hem wel te vinden voor nostalgische sportoverzichten en hij
vertelt dan met trots over zijn jeugd, zijn sportprestaties en
zijn samenwerking met Jaap Eden. Hij overlijdt kinderloos
op 22 december 1940 in Haarlem aan vergevorderde syfilis.
Ook dat was Klaas.

Pier Pander:
beeldhouwer en ontwerper
In Drachten geeft Pier Pander al jong blijk van bijzondere
artistieke vaardigheden. Hij wordt door enkele welgestelde
plaatselijke notabelen in staat gesteld opleidingen te
volgen in Amsterdam en Parijs en wint in 1885 de Prix de
Rome voor beeldhouwen, een studiebeurs voor talentvolle
jonge kunstenaars in de Italiaanse hoofdstad. Een tijd lang
ernstig ziek, kan hij er echter pas vanaf 1893 gebruik van
kan maken. Als steeds bekender kunstenaar reist hij op
en neer tussen Italië en Nederland, waar hij dan meestal
in Drachten verblijft waar hij een woning voor zijn ouders
koopt. In 1898 ontwerpt hij vandaaruit eervol de munt
met de beeltenis van Wilhelmina bij haar inhuldiging en in

Reclame-materiaal van
Pander Den Haag: volledig
woning-interieur.

1910 wordt een door hem ontworpen gedenkteken voor de
Haagse luchtvaartpionier Clément van Maasdijk geplaatst
in Heerenveen; deze maakt daar begin augustus van dat
jaar als een van de eersten in Nederland een vlucht, maar
verongelukt een paar weken later bij een luchtvaartshow bij
Arnhem.
Pier portretteert talloze beroemdheden, waaronder minister
van Financiën Pierson, dirigent Willem Mengelberg, het
muzikale wonderkind Willy Ferrero en regentes Emma. Hij
raakt in Rome bevriend met de schrijver Louis Couperus,
die daar van 1900 tot 1915 woont,
maar Pier overlijdt er op
6 september 1919 aan de gevolgen
van tuberculose. Zijn beroemdste
werk, ook internationaal, is zijn
‘tempel’, die in 1924, na zijn
dood vervaardigd op
grond van zijn ontwerp,
wordt geplaatst in de
Prinsentuin in Leeuwarden.
De vijf beelden ervan
vertegenwoordigen de
geestesgesteldheid van de
scheppende kunstenaar:
moed, gevoel, kracht,
gedachte en inspiratie.
Door het nogal traditionele
karakter van zijn werk raakt
hij na zijn dood vrij snel
vergeten. Maar in de tweede
helft van de 20ste eeuw
wordt hij herontdekt en in
1954 opent in Leeuwarden het Pier Pander Museum. In 2007
is er een overzichtstentoonstelling in het Fries Museum.
In het kader daarvan verschijnt een boek en worden het
gerenoveerde Pander-museum, de gerestaureerde tempel
en een documentaire over zijn leven door Omrop Fryslân
gepresenteerd. De nu vanuit Franeker werkzame schildertekenaar Pieter Pander (1962), een vertegenwoordiger van
het figuratieve ‘Noordelijk Realisme’, is een ver familielid:
Piers vader en Pieters grootvader waren neven. <

Fraai gerestaureerde
Pander-fauteuil
(kersenhout).
Wim Zonneveld (Schiedam,
1950) is redacteur van het
tijdschrift De Sportwereld voor
sportgeschiedenis. In 2017
verscheen (bij Elmar in Delft)
zijn Klaas Pander. Het bewogen
leven van een vergeten sportheld.
Tussen Pim Mulier en Jaap Eden.
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REID OM'E KRITE: DOOR DICO DE KLEIN

I

n 1931 bestaat de Leeuwarder Industrie- en
Huishoudschool voor meisjes 25 jaar. Reden voor een
heus feestje, want bij de start waren veel burgers nog
verontrust over deze specifieke vorm van beroepsonderwijs.
Het bestuur organiseert een dineetje, waar de leraressen en
hun directrice hartelijk geprezen worden voor hun goede
werk. Het koken, het dekken van de tafel en opdienen wordt
allemaal door de leerlingen gedaan.
De school is dan net verbouwd en uitgebreid en op 4 en
5 juli van dat jaar mogen belangstellenden het resultaat
bewonderen. Tegelijkertijd is er voorlichting over de vele
opleidingen. Waarschijnlijk is toen deze promotiefoto
gemaakt van de ernstig roerende meisjes in het wit,
gadegeslagen door een lerares of misschien wel door de
directrice zelf.

Als je het lesaanbod vergelijkt met nu, dan werd er op deze
school aan de Speelmanstraat zowel lager als middelbaar
en hoger beroepsonderwijs gegeven. Direct na de lagere
school kon je er terecht voor de primaire opleiding. Daarna,
of met twee jaar ULO, doorstromen naar de richting naaister,
coupeuse of hulp in de huishouding. En meisjes met een
hogere vooropleiding konden zelfs lerares Naaldvakken
worden, huishoudkundige of kinderverzorgster. Beroepen,
die opleidden tot economische zelfstandigheid en een eigen
leven; noodzakelijk, als de prins op het witte paard echt
niet kwam. Ook als er wel goede huwelijksvooruitzichten
waren, bood de Huishoudschool cursussen aan over
onderwerpen als ‘Koken’, ‘Waschbehandeling’, ‘Dekken en
Dienen’ en ‘Verstellen’. Populair was de Trouwcursus, waar
in snelkookpantempo basisvaardigheden werden bijgebracht.

(Fries Museum)

Dekken en dienen

Marlies Stoter (Woerden, 1960)
is sinds 1999 conservator bij het
Fries Museum.
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KEES KUIKEN

Doorsnede van een koopvaarder omstreeks 1600.

Verraad in 1567
Met klapperende latijnzeilen ging het karveelschip door de wind. ‘Die *** Spanjool blijft ons op de hielen zitten’, schold
Sjoerd Beyma. ‘Ik zeil zo scherp ik kan’, zei schipper Donker. De galei met de koningsvlag liep snel in. Op de achterplecht stond
een man met zijn handen aan zijn mond. ‘Schipper, hebt u de jonkers van Batenburg aan boord?’ riep hij. De schipper liet het
schip van de wind afvallen. Daardoor maakte het even vaart, maar na enkele tellen viel het met een ruwe schok stil. ‘Wat voor de
duivel?’ riep Beyma. ‘We zitten op het zand,’ zei de schipper. De galei kwam langszij. Tientallen soldaten sprongen aan boord.
Hun gezagvoerder bleef op de galei. ‘Schipper, ik ben kapitein Mulert,’ zei hij kalm. ‘Hebt u de jonkers van Batenburg aan
boord?’

>

H
De Zuiderzee in 1590.
Zeekaart van L. J. Waghenaer.
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et bovenstaande is een hertaling van een verhaal
in de Chronycke ofte Historische Geschiedenis van
Frieslant van Winsemius (1622): over het verraad
van de Harlinger schipper Jacob Donker in mei 1567. De hertog van Alva, de nieuwe landvoogd van de Spaanse koning
Filips II, was op weg naar Amsterdam. In die stad maakten
protestantse opstandelingen (‘geuzen’) toen de dienst uit.
Hun leider, heer Hendrik van Brederode, zag de bui hangen
en vluchtte per schip naar de veilige stad Emden. Er brak
paniek uit onder zijn officieren.

De Hollandse jonkers Dirk en Gijsbert van Bronkhorst,
zoons van de heer van Batenburg, en de Friese heerschappen
Hartman Galama en Sjoerd Beyma vonden een karveelschipper uit Harlingen die hen tegen betaling naar Emden wilde
varen, maar het schip strandde vlak voor Harlingen. Met een
galei werden de bootvluchtelingen naar het kasteel (‘Blokhuis’) in Harlingen gebracht. Daar zijn ze ondervraagd door
stadhouder Jean de Ligne, graaf van Arenberg. ‘Ja, Jean de
Ligne, ik ben gevangen, nog niet gehangen!’ zou Beyma hebben gezegd. Ruim een jaar later werd hij op de Grote Markt

in Brussel onthoofd, samen met Galama, de jonkers van
Batenburg en de graven van Egmond en Horne.
Winsemius beweert dat Donker zijn schip in 1567 met opzet
op een zandbank liet lopen omdat hij door een andere - koningsgezinde - Fries was omgekocht. Beiden zouden rijk zijn
beloond, maar Donker zou na zijn verraad overal met de nek
zijn aangekeken en arm gestorven. Van de aanhouding op
zee en het verhoor van Beyma en Galama - en nog een Fries
heerschap wiens naam soms als Bonga en soms als Buma
werd geschreven - zijn processen-verbaal bewaard in Brussel.
Bij Tresoar zijn ze na te lezen op microfiche, maar ze zwijgen
over de rol van Donker.

ook bij de gelukkigen, maar Hooft noemt hem niet. Hooft
geeft een pikant detail van de aanhouding dat hij misschien
uit Winsemius heeft. Toen Mulert vroeg of de Batenburgs
aan boord waren, zou Donker hebben geantwoord dat hij dit
niet wist, maar met een vinger naar het ruim hebben gewezen. Daar zaten volgens Hooft honderd mannen met wapens
en buit verscholen.
Honderd mannen in het ruim - het karveel van schipper Jacob Donker moet behoorlijk aan de maat zijn geweest. Toen
Columbus in 1492 naar Amerika voer, waren twee van zijn

Pieter Cornelisz Hooft
(1581-1647), Amsterdamse
burgemeesterszoon,
dichter en schrijver
van de ‘Nederlandsche
Historiën’, die tussen
1638 en 1654 uitkwamen.
Op zijn kasteel in Muiden
hield hij ’s zomers literaire
bijeenkomsten.
In 1947 is de belangrijkste
Nederlandse literatuurprijs
(‘P.C. Hooftprijs’) naar hem
vernoemd. (Rijksmuseum)

In armoede vervallen
Het verhaal van Donkers ‘verraad’ is op de keper beschouwd
oral history. Winsemius’ bron was de protestantse jurist mr.
Abel Frankena, die naar eigen zeggen aan boord was toen
Donkers schip werd aangehouden. Uit de Brusselse stukken
blijkt niet dat Frankena, de zoon van een grietman uit Ooststellingwerf, in 1567 een van de arrestanten van kapitein Mulert was. Wie toen nog meer bij schipper Donker aan boord
waren, vertelt Pieter Cornelisz Hooft in zijn Nederlandsche
historiën (1642). Mulerts mannen vonden in het ruim van
het schip honderd vluchtelingen, tweehonderd vuurwapens,
huisraad, goud, zilver en misgewaden. Kennelijk waren sommige arrestanten betrokken bij het leegroven van de kerken
(de beruchte Beeldenstorm) in 1566.
Vierentwintig van hen moesten als dwangarbeider naar de
galeien en zeven zijn opgehangen in Harlingen. Een jonker
Jacob van Ilpendam uit Holland werd eerst ‘streng gepijnigd’
en daarna met Beyma, Galama en de Batenburgs naar de
koninklijke gevangenis in Vilvoorde gebracht. Blijkbaar zijn
de overige opvarenden vrijgelaten. Volgens Hooft werden
sommigen van hen bij de poort van het Blokhuis opgewacht
door ‘maagden’ uit Leeuwarden. Misschien was Frankena

Karveelschip,
links latijn getuigd
en rechts dwars
getuigd.

