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Brân op de hulk

Jappe Ippes, klippfiskpionier

Omslag: Klippfisk-werkers in Kristiansund. De vis wordt
in een cirkel gestapeld om ze te beschermen tegen het
weer. Mannen slepen de vis aan en vrouwen leggen
ze in de cirkel met de punt naar het midden. Als de
bult klaar is, wordt die met stro omhuld en bovenop
met een deksel en stenen afgedekt. (Fotocollectie van
het Noorse Bacalhau museum/Nordmøre museum,
Kristiansund, Noorwegen)
twitter.com/htfryslan
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In Kristiansund (Noorwegen) is een straat genoemd naar de Hindelooper Jappe Ippes (1655-1718).
Deze pionier van klippfisk is in de vergetelheid geraakt, maar zijn ‘uitvinding’ wordt nog altijd
geproduceerd. De geschiedenis ervan geeft een mooi beeld van de handelsroutes van Friese schippers
en hout-, zout- en vishandelaren eind 17de, begin 18de eeuw. En van huwelijkse trouw: kort na zijn
trouwen trok Jappe de wijde wereld in, zijn vrouw wilde Hindeloopen niet verlaten. Hun enige kind
stierf en ze zouden elkaar nooit weer zien.
Rustig viel de nacht op vrijdag 15 maart 1793 over de Wadden. Wel hing er een dichte mist, die het
zicht ontnam op de hulk De Dwinger. De grote oorlogsdriemaster, tien jaar daarvoor in Harlingen
van stapel gelopen, lag in de Blauwe Slenk, op de rede van Vlieland, om Franse oorlogsschepen in de
gaten te houden. Plotseling schoten vlammen uit de kombuis en in een ommezien stond het schip in
lichterlaaie. Hartverscheurend lieten 67 opvarenden het leven.
Pieter Buwalda (1866-1932) uit Holwerd mag dan lastig te googelen zijn, in zijn ‘donkere, pikzwarte
dorp’ was hij een praktisch ingestelde foaroanman van de socialistische beweging.
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JAN DE VRIES

Klippfiskpionier
Jappe Ippes
In Kristiansund, aan de Noorse westkust ten zuiden van Trondheim, is een straat met de
naam ‘Jappe Ippes vei’. De naamgever is een Fries en de voornaam verraadt dat hij uit
Hindeloopen afkomstig moet zijn. Jappe is al van oudsher een echte Hindelooper naam.
Ook vandaag de dag lopen er nog diverse Jappe’s rond, maar Jappe Ippes (1655-1718) is er
tamelijk onbekend. Dat is onterecht, want hij heeft iets bijzonders verricht, al was het dan
ver van huis in Noorwegen. Jappe legde daar namelijk in 1691 de basis voor de nog altijd
bestaande productie van ‘klippfisk’. Wie was hij en hoe kwam hij ertoe om uitgerekend op
deze plek dit in Noorwegen onbekende product te fabriceren?

In het Klippfiskmuseum worden bezoekers verwelkomd
door een door Rita Backer
Hjorthaug geschilderde
impressie van Jappe Ippes.
Handtekening van Jappe
Ippes, 1685. (Stadsarchief
Amsterdam)

V

olgens schrijver Daniel Ødegård van het in 2018
verschenen boek Jappe Ippes, Norges første klippfiskgründer heeft de Hindelooper de methode niet
uitgevonden om vis op een vlakke ondergrond van rotsen,
klippene in het Noors, te laten drogen. Hij moet het ergens
geleerd of gezien hebben, mogelijk in Newfoundland in
Canada. Na de ‘ontdekking’ van dit eiland in 1497 door Giovanni Caboto (John Cabot) waren het vissers uit de Golf van
Biskaje, Basken, die er in het voorjaar naar toe trokken en ter

plekke hun vangsten conserveerden met zout dat ze van huis
hadden meegenomen. De vis werd na droging ingeladen
voor de thuisreis in de nazomer.
Jappe moet erover gehoord hebben of heeft het wellicht met
eigen ogen gezien. In dat verband wijst Ødegård op Nederlandse oorlogs-eskaders die in 1665 en 1673 de toen Engelse
visserij op Newfoundland hebben verwoest. Maar het lijkt
hem twijfelachtig dat Jappe, doopsgezind dus pacifistisch
zijnde, deel uitmaakte van een oorlogsvloot. Daar is tegenin

te brengen dat Anske Fockes van Warns, nota bene een van
de kapiteins bij de laatste expeditie, van doopsgezinde huize
was – net als overigens de moeder van expeditieleider Jacob
Benckes uit Koudum. Jappe kan ook op een koopvaardijschip Newfoundland hebben aangedaan. Nederlandse zeelui
kwamen overal. Als Jappe ooit in Newfoundland geweest is,
moet hem meteen de grote overeenkomst zijn opgevallen
tussen deze kust en de Noorse bij Lille Fossen, zoals Kristiansund heette voor 1742, ook wat klimaat betreft.
Lille Fossen, Fossen of Fosna was in de 17de eeuw een
belangrijke houthaven. Nederland was de belangrijkste afnemer. Ook is genoegzaam bekend dat het transport in de loop
van de eeuw in handen kwam van overwegend Friese schippers en dan met name veel schippers uit Hindeloopen. In
Fossen kwamen veel schippers uit Hindeloopen en Koudum
constateert ook de schrijver op grond van Noorse gegevens.
Jappe en zijn vader Ippe Jelmers handelden in hout, maar
ook in o.a. stokvis. Jappe kende de markt voor gedroogde
vis en wist dat voor ‘klippfisk’, destijds bakkeljauw genaamd,
hogere bedragen betaald werden dan voor stokvis. Ook toont
de schrijver duidelijk aan dat Jappe en zijn vader en broers
kind aan huis waren in Noorwegen. Ze hadden bezit in
Trondheim, participeerden in Noorse schepen en kenden de
belangrijke figuren persoonlijk.

Een heel ander vak
Ødegård gaat niet in op de in de stukken gehanteerde taal:
het oud-Deens. Desgevraagd is hij van gedachten dat Jappe
zich verstaanbaar kon maken en de taal ook op papier
machtig was. Jappe zal contacten gehad hebben in landen
waar de belangrijkste markt lag voor zijn vis: Frankrijk,
Spanje en Portugal. Houtschippers namen vaak een lading
zout mee naar Noorwegen, ingeladen te Setúbal in Portugal
bijvoorbeeld.
Toen Jappe Ippes besloot zich op de productie van bakkeljauw te werpen moest hij naast handelaar tevens fabrikant
worden; een heel ander vak. Hij zag waarschijnlijk een gat in
de markt en hij had geld. Zijn familie was tamelijk vermogend. Na het overlijden van zijn moeder was er 30.000
gulden te verdelen, een erfenis die nu in de miljoenen euro’s
zou lopen. En vader had ook nog de nodige bezittingen zoals

huizen, scheepsparten en o.a. nog niet geïnde vorderingen op personen in Noorwegen. Jappe moet in totaal ruim
14.500 gulden geërfd hebben, los van zijn aandeel in de huizen scheepsparten en vorderingen. Zelf had hij tegen de tijd
dat hij naar Noorwegen vertrok ook al het nodige verdiend
en aan bezit verworven.
En dan was er nog een vrouw: Dick (destijds ook een vrouwennaam), dochter van schipper Thomas Jelles. Ook rijk;
Jappe trouwde niet beneden zijn stand. Maar deze Thomas
zag helemaal niets in de hemelbestormende plannen van
Jappe. ‘Schoonvader wilde niet dat Jappe Ippes zijn bedrijf in
Hindeloopen zou verlaten en het grootste deel van zijn kapitaal aan een onveilig project in Noorwegen zou spenderen’,
aldus Ødegård. Jappe ging toch. In mei 1691 reisde hij naar
Kopenhagen, om de koning van Denemarken en Noorwegen