Wat was een karveel eigenlijk? Op pagina 16, hierna zijn verschillende typen van dit
voor die tijd moderne en snel zeilende schip te zien. Een enkel karveel is ‘dwars’
of ‘vierkant’ getuigd, met de razeilen die we ook van tall ships kennen. De meeste
hebben driehoekige ‘latijnzeilen’, waarmee je scherp aan de wind kon laveren. Met
alleen razeilen was je niet zomaar klaar om te wenden: je schip moest dan eerst een
volle draai maken. Soms werd het zeilplan naar behoefte aangepast van vierkant naar
latijns getuigd.
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De rede van Amsterdam
omstreeks 1565 met onder
meer dwars en latijn getuigde
karvelen. Tekening van A. van
Wyngaerde.

drie schepen carabelas latinas, ofwel karvelen met latijnzeilen.
Deze driemasters waren ruim twintig meter lang en zeven
meter breed. Ze hadden een ruiminhoud van 60 ton en een
bemanning van zo’n 25 koppen per schip. De planken van
de romp waren niet overnaads getimmerd, zoals bij de logge
koggen van vroeger, maar sloten glad op elkaar aan. Deze
bouwwijze staat tegenwoordig bekend als ‘karveelbouw’.
Voor de kust- en binnenvaart waren de bemanningen kleiner.
In 16de-eeuwse Nederlandse archieven is sprake van nieuw
uitgeruste karvelen met drie masten, een draagvermogen van
wel honderd last (hoeveel ton dat was, is niet altijd duidelijk)
en een bemanning van twaalf. In 1557 lieten Pieter Dekema
- de ‘stenen man’ op de zuidwand van de Oldehove - en zijn
schoonvader Gerrit van Loo, de rentmeester van de Friese
domeinen, een karveel bouwen in Groningen. De werf van

de bekende Haarlemse Kenau Simonsdr. aan het Spaarne
bouwde ook karveelschepen. In 1561 betaalde een Haarlemse
schipper aan Kenaus man 527 carolusgulden voor zo’n schip.

Pleegde schipper Donker verraad?
Jacob Donker staat niet op Kenaus klantenlijst, maar in het
rechterlijk archief (‘nedergerecht’) van Harlingen heet hij
voluit Jacob Cornelisz Donker. Volgens Winsemius was hij
ook in Harlingen geboren, maar daarvan is verder niets bekend. De eerste Don(c)ker in Harlinger bronnen is een Reiner die in 1543 een huis van de kerk huurde en in 1551 optrad
namens het veerschippersgilde. Zou hij een oom van Jacob
zijn? Een schipper Hans Donckers terroriseerde in 1544 de
Eems, misschien met een opdracht (‘kaperbrief’) van de

Hendrik van Brederode,
bijgenaamd de ‘grote Geus’.
Anoniem 16de-eeuws portret
in privébezit. (RKD)

Franse koning en/of van de stad Emden. We kennen hem
alleen uit een klacht die enige Groninger schippers in dat jaar
over hem indienden. Een Hans Doncker werd in 1585 voor de
belasting aangeslagen in Amsterdam, maar bleek toen ‘verreisd’. Of hij ook schipper was, en dan familie van zijn naamgenoot uit 1544, is onbekend.
Van Jacob Cornelisz Donker te Harlingen weten we zeker dat
hij was getrouwd met Sjoerdke, een dochter van Klaas Gretes
en Wybrich. Vanaf 1565 waren Jacob en Sjoerdke voogd over
de weeskinderen van Sjoerdkes zuster Dieuwer en haar man
Hans Dirksz. In 1576 legde Jacob de boekhouding over die hij
voor deze kinderen had bijgehouden. Een van hen was toen
al gehuwd.
In 1580 trad Jacob voor het Harlinger gerecht op als gemachtigde van Jan Jansz ‘coeman’ in Amsterdam inzake
een vrachtboot (een ‘craeyer’), die toen in de haven van
Harlingen lag. Jacob zou vóór 19 maart 1588 zijn overleden.
Sjoerdke schijnt toen als zijn weduwe te zijn vermeld.
Winsemius schrijft - op gezag van Frankena? - dat schipper
Donker na zijn beweerde verraad ‘in de uiterste armoede
vervallen is’. Uit de Harlinger bronnen blijkt dat niet. Jacob
Donker had na 1567 voldoende aanzien om op te treden als
voogd en als gemachtigde voor het gerecht. Hij had in 1580
ook nog contacten met een koopman (‘coeman’) in Amsterdam. Zou hij zelf uit die buurt komen? Een van Kenaus klanten staat in 1563 te boek als ‘Cornelis Jacobsz Engelsvaerder’,
dus een schipper die op Engeland voer. Was hij soms Jacobs
vader? Het blijft giswerk, en er zijn eerlijk gezegd dringender
vragen. Heeft schipper Donker in 1567 echt zijn passagiers
verraden?
Ik ben geneigd de complottheorie van Winsemius te verwerpen, al was het maar omdat Jacob Donker na 1567 niet heeft
geleefd als de berooide paria die Winsemius van hem maakt.
Zou de ‘streng gepijnigde’ Jacob van Ilpendam niet hebben
doorgeslagen? Uit het relaas van Hooft zou je kunnen opmaken dat hij ook aan boord was toen Donkers schip werd
gepraaid. Winsemius zelf heeft een ander verhaal. Van Ilpendam was als secretaris van Hendrik van Brederode in Friesland om Beyma en andere edelen te werven voor Brederodes
opstand. De spionnen van stadhouder Jean de Ligne kregen
er lucht van en Van Ilpendam werd opgepakt.

In de val

Pierius Winsemius (gestorven in Franeker in 1644),
zoon van een Leeuwarder
leraar klassieke talen, in 1611
ingeschreven als advocaat, in
1616 officieel ‘landsgeschiedschrijver’ van Friesland en in
1638 hoogleraar letteren in
Franeker. (Museum Martena)
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Een Portugese vloot
in 1541 met onder
meer karvelen.
(Universiteit van
Coimbra)

Dit was de directe aanleiding voor Beyma en Galama om
naar Amsterdam te vluchten. Toen de rebellenleider Van
Brederode op zijn beurt naar Emden vluchtte, probeerden
ze hem te volgen. Van Ilpendam was daar niet bij, want die
werd inmiddels door De Lignes mannen verhoord.
Uit de gang van zaken rond het gestrande schip lijkt te volgen dat daarbij ook de namen van de Batenburgs zijn gevallen. Waarschijnlijk waren zij de jongsten van de groep. Geen
van beiden was in 1567 al gehuwd. Hooft beschrijft hoe ze na

De gevangenen

Wapen (Van)
Beyma.
(Heraldische
Databank)

Sjoerd Beyma
Ouders: 	mr. Lieuwe Beyma en Taeck van Mockema.
Huwelijk: 	Jel van Botnia, begraven Leeuwarden 1606.
Gevangen Harlingen 1567, onthoofd Brussel 1568.
Varia: 	zwager van Hartman Galama.

Wapen Van
BronkhorstBatenburg.
(Heraldische
Databank)

Dirk en Gijsbert van Bronkhorst-Batenburg
Ouders: 	Herman van Bronkhorst-Batenburg en Petronella
van Praet en Moerkerken.
Gevangen Harlingen 1567, onthoofd Brussel 1568.

Wapen Fran(c)
kena in de
Grote Kerk
te Harlingen.
(Foto Hessel de
Walle)

dr. Abelus Frankena
Vader: 	Johannes Francken, grietman Ooststellingwerf.
Student Bazel 1558 (Abelus Stellius Frisus)?
Gevangen? Harlingen 1567, woont Emden 1578.
Gezant Friese Staten 1580, opent Franeker Hogeschool 1585.

Wapen (Van)
Galama.
(Heraldische
Databank)

Hartman Galama
Ouders: Gale Galama, grietman van Gaasterland en
Foeck van Hoxwier.
Huwelijk:	Riem van Hermana († 1588), weduwe van
Wytze van Camstra.
Student Leuven 1550 (Hermannus Galama), vaandrig Metz 1552.
Gevangen Harlingen 1567, onthoofd Brussel 1568.
Varia: 	zwager van Sjoerd Beyma.

Wapen Van
Ilpendam.
(Heraldische
Databank)

Jacob van Ilpendam
Vader: 	Dirk Jacobsz van Ilpendam, schout van Heemstede?
Gevangen 1567, onthoofd Brussel 1568.
Met dank aan drs. Ype Brouwers te Leeuwarden, dr. Els Kloek
te Amsterdam en drs. Hessel de Walle te Groningen.

de vlucht van Brederode als kippen zonder kop in de buurt
van Amsterdam rondzwierven en tenslotte een plek vonden
op het schip van Donker.
Dat Donker in het zicht van Harlingen in de val liep van een
patrouillerende galei, kan toeval zijn - of niet. Het is zeker zo
aannemelijk dat de Batenburgs toen al waren gespot in of
in de buurt van Amsterdam. In die tijd was juist een nieuw
communicatiemiddel uitgevonden: de postduif. Misschien
was de ‘mol’ die de vluchtelingen verried wel een duif. De
onfortuinlijke Van Ilpendam is in juni 1568 samen met de
Batenburgs en de anderen onthoofd. Frankena is nooit veroordeeld en de vraag blijft of hij in 1567 werkelijk zelf aan
boord was. Hij nam in 1578 deel aan een theologisch debat in
Emden. Misschien is hij dus wel met Brederode meegevaren.
Hooft verhaalt in geuren en kleuren hoe Brederode in 1567
uit Amsterdam vertrok. Hij eiste van het stadsbestuur twee
karvelen en een loodsboot om hem naar het Vlie te brengen.
Vandaar is hij buitengaats naar Emden gezeild. Donker zeilde
enkele dagen later binnendoor over het Wad. In de ochtend
van 5 mei liep hij bij Harlingen op een zandbank. Was hij ook
maar omgevaren… <

> Meer weten?
• Pierius Winsemius, Chronycke
ofte Historische Geschiedenis van
Frieslant, 1622
• Pieter Cornelisz Hooft, Nederlandsche historiën, 1642
• W.J. Formsma en R. van Roijen
(ed.), Diarium van Egbert Alting
1553-1594, Den Haag, 1964
Kees Kuiken (Leeuwarden, 1954)
promoveerde in 2013 op de
cultuurgeschiedenis van Het
Bildt. Op pagina 22-23 staat een
interview met Kees Kuiken.
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SYBE KORNELIS BAKKER

KEES BANGMA

Naast het
kruis de
roode vaan
Honderd jaar geleden, op 2 januari 1918, overlijdt Sybe Kornelis
Bakker. Hij is wegbereider voor christenen in de SDAP, voor het
gebruik van de Friese taal in de kerk en voor predikanten in het
leger. Portret van een Fries die dominee, socialist en militair in
één was.