Het straatnaambordje
van de Jappe Ippes vei in
Kristiansund. Naburige
straten zijn vernoemd
naar andere prominente
inwoners van de stad.
(Foto Jan de Vries)

Intensieve handelsrelatie

De haven van Hindeloopen. Tekening door Jan Bulthuis, 1785.
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Bekkeholmen in Kråksundet omstreeks 1950. Jappe Ippes begon
hier in 1691 zijn bedrijf. Nog altijd wordt er klippfisk geproduceerd.
(Foto Alf Strømsholm)

Van de vele zeelieden die in Hindeloopen hebben
gewoond, is Jappe Ippes een van de weinigen die opvalt.
Deze 17de-eeuwse schipper en koopman en zijn familie
vertegenwoordigen de intensieve handelsrelatie tussen
Noorwegen en hun geboortestad. Museum Hindeloopen
zou er goed aan doen een expositie te maken over deze
betekenisvolle episode, waarin ook andere plaatsen in de
Zuidwesthoek hun aandeel hadden.

Het drogen van klippfisk op de rotsen van Kristiansund, omstreeks 1930.
(Fotocollectie van het Noorse Bacalhau museum/Nordmøre museum, Kristiansund, Noorwegen)
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Vrouwen pakken de klippfisk van de rotsen op om ze te stapelen. Kristiansund, omstreeks 1930.
(Fotocollectie van het Noorse Bacalhau museum/Nordmøre museum, Kristiansund, Noorwegen)

Stapelen van klippfisk, waarschijnlijk in Kristiansund. (Fotocollectie van het
Noorse Bacalhau museum/Nordmøre museum, Kristiansund, Noorwegen)

octrooi te vragen voor zijn plannen. Hoewel hij getrouwd
was, emigreerde hij vervolgens naar Noorwegen. Nooit zou
hij terugkeren in Hindeloopen. Schoonvader was razend op
Jappe en ontzegde hem bij testament alle bemoeienis met de
erfenis. Dick overwoog hem achterna te reizen, maar verder
dan een voornemen kwam het niet. Ze bleef haar geboortestad trouw. Toen Jappe vertrok, was hij vader van een kind
bij Dick, dit memoreerde althans een van de getuigen in
het proces om Jappes erfenis. Uit het proces blijkt ook dat
er geen nakomelingen waren toen hij stierf. Hun enige kind
moet al op jonge leeftijd zijn gestorven.

Jappe vraagt patent aan

Beeld van een klippfiskwerkster bij de haven van
Kristiansund. Het beeld is
gemaakt voor het 250-jarig
bestaan van de stad in 1992.
(Foto Aagje de Vries)
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Jappes uitgebreide patent-verzoek aan de koning is bewaard
gebleven. Het woord ‘klippfisk’ komt er niet in voor, alleen
verwijzingen naar de methode zoals toegepast in New England en Newfoundland. Het verzoek bestaat uit vijf punten:
de markt, de looptijd, de beoogde locatie, bescherming en
het gebruik van eigen schepen. Ten aanzien van het eerste
punt wijst hij op de dalende prijzen voor traditionele Noorse
visproducten en legt hij uit zijn vis te willen verkopen in
Portugal, Spanje en Frankrijk wat, tot voordeel van de koning,
zou leiden tot hogere douane-inkomsten en bevordering van
de handel met die landen. Door de hoge investeringen en het
aantrekken van buitenlandse specialisten zou het monopolie
voor minstens twintig jaar moeten gelden.
In Lille Fossen was de situatie geschikt voor zijn plannen en
er was bovendien al een douanekantoor van de koning. Ook
had de plaats meerdere goede en veilige havens en beschutte
ankerplaatsen. Hij vroeg bescherming van de lokale overheid
als hij tegenstand zou ondervinden en hij vroeg twee eigen
schepen, galjoten, te mogen gebruiken voor het ophalen
van vis bij lokale vissers, die dan geen lange reizen zouden
hoeven te maken met hun vangst. Hij beloofde een goede