S

ybe Kornelis Bakker wordt op 10 november 1875 geboren in Wier
als zoon van Tjalling Bakker, hoofd van de dorpsschool, en Antje
Gaarkeuken. Na de lagere school en het gymnasium in Leeuwarden
studeert Bakker theologie in Leiden. Hij trouwt met domineesdochter
Hillegonda Germs. Zij krijgen drie zoons. Na zijn studie theologie in Leiden
is Bakker predikant in Peperga-Blesdijke (1899), Wijnaldum (1901), Bolsward
(1905) en Zwolle (1908). Bakker is een vaardig spreker, een goed schrijver
en makkelijk in de omgang. Het is altijd druk bij de kerkdiensten van Bakker,
omdat niet alleen gemeenteleden, maar ook andere belangstellenden tot zijn
gehoor behoren.
Bakker is geen man van ‘gebaande paden’. Tijdens zijn studie ontmoet hij een
aantal medestudenten, waarvan de meesten uit Friesland afkomstig zijn. De
groep wordt geïnspireerd door de woorden van de Bergrede, Mattheüs 5-7.
Hierin neemt Jezus het op voor de armen en de zwakkeren in de samenleving.
Hij geeft vervolgens praktische leefregels waarin mensen worden opgeroepen

Sybe Kornelis Bakker. (Tresoar)
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De school in Wier. Bij de schooldeur staan meester Tjalling Bakker en een juf. Bij de deur
van de woning staat Sybe, zijn moeder Antje Gaarkeuken staat in de tuin, 1899.

Veldprediker S.K. Bakker bij
een toespraak in de open
lucht. (Nederlands Instituut
voor Militaire Historie)

tot barmhartigheid en solidariteit. Door de Bergrede
komen Bakker en zijn vrienden tot de overtuiging dat er
verwantschap bestaat tussen christendom en socialisme. Zij
zien deze nieuwe politieke beweging als mogelijkheid om
maatschappelijke verbeteringen te realiseren en daardoor
armoede, uitbuiting en alcoholmisbruik te bestrijden. De
meeste van hun hoogleraren houden hen echter voor dat een
predikant theoloog moet zijn en zich niet moet inlaten met
sociale vraagstukken.

Als SDAP’er op weg naar
De Blijde Wereld
Bakker is echter geen man van de theoretische theologie. Hij
kiest voor de vrijzinnige richting binnen de hervormde kerk.
Als predikant in Friesland wordt hij keihard geconfronteerd
met de gevolgen van armoede en sociale ellende van in
krotten levende landarbeiders. Zijn sociale ambitie wordt
alleen maar sterker. In 1902 richt hij met enkele collega’s
het christen-socialistische blad De Blijde Wereld op. De titel
weerspiegelt zijn ambitie.
Een controversiële beslissing neemt hij door in 1905 lid te
worden van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de
SDAP. Geen logische stap voor een predikant in een tijd
waarin christendom en socialisme voor veel mensen het
verschil betekent tussen de hemel en de hel. Toch maken
verschillende, vooral Friese, predikanten die keus. Bakker legt
zijn motieven uit in zijn publicatie Naast het kruis de roode
vaan. Voor hem is het geen partijpolitieke strijd tussen links
en rechts. Ook met de kerkelijke strijd tussen orthodoxen en
vrijzinnigen heeft hij weinig op. Hij heeft slechts één ideaal:
voor mensen in zijn omgeving ‘De Blijde Wereld’ een stapje
dichterbij brengen.

Daarnaast heeft Bakker een grote liefde voor de Friese taal
waarmee hij is opgegroeid. Hij is lid van en actief in het
Selskip for Fryske Tael- en Skriftekennisse. Hij speelt een
prominente rol in het grote Gysbert Japiks-feest op
12 augustus 1908 in Bolsward. Het initiatief daartoe wordt
genomen door ‘zijn’ afdeling Bolsward van het Selskip. In
dezelfde kerk waarin Japiks ooit ter kerke is gegaan, huldigt
Bakker de ‘Friese christen-dichter’, zoals hij Japiks typeert.
Hij roept de aanwezigen op om niet alleen vandaag, maar
altijd Friezen te willen zijn. En dat Fries-zijn moet niet blijken
uit het feit dat mensen zich uitdrukken in Friese klanken,
maar ‘hieruit, dat wij in onszelf aankweken den ouden
vromen Frieschen zin.’ Bij Bakker is die ‘vromen Frieschen
zin’ geïnspireerd door christelijke beginselen en moet niet uit
de mond, maar uit het hart komen, zo maakt hij duidelijk in
zijn toespraak.
In 1908 verruilt Bakker de gemeente van Bolsward voor die
van Zwolle. Hij blijft de Friese zaak trouw. Zelden wordt door
afdelingen van het Boun fen Fryske Selskippen om Utens
tevergeefs een beroep op hem gedaan om te komen spreken.
Ook nu bewijst hij geen dogmatisch theoloog te zijn, maar
een mens die tussen mensen staat. Bakker verhaalt van een
oude Friese vrouw in Zwolle. Tijdens haar ziekte komt haar

In 1902 richt Bakker met een
paar collega’s het christensocialistische blad ‘De Blijde
Wereld’ op. (Tresoar)
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SYBE KORNELIS BAKKER
is een bescheiden poging tot verrijking en verdieping van het
Friese en daarmee ook van het Nederlandsche leven, aldus
Bakker.
Zijn woorden treffen doel in de tot de nok toe gevulde
Martinikerk. Een toehoorder schrijft: ‘De inhoud der
prediking en haar vorm, de psalmen en gezangen welke
wij zongen namen elken twijfel weg voor de beteekenis van
het Friesch voor den Evangelieprediking. Statig en innig,
verheven en vertrouwelijk klonk het Friesch: een taal voor
hartsgeheimen en gebeden. Elke taal moet het godsdienstig
gevoel kunnen uiten, wil zij werkelijk taal genoemd worden.
Het Friesch heeft bewezen levend te zijn. De uitmuntende
woordenkeus en voordracht van Ds. Bakker hebben dit
onderstreept.’
In 1914 houdt Bakker in
de tot de nok toe gevulde
Franeker Martinikerk een
godsdienstoefening in de
Friese taal. Het evangelie kan
nooit beter worden verstaan
dan wanneer mensen het
horen in de taal waarin zij
in het dagelijks leven uiting
geven aan hun liefde en
hun haat, hun hoop en hun
verwachting. Interieur van
de Nederlands Hervormde
Martinikerk, Franeker, circa
1910. Ansichtkaart. (Tresoar)

eigen predikant. Toch stuurt ze een boodschap aan Bakker,
want die is immers een Fries. ‘Toen ik daar kwam en haar
aansprak in de oude taal, toen ging haar hele gelaat open en
kreeg ze de tranen in de ogen. En als ik na een bezoek weer
vertrok, zei de vrouw ‘gauw eens weer komen, hoor, want ik
begrijp jou veel beter dan andere dominees’. Toen het oude
mensje gestorven was en ik er nog eens over nadacht, heb ik
tegen mijzelf gezegd: het is toch niet goed dat Friezen nooit
over het allerheiligste horen spreken in de klanken die zij het
beste verstaan.’
Het is mede zijn inspiratie tot het houden van een
godsdienstoefening in de Friese taal. Die vindt plaats op
17 mei 1914 in Franeker op
uitnodiging van de afdeling
Franeker van het Selskip. Tevoren
maakt Bakker zijn bedoeling
duidelijk. ‘De taal is gansch
het volk’, zo stelt hij. De Friese
taalbeweging wordt gedragen
door het bewustzijn, dat het
eigene van de Friezen alleen
bewaard kan blijven, wanneer
hun taal blijft leven. De bedoeling
is om te laten zien dat ook het
allerhoogste kan worden gezegd
in klanken die de mensen van
kinds af aan hebben geleerd. Het
evangelie kan nooit beter worden
verstaan dan wanneer mensen het
horen in de taal waarin zij in het
dagelijks leven uiting geven aan
hun liefde en hun haat, hun hoop
en hun verwachting. De kerkdienst

Bakker heeft een grote liefde voor de
Friese taal. Hij speelt een prominente
rol in het grote Gysbert Japiks-feest
op 12 augustus 1908 in Bolsward,
waar een grote menigte mensen was.
(Tresoar)
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It is hjoed komeedzje yn tsjerke
Niet iedereen denkt daar op dezelfde wijze over. In de
maanden daarna staat in heel Nederland de discussie over
het gebruik van het Fries in de eredienst op scherp. Voor- en
tegenstanders steunen de lijn van Bakker of maken gehakt
van zijn initiatief. Vooral uit christelijk-orthodoxe hoek
ontmoet de vrijzinnige Bakker veel kritiek. Tegelijk blijkt zijn
actie een enorme impuls voor het gebruik van het Fries.
Op zondag 2 augustus 1914 preekt ds. Wartena uit
Lochem in de Friese taal tijdens de Friezendag in Utrecht,
georganiseerd door het Boun fen Fryske Selskippen om
Utens. In oktober 1914 houdt ds. Huismans uit Anjum een
Friese dienst voor gemobiliseerde militairen in Tilburg.
Bakker heeft zodoende het klimaat geschapen waarin
op 3 januari 1915 ds. Wumkes uit Sneek, ‘een predikant,
bekend als te zijn van rechtzinnige beginselen’ in Tzum een
dienst houdt die te boek staat als de eerste officiële Friese
kerkdienst. Dat zelfs Friezen deze ontwikkeling niet allemaal
waarderen, blijkt uit het feit dat een vrouw de kerk uitloopt
onder het uitspreken van de woorden: ‘It is hjoed komeedzje
yn tsjerke’.
Terwijl voor- en tegenstanders discussiëren, heeft Bakker
weer andere dingen aan zijn hoofd. In augustus 1914 breekt
de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland mobiliseert. Voor socialisten betekent de mobilisatie een groot politiek en moreel
dilemma. Van oudsher heeft de SDAP weinig tot niets op met
het militarisme. Het leger wordt vooral gezien als een instrument van de gevestigde orde. Kort daarvoor is door de socialisten in veel Europese landen massaal gedemonstreerd voor
vrede en tegen een oorlog die de internationale solidariteit
van de arbeidersbeweging zal vernietigen. SDAP-voorman
Pieter Jelles Troelstra steunt echter het kabinetsbeleid en de
mobilisatie. Nu het vaderland in gevaar is, mogen de sociale
tegenstellingen niet worden benadrukt. Het leidt tot een
sterke polarisatie binnen de SDAP. Veel socialisten beschuldigen Troelstra van verraad aan de socialistische idealen en
van het verkwanselen van de internationale solidariteit. Bakker daarentegen steunt de lijn van Troelstra.

De mobilisatie van 200.000 Nederlandse mannen
betekent een enorme logistieke operatie. Naast de zorg
voor eten, drinken, kleding, uitrusting en onderdak dient
zich het vraagstuk aan van het geestelijk welzijn van de
gemobiliseerde militairen. Op advies van de Hervormde
synode en de rooms-katholieke kerk besluit de minister
van Oorlog aan elk van de vier divisies van het veldleger
twee predikanten en een aalmoezenier toe te voegen. De
keus van de predikanten vormt een weerspiegeling van
de verschillende kerkgenootschappen en godsdienstige
richtingen.

Ds. Bakker gaat het leger in
Bakker stelt zich beschikbaar. Hij wordt, als representant
van de vrijzinnig-hervormde richting, in de rang van majoor
aangesteld als veldprediker bij de 2de divisie. Opnieuw
verbijstert hij velen, vooral partijgenoten. Hoe kan een
predikant en socialist vrijwillig militair worden?
Bakker wijst op het feit dat een mens naast een maag en
een paar benen nu eenmaal ook een hoofd en een hart
heeft. Het is goed dat de regering daar oog voor heeft. Veel
partijgenoten en geestverwanten zijn onder de wapens. Velen
zijn vervreemd van het godsdienstig leven in traditionele zin,
maar ook zij hebben behoefte aan geestelijke ondersteuning.
En ook zij voor wie de godsdienst helemaal vreemd is, zullen
iets willen ontvangen dat hen helpen kan in deze moeilijke
tijden. Een socialistisch predikant kan zich beter in hun
gedachten verplaatsen dan anderen, aldus Bakker. Hij vat
zijn werk op als ‘kultuurarbeid in algemene zin en voor mijn
godsdienstige geestverwanten als evangelieprediking’.
Eenvoudig is zijn werk in het begin niet. De Hervormde
synode roept de plaatselijke kerken op de veldpredikers
zoveel mogelijk te ondersteunen. Diverse orthodoxe kerken
weigeren Bakker echter de toegang wanneer hij in hun
gebouw een dienst voor militairen wil houden. Sommige
kerken zijn schimmig in de reden, anderen expliciet: ze willen
geen vrijzinnige predikant, die lid is van de SDAP in hun
kerkgebouw toelaten. Bakker vraagt de synode nogmaals
alle kerken op te roepen tot verdraagzaamheid, onderlinge
waardering en samenwerking, zonder welke een christelijke
gemeenschap tot spot en aanfluiting wordt voor nietkerkelijken.

Zij kijken in eerste instantie met argusogen naar deze
‘rooie’. Maar door zijn open en eerlijke houding is hij al snel
boven iedere twijfel verheven. De commandant van de 2de
divisie, generaal Burger, noemt hem een wijs man en trouw
kameraad, die het leger door en door kent en het liefst bij
de soldaat te velde vertoeft.
Naast zijn werk als veldprediker en als predikant van de
Hervormde gemeente in Zwolle ziet Bakker nog kans om in
deze periode het tijdschrift Het nieuwe leven op te richten.
Tevens is hij medeoprichter en voorzitter van het Religieus
Socialistisch Verbond. Het zegt alles over de enorme
werklust van Bakker.
Eind 1917 slaat het noodlot toe. Hij wordt ernstig ziek en
sterft op 2 januari 1918, 42 jaar jong. Sjouke de Zee dicht:
In nomm’le Friez’ne soan, in helt yn dwaen en wêzen,
In pronk op’t mienskipsmêd, yn aerd en striden dreech,
Foel út de rige wei, dea wist him to bilêzen
En helle ‘m as krasse leat, út bloeiselbeam omleech.
Tijdens zijn uitvaartdienst is de Bethlehemkerk in Zwolle
afgeladen vol. Velen voeren het woord om de man te
herdenken die wordt omschreven als ‘in man fen suvere
bigjinsels, ienfildich en roun, in Fries-op-syn-best’.
Indrukwekkend zijn tijdens de dienst de woorden van
generaal Burger, die een laatste groet brengt ‘aan onzen
dierbaren veldprediker’. Namens het partijbestuur van de
SDAP schetst voorzitter A.B. Kleerekoper de grote betekenis
die Bakker heeft gehad voor de arbeidersbeweging. Na
de toespraken volgt een eindeloze stoet de baar naar het
kerkhof. In diepe stilte staan honderden langs de weg en
op het kerkhof. Daar is de droeve plechtigheid binnen
enkele minuten afgelopen. Voor zijn vrouw en drie kinderen
resteren slechts het verdriet, de herinnering en een
grafsteen, getooid met het kruis en de rode vaan. <

Sybe Bakker richt ook het
tijdschrift ‘Het nieuwe leven’
op. (Tresoar)

Hulpvraag aan de lezers:
Kees Bangma (Dokkum,1957)
werkt aan een boek over Friesland
in de Eerste Wereldoorlog dat
dit jaar verschijnt. Om de ruim
400 rijk geïllustreerde pagina’s
in een gebonden uitgave in kleur
voor €30 mogelijk te maken is
een succesvolle voorintekening
nodig. Wilt u helpen, intekenen of
hierover meer informatie?
cbangma@hotmail.com

Wijs man en trouw kameraad
Na verloop van tijd krijgt Bakker medewerking van overal in
het land opgerichte sociaaldemocratische mobilisatieclubs.
Hij houdt voordrachten, lezingen en organiseert cursussen
waarin hij zijn gehoor aanspoort om een eigen kijk op de
maatschappelijke verhoudingen te ontwikkelen.
Door de toon van zijn woorden is voor de militairen dominee
en vader tegelijk. Het maakt hem geliefd bij de soldaten.
Tegelijk wordt hij gerespecteerd wordt door de officieren.

Grafsteen van Sybe Kornelis Bakker in Zwolle, met links het detail ‘naast het kruis de roode vaan’.
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HISTORICI IN FRIESLAND

De Friese geschiedenis
bestaat niet

KERST HUISMAN

‘“De” Friese geschiedenis bestaat niet. Er bestaan alleen geschiedenissen van of over Friesland.’ Met deze uitspraak zet
Kees Kuiken (1954), werkzaam als zelfstandig historicus in Haren (Groningen), geboren in Leeuwarden met Bildtse en
Stellingwerfse roots, direct al aan het begin van het vraaggesprek zijn stelling duidelijk neer. Op zijn website www.prosopo.nl
staat: ‘Geschiedenis draait niet om verbeelding maar om betekenis.’

D

e drie onderzoeksterreinen van dr. Kuiken
zijn mobiliteit, memorie en mentaliteiten. Hij
definieert ‘memorie’ als georganiseerde of
geïnstitutionaliseerde herinneringen. Natuurlijk speelt
artistieke verbeelding - van middeleeuwse gebedsportretten
tot moderne fotoalbums - daarin een rol. Zo kan verbeelding
dus ook onderwerp zijn van historisch onderzoek. Maar
de onderzoeker moet zich ervoor hoeden dat zijn (of haar)
eigen verbeelding met hem op de loop gaat. In plaats
daarvan moet hij kritisch zoeken naar betekenissen en naar
grotere verbanden.
Kuiken past dit beginsel zelf toe in zijn proefschrift uit
2013, Het Bildt is geen eiland. Woordvoeders van de Bildtse
taalbeweging stellen vaak de ‘unieke’ identiteit van het
Bildt centraal. Kuiken heeft de geschiedenis van het Bildt
beschreven vanuit het perspectief dat de bewoners van
dit op de zee gewonnen gebied hier in de 16de eeuw niet
op een eiland leefden, maar via een netwerk van actieve
handels- en familiebetrekkingen verbonden waren met de
omringende Friese steden, en vooral met Holland. Zelf vindt
hij de geleidelijke ‘ontfriesing’ van het Bildt een van zijn
kernvondsten: geen ‘invasie’ van Hollandse polderjongens
in 1505, maar een gestage instroom van pachters in de halve
eeuw daarna.
Het was Kuikens tweede dissertatie. In 2002 promoveerde
hij al op een Zuid-Chinese boeddhistische heilige uit
de 8ste eeuw. Hij had daarvoor twintig jaar gewerkt als
beëdigd vertaler Chinees en anderhalf jaar als manager
in Hongkong. Na zijn promotie doceerde hij van 2003 tot
2006 boeddhisme en andere Indische godsdiensten aan de

Kees Kuiken in de
Chinese stijltuin in Haren.
(Foto John Stoel)
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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 achtste dr. Kees Kuiken.

Rijksuniversiteit Groningen. Hij won ooit een vertaalprijs van
NRC-Handelsblad voor Chinese poëzie, de Wolters-Noordhoff
Academieprijs (voor zijn doctoraalscriptie) en de BildtseKultuurpriis.
Tijdens zijn Chinese onderzoek kreeg Kuiken belangstelling
voor genealogische tradities en heiligenlevens en de
daarmee verbonden cultuur van herinneringen. Dat leidde
tot een lange rij van publicaties in het Nederlands en Engels
over onderwerpen als liefdadigheid en de memoriecultuur
in de late Middeleeuwen en elitegrafcultuur in Friesland.
Aan het bekroonde boek 1001 vrouwen in de Nederlandse
geschiedenis (2013) droeg hij enige tientallen korte biografieën
bij. China werd niet helemaal vergeten. In 2008 schreef hij
over meertaligheid in Hongkong en in 2011 een handleiding
voorouderonderzoek voor Chinezen in Nederland.
In 2001 en 2003 publiceerde Kuiken twee uitvoerige studies
over de bovenlokale netwerken van de eerste bewoners
van Het Bildt. Hij verheelt niet dat belangstelling voor de
herkomst van zijn eigen familie daarin een rol speelde. De
Bildtse Kuikens zijn een tak van de familie Wassenaar die
in de loop van de 16de eeuw vanuit Sassenheim bij Leiden
naar Friesland verhuisde. Kuiken vond de oudste vermelding
(1479) van de bewezen stamvader Willem Stevenszoon in
een oorkonde in een archief in Utrecht en wist onlangs de
boerderij te lokaliseren waar Willem in 1479 had geboerd.
Vier van zijn zoons (Kuiken noemt ze speels de ‘vier
Heemskinderen’) doken in 1527 op als pachters op het Bildt.
Een andere nakomeling van dit viertal, de boerenpoliticus
Gerrit Wassenaar, vond in de jaren 1840 het ‘Bildtgevoel’
uit: het verhaal van een oude, hechte boerengemeenschap
tegen de ‘boze buitenwereld’ van grootgrondbezitters die
toen op het Bildt de dienst uitmaakten. Het sloeg aan,
want Wassenaar won de raadsverkiezingen van 1852.
Historici spreken in zulke gevallen van het verbeelden van
een gemeenschap en het uitvinden van een traditie. Kees
Kuiken noemt het wat uitdagend: ‘Het scheppen van een
beeld van het verleden dat er nooit was’ – een opvatting
die hij ook herkende in het werk van de Fries-Groninger
cultuurhistoricus Goffe Jensma.