prijs te betalen, wat de vangsten zou stimuleren, mede tot
voordeel van de koning.
Op 11 augustus 1691 volgde de koninklijke beschikking,
die was positief op alle punten, zij het dat de periode van
het monopolie werd beperkt tot tien jaar en er waren enige
aanvullende bepalingen opgenomen, over o.a. de controle
op de vangsten, de betaling aan de vissers en de douaneregels – alle vangsten moesten worden ingeklaard. Ook Jappes
verzoek om burger van Trondheim te mogen worden werd op
voorspraak van de koning gehonoreerd. Nog voor de officiële
toestemming was hij waarschijnlijk al begonnen, want hij
maakte een vliegende start. De douane van Fossen klaarde

meteen in 1691 meer dan tienmaal zoveel vis in dan een jaar
eerder. Op voorhand verwierf Jappe twee boerderijen, op het
eiland Tustna, pal ten noorden van Fossen. Bepaalde vlakke
rotsen bij deze hoeven waren zeer geschikt voor het te drogen leggen van de vis. Op het eilandje Bekkeholmen in het
fjord Kråksundet liet hij een flink bedrijfscomplex bouwen.
Naast de twee schepen, genoemd in de patent-aanvraag,
kocht hij er nog een derde bij.
De zaken op Tustna leken zich zeer voorspoedig te ontwikkelen. De aanlanding van vis steeg spectaculair. Jappe werd
in 1692, in één klap, veruit de grootste belastingbetaler van
Fossen. Trondheimse schepen werden ingezet voor de export
van het eindproduct naar o.a. Amsterdam en Bilbao en de
nieuwe fabriek moet voor veel werkgelegenheid gezorgd
hebben. Zorgen waren er ook: de productiekosten vielen
hoog uit door het inhuren van de buitenlandse specialisten
en grote inzet van lokale mensen voor de vele bewerkingen
die het product moest ondergaan. Productie van stokvis was
veel goedkoper.

Een vliegende start
Bovendien ontstond er jaloezie. ‘Er waren partijen in het
kustgebied die misnoegd waren over de nieuwe onderneming van Jappe Ippes en de grote omvang ervan,’ schrijft
Ødegård, dit leidde tot brieven met klachten gericht aan de
koning, ‘over deze persoon genaamd Jappe Ippis, een Hollandse Fries, mennoniet van religie en een groot strever voor
zijn genoemde land.’ Jappe had het volgens de afzenders
niet goed voor met de Noren, hij was alleen maar uit op
zelfverrijking en bovendien een gevaar voor de veiligheid en
hij ontdook belasting. Het was volgens Ødegård de klagers
te doen om de grote hoeveelheden vis die hij opkocht, waardoor de stokvisproducenten te maken kregen met schaarste
en hogere prijzen.
De Noorse klagers waren lastig, maar vormden geen gevaar
voor de continuïteit van het bedrijf. Toch is het niet goed
afgelopen met Jappe en zijn Noorse avontuur. Belangrijke
oorzaak van de ondergang waren kapingen op zee, zowel
van zijn eigen schepen als van schepen van derden die hij
benutte voor het vervoer van zijn vis. Europa was in de ban
van de Negenjarige Oorlog (1688-1697), vooral Franse kapers

Affiche om de ‘bacalao’ van Noorwegen aan te prijzen.

Bakkeljauw

Kristiansund is het centrum van de Noorse klippfisk-productie.
Diverse restaurants serveren het uiteraard. Het standbeeld van een
klippfisk-werkster is afgebeeld op alle putdeksels in de straten, zoals
in Leeuwarden de Oldehove. (Foto Jan de Vries)