Vullen van leemten
in geschiedschrijving
Na dit onderzoek volgde een lange rij cultuurhistorische
en biografische opstellen over Bildtse onderwerpen. Daarin
werd de basis gelegd voor zijn tweede dissertatie. Omdat hij
zich voor een historische synthese van deze losse studies
theoretisch en methodologisch onvoldoende toegerust
vond, vroeg hij de Groninger hoogleraar sociaaleconomische
en regionale geschiedenis Maarten Duijvendak hem te
begeleiden. En dat gebeurde.
In Het Bildt is geen eiland was weinig ruimte voor de 20ste
eeuw. De rol van de Bildtse media in die tijd verdiende
volgens Kuiken ‘een afzonderlijke monografie’. Dat boek

Kees Kuiken in 1982 met
Chinese schrijfmachine.

kwam er in 2014: een geschiedenis van een eigenzinnige
plattelandsgemeente in de lange 20ste eeuw, van de
roemruchte landarbeidersvereniging Broedertrouw uit
de jaren 1890 tot de recente herindeling. Kuiken bespreekt
onder meer de rol van het plaatselijke webportaal
www.bildtweb.nl als informeel discussieforum. Ook het
20ste-eeuwse ‘Bildtgevoel’ komt aan bod. Vooral de sterke
Friese invloed viel Kuiken op. In een recensie in de Bildtse
Post vatte Gerard de Jong dit scherp samen: ‘Het goddeloze
Bildt is stiekem Frieser dan Fries’.
Van zijn promotor leerde Kuiken onder meer hoe de
hedendaagse streekgeschiedenis het vooral moet hebben
van lange lijnen en vergelijkend onderzoek. Omdat de
Bildtse taalbeweging in de 20ste eeuw niet alleen keek
naar de Friese taalbeweging maar ook vooral naar de
Stellingwarver Schrieversronte, heeft hij zich gebogen over
de talige identiteit van de Stellingwerven en de historische
constructies eromheen. In een opstel in De Vrije Fries
maakt hij duidelijk dat de idee van een ‘vrije natie der
Stellingwerven’ een historisch misverstand is: de zoveelste
‘invented tradition’ van een ‘verbeelde gemeenschap’. Kuiken
merkt op dat voorstellen voor een meer eigentijdse invulling
van het ‘Stellingwerfgevoel’ ietwat zijn ondergesneeuwd in
de polemiek en retoriek over het Stellingwerfs als streektaal.
Kuiken werkt momenteel aan een grote studie over middeleeuwse memoriecultuur op het Nederlandse platteland.
Net zoals in zijn Bildtse onderzoek is het vullen van leemten
in de geschiedschrijving zijn uitgangspunt. Vergeleken met
alle literatuur over vorstenhuizen en steden is plattelandsgeschiedenis in Nederland nog altijd een stiefkind. Dankzij
een tip van prof. Hans Mol, die in een eerdere aflevering van
deze reeks is geïnterviewd, krijgen Friese plattelandsparochies een ruime plaats in dit (alweer) vergelijkende onderzoek. Mol zag in een Friese bron uit 1543 veel verwijzingen
naar de memoriepraktijk in dorpen uit die periode. <

> Meer weten?
Publicaties van Kees Kuiken
• The Other Neng, proefschrift,
2002
• ‘Bilingual Hong Kong’ in: It
Beaken, 2008
• Chinese Roots, Den Haag, 2011
• Het Bildt is geen eiland,
proefschrift, 2013
• Van Broedertrouw tot Bildtweb,
Leeuwarden, 2014
• ‘Frisones de Stelllingwarf’ in: De
Vrije Fries, 2015
• Ju(c)kema-Siderius, Leeuwarden,
2016
• Dat beloof ik, verhalen van een
tolk-vertaler, 2017
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. Hij schreef tal
van publicaties over de Friese
geschiedenis met nadruk op
sociale onderwerpen.
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PASTOOR JANNING

JAN DIRK WASSENAAR

Verzamelaar van
kerkelijke kunst
Van 1965 tot 1980 werd de rooms-katholieke parochie van Workum en omstreken gediend door
een bijzondere pastoor: J.H. Janning (1915-1980). Hij was niet alleen ‘geestelijke’, hij genoot vooral
bekendheid als kunstschilder en collectioneur van kerkelijke kunst. In die laatste hoedanigheid tikte hij
ooit in Amsterdam, via een vriend, gebrandschilderde glazen van Luther en Bach op de kop. Althans:
dat dacht hij. De glazen vonden een plaats in de uit 1877 daterende St. Werenfriduskerk van het stadje
aan het IJsselmeer.

Pastoor Hein Janning stond
bekend als kunstschilder en
collectioneur van kerkelijke
kunst.

H

ein Janning werd geboren in Nieuw-Schoonebeek in
Drenthe. Hij begon al met tekenen op de boerderij
van zijn ouders. Hij zocht het vooral in bloemen en
landschappen, later schilderde hij ook wel madonna’s. Toen
hij kapelaan was, in Vianen, ’s- Heerenberg en Sneek, bleef er
weinig tijd voor zijn hobby over. In de periode van zijn arbeid
als pastoor, in Heeg en in Workum, veranderde dat. Hij vond
tijd om cursussen te volgen, onder meer bij de Famous
Artist School International. En: in productieve tijden zag hij
wel kans om twee schilderijen per week te maken. Over zijn
activiteiten als kunstenaar heeft hij eens gezegd: ‘Al let ik er
bij het maken niet op, toch zijn ze een soort prediking. Er zit
iets in van mijn gedachten dat al het schoons, dat er gelukkig
nog is, in de natuur door God is gemaakt.’ Hij voegde er wel
aan toe: ‘Of de mensen dat er uithalen weet ik niet.’
Als verzamelaar van kerkelijke kunst heeft pastoor Janning
ervoor gezorgd dat de inventaris van de St. Werenfriduskerk
onder zijn bewind flink uitgebreid is, nog afgezien van de

ingrijpende restauratie van de schilderingen op de gewelven
en van de gebrandschilderde glazen waarvoor hij zich ingezet
heeft. Zijn trots was de prachtig gesneden koorbetimmering
uit een kapel in Walingerdorf in het Oost-Duitse gedeelte van
de Harz. Deze zeer kostbare lambrisering kreeg een nieuwe
plaats in de torenkapel van het Workumer godshuis. Pastoor
Janning betaalde alle aankopen overigens van zijn eigen geld,
dat hij voor een deel verdiend had met verkoop van door
hemzelf gemaakte schilderijen.

Luther en Bach
Tot de opvallendste aanwinsten van pastoor Janning als
collectioneur behoren vier gebrandschilderde glazen,
afkomstig uit Nieuw-Schoonebeek. Toen de glazen daar
werden afgedankt, was de ondernemende pastoor er als
de kippen bij. Twee werden in ‘zijn’ kerk in Workum
geplaatst, boven het orgel. De beide andere kregen een plek
in de aan de kerk grenzende pastorie, waarvoor de pastoor
een deel van de buitenmuur moest laten weghakken. De
glazen in de kerk beelden de doop van Jezus in de Jordaan en
de uitzending van de discipelen vóór Jezus’ Hemelvaart uit.
Ze waren iets te klein voor de beschikbare ruimte. Dat feit
gaf de pastoor gelegenheid om afbeeldingen in de rozetten
boven de ramen toe te voegen – portretten van Bach en
Luther.
Aan Trouw-journalist Fred Lammers vertelde hij destijds:
‘Ik heb daarmee willen zeggen dat Luther volgens mij
helemaal geen ketter is geweest en ten onrechte door de
paus in de ban werd gedaan. Het was juist goed dat hij
de kerk op fouten heeft gewezen, die er zeker waren. Het
is opbouwend als mensen dat doen in plaats van weg te
lopen om een nieuwe kerk te stichten. Het was toen ik
Interieur van het gebouw van de ‘Vereeniging Vrije Gemeente’,
omstreeks 1900. De ramen komen uit het gebouw, dat nu bekend
staat als poptempel Paradiso te Amsterdam. (Collectie Stadsarchief
Amsterdam)
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Luther? En om Bach? Recent onderzoek heeft opgeleverd
dat de ramen afkomstig zijn uit het gebouw van de Vrije
Gemeente in Amsterdam, thans poptempel Paradiso, aan de
Weteringschans, waar ze ooit deel uitmaakten van een serie
met onder anderen Catharina van Siena, Thomas a Kempis,
Spinoza en Kant. Het is wel duidelijk dat het raam dat door
pastoor Janning voor ‘Bach’ gekocht is, hem niet voorstelt.
Er is geen portret van de componist dat enige gelijkenis
vertoont. Het is niemand anders dan ds. P.H. Hugenholtz,
die in 1877 samen met zijn broer dr. Ph.R. Hugenholtz de
Vrije Gemeente in de hoofdstad stichtte.

Hugenholtz en Zwingli
Dan het raam dat door pastoor Janning voor ‘Luther’
gekocht is. Het is zeer de vraag of het om Luther gaat. Hij
werd namelijk nooit en profil afgebeeld. Van een andere
Reformator, Zwingli, zijn daarentegen wel veel afbeeldingen
ertoe overging nogal revolutionair, maar mijn parochianen
en profil bekend. Daar komt nog iets bij: de keuze van een
hebben er geen problemen mee gehad. Dat had wél een
raam ter nagedachtenis aan Zwingli is gezien de geestelijke
gereformeerde mevrouw die hier in die tijd eens kwam. Zij
kleur van de Vrije Gemeente te Amsterdam goed denkbaar.
vroeg zich bezorgd af of het geen ‘ontheiliging’ van Luther
De conclusie moet wel luiden dat pastoor Janning, die
was. Nu, volgens mij is het tegendeel het geval.’ In een
Zwingli niet zijn kerk wilde binnenhalen, dat toch gedaan
interview met een verslaggever van de Leeuwarder Courant
heeft.
zei pastoor Janning: ‘(...) Maarten Luther is altijd katholiek
Pastoor Janning wordt wel ‘collectioneur’ van kerkelijke kunst
gebleven. Hij is ook altijd de mis blijven opdragen en ik kan
genoemd. Hij had vaak het gevoel dat hij een roepende in
het niet hebben, dat hij tot de reformatoren wordt gerekend.’
de woestijn was. Er waren parochianen die zijn kunstzinnige
Hij gunde de Reformatie Maarten Luther ook wel, maar de
uitingen niet naar waarde schatten; er waren er ook, die zijn
rooms-katholieken hadden volgens hem eveneens recht op
verzamelwoede op het terrein van liturgisch gerei en van
hem. ‘Laten we hem dus maar samen nemen.’ Maar hij was
andere kerkelijke voorwerpen niet op prijs stelden. In de loop
nog niet zo ver dat hij bijvoorbeeld Calvijn en Zwingli zijn
der tijden verwierf hij evenwel steeds meer erkenning. Zo
kerk zou binnenhalen. ‘Dat waren reformatoren met wie
werden op tal van plaatsen exposities van zijn schilderijen
‘Rome’ nog niet klaar is.’
gehouden. Zijn collectie kerkelijke kunst groeide tot
Mooie woorden over Luther, maar gaat het bij de beide
museale proporties uit. In 1979 vonden de diverse objecten
ramen in de St. Werenfriduskerk te Workum wel om
onderdak in een zijkapel van de St.
Werenfriduskerk. In de loop der jaren
vond uitbreiding van het officieuze
museum plaats, waarbij een groot
deel van de (voormalige) pastorie
als tentoonstellingsruimte ingericht
werd. In het pand hangt tevens een
aantal schilderijen van de hand van
de vroegere bewoner. De doeken
werden door medewerking van zijn
familie verkregen. De nalatenschap
van de pastoor werd in een naar hem
genoemde stichting ondergebracht.
In 1985 werd het Museum voor
Kerkelijke Kunst officieel geopend.
Helaas is het inmiddels gesloten.
Maar wie dat wil, kan de glazen, niet
van Luther en Bach maar van Zwingli
en Hugenholtz, nog wel in de kerk
De glas-in-loodramen in de St. Werenfriduskerk in Workum, waar niet Luther en Bach,
maar Zwingli en Hugenholtz te bewonderen zijn.
bewonderen. <

De Zwitserse hervormer
Ulrich Zwingli. Schilderij door
Hans Asper, 1549.

In 1985 werd het Museum voor Kerkelijke Kunst officieel geopend.
Het is nu gesloten.

Ds. P.H. Hugenholtz jr.,
oprichter van de Vrije
Gemeente. Hij was van
1862 tot 1866 predikant
in Leeuwarden. Schilderij
door Jan Veth, 1908.
(Rijksmuseum)

Met dank aan Ingeborg Kriegsman.
Dr. J.D.Th. Wassenaar
(Leeuwarden, 1960) is als
predikant verbonden aan
de protestantse gemeente
Hellendoorn. In 1999
promoveerde hij op een
proefschrift over de Friese
kerkvader dr. O. Noordmans.
Hij publiceert voornamelijk op
kerkhistorisch en kerkordelijk
terrein.
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KORT NIEUWS

ARJEN DIJKSTRA

Nanna Haug Hilton.

Veehandel

een Engelse bom midden in het centrum op de
Schritsen terechtkwam. Volgens Willem Visser van
de stichting Centraal Comité 1945 Harlingen is het
bombardement de grootste ramp voor de stad geweest
in de 20ste eeuw. Op het monument staan de namen
van de slachtoffers.
www.omropfryslan.nl

De Stichting Skiednis
Fryske Feehannel en
Feemerken onderzoekt
de geschiedenis van
de veehandel en
veemarkten in de
provincie. Friesland
kende, verspreid over de hele provincie, vele week- en
jaarmarkten waar vee werd verhandeld. De veehandel
en -markten hadden een prominente plek in het
maatschappelijk leven. Door de schaalvergroting
en centralisering zijn alleen in Leeuwarden nog
veemarkten. De verwachting is dat eind 2018 voldoende
materiaal is verzameld om een publieksboek te
schrijven. Reimer Strikwerda, oud-hoofdredacteur van
Veeteelt, zal dit schrijven.
www.fryske-akademy.nl

Vazen

Fries recht

De Vrije Universiteit Amsterdam
onderzoekt met de Fryske
Akademy de invloed van
kerkelijk en Romeins recht op de
ontwikkeling van het Friese recht
in de Late Middeleeuwen en de
Vroegmoderne Tijd. De Friezen
hadden tot begin 19de eeuw een
eigen rechtstraditie waarin het
kerkelijk en Romeins recht vanaf
de 15de eeuw een belangrijke rol
speelde. De ontwikkeling wordt onderzocht en de
effecten van de rechtsontwikkeling op de Friese taal.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof.
mr. Jan Hallebeek, mr. dr. Hylkje de Jong (beiden VU
Amsterdam) en dr. Han Nijdam (Fryske Akademy).
www.fryske-akademy.nl

De Rijksuniversiteit Groningen lanceerde afgelopen najaar samen met Omrop Fryslân en Lân fan taal een taal-app:
Stimmen fan Fryslân. De app heeft twee kanten, een speelse en een serieuze. Door de combinatie van die twee hoopt
Nanna Haug Hilton het Fries één van de best bewaarde talen ter wereld te maken.

N

De app is te downloaden via de Appstores
van Apple en Android, of via de website
www.stimmen.frl.

Arjen Dijkstra (Metslawier, 1979) studeerde geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 2012 aan
de Universiteit Twente op een cultuurgeschiedenis van de
wiskunde aan de 17de-eeuwse universiteit van Franeker. Hij
werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, bij de beleidsafdeling
onderwijs en bij de afdeling wiskunde.

Nelleke IJssennagger is afgelopen november aan
de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd. Ze
concludeert op basis van haar onderzoek dat het
middeleeuwse Frisia in de Vikingtijd (ca. 800-1050)
meer verbonden was met de Vikingwereld rond de
Noordzee dan we dachten – vooral met Engeland en
Denemarken. Volgens IJssennagger nam Frisia een
bijzondere positie in, doordat in de Vikingtijd zowel de
Vikingwereld als de wereld van de Franken samenvallen
in Frisia. IJssennagger werkte als conservator
Terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries Museum
en is dit jaar naar Cornwall verhuisd om aan de slag te
gaan als curator bij de National Trust.
www.rug.nl
Gerard Nijssen en Erik
Willems, de samenstellers
van het televisieprogramma
Andere Tijden doorzochten
de filmcollecties van
Historisch Centrum
Leeuwarden en het Fries
Film Archief. Uit honderden
films over Leeuwarden
selecteerden zij de meest
aansprekende fragmenten
uit de 20ste eeuw en die
zijn op dvd gezet.
www.friesfilmarchief.nl

De Protestantse
Gemeente
Heerenveen geeft een
collectie kerkzilver
uit de 17de eeuw
langdurig in bruikleen
aan Museum
Heerenveen. Een aantal voorwerpen is versierd met
voorstellingen die te maken hebben met het leven en
de dood van Christus, of met geloof, hoop en liefde.
Opvallend is dat een aantal avondmaalbekers - die in
Heerenveen zijn gemaakt - aan de onderkant versierd
is, met een afbeelding van de kerk of de klokkenstoel bij
de kerk. Het vakmanschap zit in het graveerwerk.
www.heerenveenmuseum.nl

Dichter fan Fryslân

Eeltsje Hettinga is
foar twa jier beneamd
as de earste Dichter
fan Fryslân. Mei de
Dichter fan Fryslân wol
de provinsje in grutter
publyk berikke foar
poëzy. Eeltsje Hettinga is keazen út 36 dichters, dy’t in
gedicht en in skriuwplan ynstjoerd hiene. As Dichter
fan Fryslân sil hy seis oant tsien gedichten yn it jier
skriuwe. Hy lit him dêrby ynspirearje troch wat der om
him hinne bart.
www.omropfryslan.nl

Monument

In Harlingen is een monument
geplaatst om het bombardement
van 1941 te herdenken. Op
5 november in dat jaar kwamen
dertien mensen om het leven, toen

Het Keramiekmuseum Princessehof heeft bij de
heropening afgelopen december een zeldzaam paar
aardewerkvazen gekregen van de Ottema-Kingma
Stichting. De opengewerkte vazen zijn gemaakt in de
Amsterdamse aardewerkfabriek Blankenburg, die van
1755 tot 1764 actief was. Slechts enkele kleinere stukken
uit deze fabriek zijn bewaard gebleven. De vazen zijn in
Rococo-stijl gedecoreerd met bladeren en vruchten,
de deksels bestaan uit nestjes vol met vogeltjes die
reikhalzend op hun voedsel wachten. Ook is ter
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het museum
een poëzietableau aangeboden door de Ottema-Kingma
Stichting. De steen ligt bij de voormalige entree van het
museum aan de Grote Kerkstraat. Het is de 49ste steen
in de Poëzieroute van Leeuwarden. Speciaal voor deze
gelegenheid schreef de Dichter des Vaderlands, Ester
Naomi Perquin, een gedicht.
www.oks.nl en www.princessehof.nl

Leeuwarden op film

Leeuwarder Leeuwtje

Ap Timmermans is onderscheiden met het
Leeuwarder Leeuwtje voor zijn jarenlange inzet voor
de Friese hoofdstad. Hij was lange tijd raadslid en
wethouder in de gemeente Leeuwarden. Hij kreeg de
onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de
stichting die de bouw en exploitatie van Leeuwarder
parkeergarages bevordert. Verder was hij voorzitter
van welstandscommissie Hûs en Hiem en zette
hij zich in voor de stichtingen Rixt, Stadsherstel en
Poëzietableaus.
www.lc.nl

Anna Maria van Schurman
(Foto Melle Koopmans)
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ze dit uitbreiden naar Nedersaksische dialecten,
mengdialecten en migrantentalen. ‘Met de kennis
die we nu opdoen van de varianten van het Fries,
kunnen we onze app verder ontwikkelen en later
uitzetten in de rest van Nederland. Het geeft
ons ontzettend veel inzicht in de verspreiding en
ontwikkeling van minderheidstalen.’
Daarnaast is de app ook in staat om het accent
van mensen te herkennen via de Dialektkwis.
Door een vragenlijst, waarbij gebruikers de
uitspraak van woorden moeten herkennen als
hun eigen, maakt de app een inschatting waar
iemand vandaan komt. ‘Het woordje ‘tsiis’ wordt
bijvoorbeeld heel verschillend uitgesproken, dat
verschilt van ‘keze’ tot ‘tsjis’. In de Dialektkwis
zitten 19 van zulke woorden, daarmee kunnen
we vrij nauwkeurig jouw Friese dialect bepalen.’
Friesland is een ideale proeftuin voor
taalwetenschappers. Het is de meest talige

Promotie

Kerkzilver

(Foto Hoge Noorden)

anna Haug Hilton is onderzoeker bij de
opleiding Minorities & Multilingualism,
de enige plek in Nederland waar een
voltijds studie Fries mogelijk is. Hilton, die
zelf afkomstig is uit Noorwegen, ziet Friesland
als een laboratorium - de ideale plek om een
minderheidstaal te bestuderen. Ze onderzoekt
hoe talen zich verspreiden en ontwikkelen en richt
zich daarbij in het bijzonder op minderheidstalen.
In september 2017 hebben Hilton en haar
collega’s een speciale app gelanceerd in
samenwerking met Omrop Fryslân. Hiermee
hoopt ze zoveel mogelijk spraakgegevens te
verzamelen. Gebruikers van de app Stimmen
kunnen woorden inspreken en creëren daarmee
een unieke collectie met gesproken taal. Via deze
vorm van ‘citizen science’ (gewone burgers die
de wetenschap helpen), verzamelt Hilton zoveel
mogelijk opnames van het Fries. Uiteindelijk gaat

provincie van Nederland, met een enorme
diversiteit in talen en dialecten. Hoewel de
accentherkenning nu alleen voor Fries werkt, is
de app zeker niet alleen voor Friezen bedoeld:
‘Mensen kunnen in elke taal inspreken, ook
Nedersaksische dialecten en migrantentalen.
Hierdoor creëren we een rijke bron van gegevens
over taalgebruik, waar we bij Minorities &
Multilingualism onderzoek op kunnen uitvoeren’,
aldus Hilton. Vanuit die afdeling zijn er plannen
om ook in 2018 ook een quiz te realiseren voor
het Limburgs en het Nedersaksisch (o.a. het
Gronings).
De gegevens die verzameld worden zijn
toegankelijk voor taalwetenschappers, die
hiermee taalontwikkelingen kunnen bestuderen.
In de toekomst zijn dergelijke data belangrijk
om spraakbesturing in minderheidstalen
te ontwikkelen voor (zorg)robots of auto’s.
‘Denk daarbij aan Siri of aan Google-spraak.
Dit onderzoek kan een belangrijke stap zijn
computerprogramma’s te helpen met het
herkennen van spraak. Een ontwikkeling die in de
nabije toekomst heel belangrijk kan zijn. <