De term ‘klippfisk’ toont aan hoe dicht het Fries bij de Scandinavische talen staat, maar in het Frysk Wurdboek is geen benaming voor dit product
opgenomen. Al voordat Jappe in Noorwegen begon, was de benaming ‘klipvis’ onder Nederlandse handelaren in zwang voor gezouten vis uit NoordEuropa. Toch staat deze term niet in zijn octrooi-aanvraag (1691). In de processtukken (1723) spreekt men van ‘backeliauw’. Deze benaming is van
Zuid-Europese oorsprong. In landen als Portugal en Spanje is bacalhau al eeuwen een tamelijk populair product. In Suriname is het bekend als bacalao.
Labberdaan, een oudere Nederlandse benaming voor gezouten vis, houdt verband met de Baskische regio Le Labourd. Bakkeljauw wordt net als stokvis
meestal van kabeljauw gemaakt, maar het zijn verschillende producten. Bakkeljauw wordt eerst gezouten voor het wordt gedroogd. Ook de wijze van
drogen was anders. Stokvis droogde men vroeger door het op te hangen aan houten rekken. Klippfisk legde men uit op een vlakke ondergrond van
rotsen.
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waren actiever dan ooit. Toen de oorlog voorbij was, had hij
waarschijnlijk geen enkel schip meer. Bovendien veranderde
na de oorlog de markt in zijn nadeel doordat de import van
bakkeljauw uit Noord-Amerika weer op gang kwam. In 1698
kelderde op Tustna de eerder door Jappes activiteiten sterk
gestegen invoer van vis en was zijn kapitaal gedecimeerd.
‘Jappe Ippes had een baanbrekende visie op de productie
van klippfisk op de rotsen van Nordmøre. Hij zette alles in
wat hij had, maar het mislukte,’ schrijft Ødegård. Er was
tegenslag, maar de schrijver noemt Jappes onvermogen om
allianties aan te gaan met Noorse compagnons en investeerders de belangrijkste reden voor zijn ondergang. Als
voorbeeld noemt hij het eigendom van de schepen. In plaats
van rederijen op te richten, wat de normale gang van zaken
was die hij ook van huis uit door en door kende, financierde
hij alles zelf. Bij winst hoefde hij dan niet te delen, maar bij
verlies van een schip was de volledige schade voor eigen rekening. Omstreeks 1698 wist hij op Tustna bepaalde rechten
te verwerven van een derde boerderij, waar hij zich terugtrok
en geplaagd werd door procedures van werknemers, tolgaarders en andere crediteuren.

Met lege handen

> Meer weten?
• Daniel Ødegård, Jappe Ippes,
Norges første klippfiskgründer,
Tustna, 2018
• Mark Kurlansky, De kabeljauw,
biografie van een vis die de wereld
veranderde, Amsterdam, 1999
• Ewoud Sanders, ‘Labberdaan’,
in: NRC (5 dec. 1994), beschikbaar op www.nrc.nl.
• Leo H. Bouma, ‘Jappe Ippes,
de klipfiskkening’ yn: It Beaken
(jiergong 33) Ljouwert, 1971
Jan de Vries (Staveren, 1958) is
liefhebber en onderzoeker van
(maritieme) geschiedenis van de
Friese Zuidwesthoek (1600-1800).

Daniel Ødegård (Tustna
1951), woont in Bergen. In
zijn werkzame leven was
hij onderwijzer en directeur
in het primair onderwijs.
Sinds 2016 geniet hij van zijn
pensioen. Ødegård (links)
bracht in 2017 een bezoek aan
de Zuidwesthoek en Museum
Hindeloopen. Hij sprak met
Ype Brouwers (r) en schrijver
dezes. Wij hebben voor het
boek informatie uit Friese en
Amsterdamse archieven aangedragen. (Foto Jan de Vries)
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In 1701, Jappe was toen 46 jaar, werd duidelijk dat hij alles
had verloren en met lege handen in Noorwegen stond. Hij
werd gedwongen om zijn bezittingen daar te verpanden aan
een deurwaarder of van de hand te doen. Toch koos hij om te
blijven en, hoewel hij de bedrijfsactiviteiten nooit heeft hervat,
zich permanent te vestigen op Tustna en niet terug te keren
naar Hindeloopen. Zelfs toen hij 1715 niet langer kon blijven
wonen in een van de boerderijen. Noodgedwongen verhuisde
hij naar de fabriek. In een van zijn smeekschriften om hulp van
lokale autoriteiten, schreef Jappe ‘dat hij een vreemdeling was,
een arm en berooid man zonder een toevluchtsoord’. Het was
bovendien slecht gesteld met zijn gezondheid.
Mogelijk dat in die laatste levensjaren de ‘tollenaar van
Vossont’ (Fossen) zich over Jappe bekommerde, ‘een man
die hem speesijaal kende en groote geneegentheit comt toe
de draagen’. En Jappe kreeg enige financiële hulp van zijn
vrouw in Hindeloopen door bemiddeling van de koopman
en aangetrouwde oomzegger Alker Ages, die blijkbaar wel