(Foto Jaap Schaaf, Fotobureau Hoge Noorden)

(Tresoar)

Stimmen
fan Fryslân

MARIJKE DE BOER

Grafzerken in Lollum

Tijdens restauratiewerkzaamheden in de 13deeeuwse kerk van Lollum zijn zo’n twintig onbekende
grafzerken uit de 17de eeuw tevoorschijn gekomen na
het verwijderen van de houten vloer. Uit de bekende
bronnen voor grafschriften was maar één grafzerk
bekend, van predikant Faber, maar deze is niet
teruggevonden. In kerk zijn veel grafzerken van de
familie Schuringa, een familie van dominees.
http://hesseldewalle.blogspot.nl

In Leeuwarden-Huizum is eind 2017 het
straatnaambord onthuld van het Anna Maria van
Schurmanpaad, het pad ligt tussen het Drachtsterplein
en de Dorpskerk Huizum. Van Schurman was de
grootste vrouwelijke
intellectueel in de Gouden
Eeuw. Behalve theologe
was ze ook dichteres
en kunstenares en ze
beheerste maar liefst
12 talen. Ze bezocht
regelmatig familie op
Abbingastate in Huizum,
waar ze gedichten schreef.
Abbingastate lag waar nu
het Drachtsterplein ligt.
www.facebook.com/
dorpskerkhuizum
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Marijke Muoi
De theatervoorstelling ‘Marijke
Muoi’ gaat over de schending
van de Nassaugraven in de
Grote Kerk in Leeuwarden door
revolutionairen in augustus
1795. De stammoeder van
de Oranje-Naussaus ligt er
begraven met twee schedels.
Patriotten stormden in 1795
de Grote Kerk binnen, sloegen
monumenten kort en klein,
haalden waardevolle metalen
uit de graven en schopten
de botten van de Nassaus in
het rond. Ze zouden hebben
gevoetbald met de schedel
van Maria Louise van HessenKassel.
In de voorstelling maakt het
Joke Tjalsma speelt Marijke
publiek kennis met telkens
Muoi.
één van de tien historische
personages die betrokken waren bij de grafschending
van Marijke Muoi (gespeeld door Joke Tjalsma): een
Oranjeklant, een revolutionair, een avonturier, een
wetenschapper, een idealist, een burger en een buitenliede:
van onder anderen baron Van Burmania Rengers tot de
radicale dominee Abraham Staal en van de astronoom Eise
Eisinga tot de Joodse voddenraapster Roos Leefmans. Via
een eigen ingang in de Grote Kerk neemt elk personages een
groep publiek mee de kerk in. Vanuit het gezichtspunt van
‘hun’ personage, beleeft het publiek er zijn versie van het
oproer, een draaipunt in de geschiedenis van Friesland.
Door haar huwelijk met Johan Willem Friso mocht Maria
Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) zich prinses van
Oranje noemen. Maria Louise, die in de volksherinnering
liefkozend voortleefde als Marijke Muoi, was al vroeg
weduwe; haar man verdronk in 1711. Hun enige zoon werd
in 1747 onder de naam Willem IV erfstadhouder in alle
gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Tot die tijd was Maria Louise gouvernante voor haar
minderjarige zoon, die al in 1751 in zijn residentie Den
Haag overleed. Na het overlijden van diens echtgenote
Anna van Hannover, in 1759, was Maria Louise nog zes jaar
in Friesland gouvernante voor haar kleinzoon, de latere
stadhouder Willem V.
De voorstelling wordt gespeeld van 24 januari tot
en met 17 maart in en rond de Grote Kerk in
Leeuwarden. Kijk voor exacte speeldata en tijden op
www.marijkemuoi.frl. De voorstelling maakt deel uit
van ‘Under de Toer’, 32 manifestaties in Friese kerken
tijdens het Culturele Hoofdstadjaar Leeuwarden-Fryslân
2018.
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BOEKEN

WYTSE VELLINGA

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
J.A. Mol
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2017
364 p. | isbn 9789087046859 | € 35
De Slag bij Sloten (1496), de Slag bij Laaxum (1498) en de Slag
bij Bomsterzijl (1500): ze staan niet bepaald in ons collectieve
geheugen gegrift. Maar dat zou misschien wel moeten, want bij
deze veldslagen werd de toekomst van Friesland bepaald. Albrecht
van Saksen versloeg er met zijn professionele huurlingenlegers
de ‘vrije Friezen’, een los-vast verband van gewapende Friezen.
Amateurstrijders die hun huis en haard verdedigden. Over hen
gaat het boek De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 van historicus
Hans Mol. Volgens Mol een vergeten groep in de geschiedenis.
Mol heeft voor zijn verhaal gebruik gemaakt van de monsterlijsten uit 1552. Op die lijsten staat
per grietenij vermeld wie er opgeroepen kon worden voor de strijd. En nog belangrijker: wie welk
wapen bezat. Zo bezat Epe Hommez Hettinga uit Hommerts zijn eigen harnas. Dorpsgenoot
Douwe Jellez moest het doen met slechts een degen en een spies. Volgens de lijst kon
Hommerts 33 gewapende mannen leveren voor de strijd. En zo is voor elk dorp te achterhalen
wie over welke wapens beschikte en wie er klaarstond om die wapens op te nemen.
In eerste instantie was het de bedoeling
slechts deze bron te publiceren. Mol
besloot echter dat het tijd was om
eens achter de schermen van deze
vokslegers te kijken. Wat was eigenlijk
hun belang? Hoe werd er met hen
omgegaan? Wie moest er strijden en
wie niet? En waarom legden zij het af
tegen de Saksische huurlingenlegers
en verloor Friesland zijn vrijheid? Het
levert een interessant boek op over een
groep waar je inderdaad in de gewone
literatuur vrijwel nooit iets over leest.
Het gaat altijd over de professionele
legers, terwijl er wel degelijk bewijzen
zijn dat het juist deze amateurs zijn die
uiteindelijk de uitkomst van de strijd
konden bepalen.
Zo niet bij de eerdergenoemde
veldslagen. Daar moesten de Friese
volkslegers het onderspit delven. De
huurlingen van Albrecht waren veel beter getraind, maar konden bovenal beschikken over een
veel betere uitrusting. Het belangrijkste verschil was misschien wel dat de Duitse huurlingen
van Albrecht geschut konden meebrengen om de Friezen mee onder vuur te nemen.
De Friezen hadden niets meer dan de wapens die ze zelf konden dragen. Op basis van
de monsterlijsten uit 1552 heeft Mol een inschatting proberen te maken van de uitrusting
van de Friezen. En die moet niet erg indrukwekkend zijn geweest. Ze moesten het volgens
Mol bijvoorbeeld voor een groot gedeelte doen zonder lichaamsbescherming. Ook had het
merendeel van de Friese strijders geen wapen voor korte afstand zoals bijvoorbeeld een degen.
Het is van cruciaal belang geweest voor de uitkomst van de veldslagen.
De monsterlijsten van 1552 zijn, hoewel erg gedetailleerd, slechts een momentopname.
Bovendien gaat het slechts over een deel van Friesland. En toch is Mol er in geslaagd een
indrukwekkend inkijkje te geven in de krijgsgeschiedenis van het einde van de 15de en
begin 16de eeuw. We kijken mee over de schouders van de amateursoldaten van Friesland.
Jammergenoeg zijn er niet veel verhalen over de personen in die legers, maar dat ligt duidelijk
aan het beperkte bronmateriaal. Los daarvan is dit boek zeker een aanrader. <

Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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.

BOEKEN KORT
Een Friesche eetgeschiedenis
Anne van Lieshout
Wijdemeer, Leeuwarden, 2017
58 p. | isbn 9789492052391
€ 9,95
Historica Anne van Lieshout
beschrijft historische recepten
uit de 18de en 19de eeuw en
vertelt de verhalen achter
wat vroeger in Friesland
werd gegeten. Zowel de Friese elite als de armste
inwoners komen aan bod en zowel de dagelijkse kost
als gerechten die geserveerd werden tijdens speciale
gelegenheden. De Friese eetcultuur was verrassend en
gevarieerd.
36x Leeuwarden
Peter Karstkarel
Bornmeer, Gorredijk, 2017
144 p. | isbn 9789056154301
€ 12,50
Vijf jaar geleden bestond de
gemeente Leeuwarden uit
één stad en negen dorpen.
Met de herindeling in 2014
met Boarnsterhim werd het
grondgebied verdubbeld,
evenals het aantal dorpen. Met de samenvoeging van
Leeuwarderadeel en Littenseradiel is het grondgebied
wederom verdubbeld en het tal dorpen ook. Karstkarel
geeft een korte beschrijving van alle dorpen.
Revolutionaire ideeën
Jonathan Israel
Uitgeverij Van Wijnen,
Franeker, 2017
1006 p. | isbn
9789051945355 | € 69,50
Israel geeft een intellectuele
geschiedenis van de Franse
Revolutie, hij schrijft over de
oorzaken en de geestelijke
achtergronden van een
van de meest ingrijpende
verschuivingen in de Westerse geschiedenis. Zijn visie
op de Franse Revolutie is niet onomstreden, maar zijn
beschrijving is meeslepend en intens betrokken.
Keramiek. Topstukken van het
Princessehof
Keramiekmuseum
Princessehof (red.)
Bornmeer, Gorredijk, 2017
168 p. | isbn 9789056154356
€ 15
Kenners vertellen hun
verhaal bij een selectie
van 45 topstukken uit
Keramiekmuseum
Princessehof. Van het 12de-eeuwse penseelbakje
van een Chinese keizer en een sierlijke vaas in artnouveaustijl tot Dutch design dat met eeuwenoude
tradities speelt. Keramiek is van alle tijden en van
iedereen, door de mens gemaakt, gebruikt en
gekoesterd, nuttig én verleidelijk.
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Hier ligt de zee
Bert Looper
Bornmeer, Gorredijk, 2017
176 p. | isbn 9789056154387
€ 19,90
In twintig essays doet Looper
verslag van een levenslange
zoektocht naar de verhouding
tussen taal, landschap,
kunst, herinnering en de Friese identiteit. Tegen
de achtergrond van de spanning in Europa tussen
moderne staatsverbanden en regio’s met een eigen
geschiedenis, neemt hij de lezer mee naar een gebied
dat zich al eeuwenlang de identiteitsvraag stelt.
Piet van der Wal
Leendert Plaisier
Uitgeverij Het Nieuwe Kanaal,
Leeuwarden, 2017
272 p. | isbn 9789492457127
€ 19,50
Een open boek is de ondertitel
van dit boek over Piet van
der Wal, wie kent hem niet in
Leeuwarden en wijde omstreken?
Van popgroep Pugh’s Place tot Hippo, van Pow Wow
tot AXIES en PAL Groen Links, Piet was er actief en met
grote inzet bij betrokken. Leendert Plaisier sprak zo’n
veertig keer met de markante Leeuwarder en legde zijn
levensloop uitgebreid vast.
Foppe de Haan
Menno Haanstra
Voetbal Inside, Amsterdam,
2017
256 p. | isbn 9789048836383
€ 19,99
Een levenlang voetbaltrainer
is de ondertitel van dit boek.
Foppe de Haan wordt gedreven
door één ding: anderen
vooruithelpen. De van nature bescheiden voetbaltrainer
bracht zo o.a. sc Heerenveen tot in de Champions
League en Jong Oranje naar de Europese titel in 2006
en 2007. Menno Haanstra sprak naast Foppe de Haan
onder meer Van Nistelrooij, Verbeek en Tomasson.
HENK - één met de Twaalfde
Man
Ate de Jong en Radboud
Droog
Uitgeverij Louise, Grou, 2017
208 p. | isbn 9789491536489
€ 17,50
Wat is het geheim van de
band tussen de Twaalfde
Man en de trainer? Met
z’n aanvallend voetbal,
enthousiasme en onbevangen
media-optreden werd Henk de Jong de knuffeltrainer
van Nederland. Met dit persoonlijke boek bedankt hij
spandoekenmakers en stewards, mensen van de kassa,
vrouwen van de koffie, de harde kern, kinderen in de
line-up en hun familie die vaak al jaren op de tribune
zit.

Weten is Kunnen, Kennis is
Macht
Ronald Plantinga, Marijn
Molema
Het Nieuwe Kanaal, Leeuwarden,
2017
160 p. | isbn 9789492457134
€ 20
Geschiedenis van de
Bolswarder Zuivelschool
(1880-1995) waar duizenden zuivelexperts, en later
levensmiddelentechnologen, werden opgeleid.
De opleiding stond hoog aangeschreven en had
een sterke reputatie buiten de provinciegrenzen.
De afgestudeerden kwamen overal in Nederland
terecht op leidinggevende posities in de zuivel- en
levensmiddelenindustrie.
Grijngrime
Ben Rebel, Luc Runderkamp en
Marianne de Rijke
Uitgeverij Louise, Grou, 2017
232 p. | isbn 9789491536472
€ 24,50
Boek over de in Grou wonende
grimeur Arjen van der Grijn
die vijftig jaar in het vak zit.
Grimeren is niet alleen een ambacht, het kan ook kunst
zijn, zoals zijn werk laat zien. Het boek biedt verhalen
van en over de mensen die Arjen in de jaren ‘onder
handen’ heeft gehad, waaronder Kees van Kooten en
Wim de Bie. Ook zijn er bijdragen van Rients Gratama,
Ira Judkovskaja, Syb van der Ploeg.
Burgum
Klaas R. Henstra
Uitgeverij InBeeld, Burgum,
2017
350 p. | isbn 9789082777109
€ 30 (te koop bij Boekhandel
Burgum)
Burgum is het verhaal van
Groot-Burgum, zoals dat is
ontstaan uit Noardermar, Nijstêd, Burgumerdaam,
’t Wêst, Gaestmabuorren, Tuskendiken, Quatrebras,
Heidstreek, Zwartkruis, Kûkherne en Burgum-centrum.
Het is ook een geschiedenis van het landschap en de
bewoners: niet alleen regenten, jonkheren en baronnen,
maar ook de gewone man.
Frisians and their North Sea
Neighbours
John Hines, Nelleke
IJssennagger (red.)
The Boydell Press,
Woodbridge, 2017
299 p. | isbn 9781783271795
€ 92,16
Essays over de culturele
uitwisseling rond de Noordzee
in de tijd voor de Vikingen met actuele ontdekkingen,
onderzoek en interpretatie over het verhaal van de
Friezen vanaf de Romeinse periode tot de volgende
grote periode van verstoring en verandering,
geïntroduceerd door de Viking Scandinaviërs.
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KALENDER
vanaf 26 januari

18 februari

20 maart

PHANTOM LIMB: ART BEYOND ESCHER
Tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars die een
alternatieve werkelijkheid presenteren.
www.friesmuseum.nl

WATER
Lezing door Karel Gildemacher over water in Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

ALLES WAT ER NIET MEER IS VAN
JOOST HALBERTSMA
Lezing door Alpita de Jong en Ruurd
Halbertsma over Joost Halbertsma
(1789-1869).
www.klinkeendaverje.frl

18 februari
DE EMMAKADE
Lezing door Henk de Vries over heden en verleden
van bebouwing en bewoning aan en rond de
Emmakade.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

WRALDBOARGERS UT GROU
Eksposysje oer de bruorren Halbertsma.
www.museumhertfanfryslan.nl

28 januari

25 februari

LEEUWARDEN OP FILM
Compilatie van het mooiste filmmateriaal van
Leeuwarden uit de periode 1920-1985.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

LEEUWARDERS IN GESPREK
Sjoerd Nauta is directeur-eigenaar van Rami Yokota,
dat persluchtgereedschappen distribueert. Zijn
grootvader richtte in 1896 de NV RAMI op aan het
Ruiterskwartier.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

3 februari
ELFSTEGENTOCHT
Wandeling door Leeuwarden langs stegen, gloppen en
binnenterreinen met een Liwwadder gids.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

3 februari
MATA HARI OP REIS
Lezing door Yves Rocourt over de jonge Margaretha
Zelle en haar reis over de wereld.
www.friesmuseum.nl

8 februari
EPO VAN DOUWMA LEZING
Lezing door Jaap de Hoop Scheffer.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

vanaf 10 februari
JAN JANSZOON DE STOMME
Tentoonstelling met portretten van Groninger kinderen
en volwassenen van Jan Janszoon de Stomme (16151657) met de onlangs gerestaureerde zelfportretten van
de doofstomme schilder.
www.museummartena.nl

11 februari
MATA HARI
Lezing door Herman Maring over Mata Hari waarin hij
feiten van fictie scheidt.
www.friesmuseum.nl

11 februari
DE MOOISTE STADSGEZICHTEN 1600 TOT NU
Lezing door Gert Elzinga over schilderijen, tekeningen
en prenten van (on)bekende plekken in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

15 februari
LUNCHLEZING
Lezing door Nynke Stellingsma over
het Noorden en de Kunst van ons
samen.
www.tresoar.nl

(Foto Koen Broos)

8 februari en 1 maart

LIWWADDERS
Expositie in het kader van Lân fan taal.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

MATA HARI: DE MYTHE EN HET MEISJE
Tentoonstelling over het leven van Margaretha
Geertruida Zelle (1876-1917).
www.friesmuseum.nl

GRIET OP DE BEECK
Lezing door Griet Op de Beeck, schrijfster
van het Boekenweekgeschenk.
www.tresoar.nl

10 maart
MATA HARI IN WOI
Lezing door Yves Rocourt over het einde van
Margaretha Zelle’s leven.
www.friesmuseum.nl

11 maart
DE LEEUW EN BLAUWGEEL
Lezing door heraldicus Jelle C. Terluin over het
stadswapen en de Leeuwarder vlag.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 april
JANSONIUS LEZING
Lezing door de Belg Bleri Lleshi, filosoof/
documentairemaker.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

7 april
OBE POSTMA KUIER
Kuier troch de stêd mei in gids lâns spoaren fan
dichter-skriuwer Obe Postma (1868-1963).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

8 april
HET BURMANIAHUIS
Lezing door historische huizenexpert Henk Oly over de
geschiedenis van het Burmaniahuis.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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RESERVEREN?

14 maart
ETEN AAN HET HOF
Lezing door Jeanine Otten over gerechten die men in de
18de eeuw aan het Stadhouderlijk Hof at.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

14 maart
DE STENEN MAN MYTHES
Lezing door Kees Draaisma over wat er werkelijk gebeurde
aan de dijken bij Harlingen tussen 1570 en 1577.
www.hannemahuis.nl

15 maart
LUNCHLEZING
Lezing door Arita Baaijens over paradijs in de (Friese)
polder.
www.tresoar.nl

17 februari

18 maart

MATA HARI IN PARIJS
Lezing door conservator Yves Rocourt over Mata Hari
in Parijs.
www.friesmuseum.nl

BUITENPLAATSEN
Lezing door Rita Radetzky over buitenplaatsen in
Friesland.
www.museumhindeloopen.nl

30

vanaf 30 maart

tot en met 2 april

10 maart

www.dekoningshof.nl

DE BERGING VAN DE LANCASTER
Lezing over de berging van het vliegtuigwrak van
de Avro Lancaster die in 1942 neerstortte in de Alde
Feanen bij Warten.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

YIDDISH WAVES
Multicultureel festival rond de Jiddische cultuur.
www.yiddishwaves.nl

NIEUWE WILLEMSHAVEN
Lezing door Jan Norg over de geschiedenis van de
Nieuwe Willemshaven die in 1877 werd geopend.
www.hannemahuis.nl

 info@dekoningshof.nl

25 maart

1 tot en met 4 maart

6 maart

 0513 636136

(Céleste Boursier-Mougenot, variations, 2009, © Céleste Boursier-Mougenot. Courtesy Galerie Xippas. Photo: © Isabella Matheus 2009)

fan 27 jannewaris ôf

WOI
Lezing door Hans Groeneweg over de Eerste
Wereldoorlog.
www.friesmseum.nl

Prinsenweg 1, Heerenveen

MARIJKE DE BOER

Voor de oorlog was er nauwelijks zorg
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Teake (Taco) Kingma (19201994) veranderde dat; hij legde de basis
voor nieuwe voorzieningen in de Friese
zwakzinnigenzorg, zoals de sector toen nog
werd genoemd. Daarnaast had hij speciale
belangstelling voor literatuur en Friese
geschiedenis. Hij was een zorgpionier ‘mei
de pinne yn ’e hân’.
De volgende editie van Fryslân, nummer 2,
verschijnt op 28 maart 2018.

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

Filmysk fertelde ferhalen oer saken dy’t der ta dogge
Sneins fan 17.00 oere ôf alle oeren op telefyzje

Omropfryslan.nl/fryslandok