Klippfiskkening
Op basis van Noorse literatuur schreef Leo H. Bouma
al in 1971 een artikel over ‘Klipfiskkening’ Jappe Ippes.
Door Daniel Ødegård is de Noorse kennis verder
uitgewerkt en hij toont Jappes afkomst uit Hindeloopen
onweerlegbaar aan. Het boek gaat (uiteraard) niet in op
de tamelijk omvangrijke Nederlandse handel in gezouten vis uit o.a.: Lapland, IJsland en Newfoundland. De
eventuele rol van Jappe en zijn vader in de Nederlandse
handelsnetwerken is ook niet onderzocht.

eens in Fossen kwam en het contact onderhield. Dat blijkt
uit een persoonlijke brief van 1 april 1716, van Alker aan Dick
Thomas, bevattende een wissel van 60 rijksdaalders, 150
gulden, ‘van Jappe oom [..] uit oorsaak getrokken van bijna
de’uiterste armoede en seer swak van lichaam[..] met een
biddende versoek, door hem in sijn brief aan mijn geschreven, dat deselve door u magh werden betaalt [..] hopende
deese de laatste te sullen sijn die hij in dit leeven van nooden
sal hebben’. De tollenaar adviseerde om Jappe te Fossen
in de kost te doen, zodat er iemand was die voor hem zou
zorgen, ‘eeven als een vaader voor sijn kint’, en bij overlijden
een waardige begrafenis kon regelen.
Jappe Ippes stierf ongeveer twee jaar later, inderdaad op Fossen. Met enige slagen om de arm noemt Ødegård de datum
van 17 maart. Waarschijnlijk is hij begraven in het naburige
Bremsnes. Dick Tomas zal het gevraagde bedrag hebben
betaald, net als in voorgaande gevallen. Zij had nog geld genoeg, zoals blijkt uit de problematische afwikkeling van Jappes nalatenschap. Ook al leefden ze 27 jaar gescheiden; voor
de wet waren Jappe Ippes en Dick Thomas nog steeds man
en vrouw. Yk Hommes, een oomzegger van Jappe, getrouwd
met genoemde Alker Ages, claimde met succes Jappes deel
uit de gezamenlijke boedel. Teleurgesteld wendde Dick zich
tot het Hof van Friesland, maar ook daar kreeg ze geen gelijk.
Yk Hommes betoogde dat ze had verzaakt om Jappe te volgen naar Noorwegen; Dick wist volgens haar dat hij vertrok
om daar zaken te doen, ze had ingestemd met zijn vertrek
en toen hij wegbleef nooit om een scheiding gevraagd. Op
het bericht van Jappes overlijden had ze hem laten beluiden
en alle andere in Hindeloopen gebruikelijke tekenen van
rouw in acht genomen. Zo had ze een jaar in rouwkleren
gelopen. Jappe had graag gezien dat ze naar Noorwegen was
gekomen. Dat liet hij blijken door haar brieven en cadeaus te
sturen.
Rinner Sibles uit Molkwerum, een goede vriend van Jappe,
wilde niets weten van slecht gedrag ten opzichte van Dick.
Hij verklaarde dat hij Jappe had zien huilen en weglopen als
het gesprek op Dick kwam, maar wist niet of de tranen uit
liefde vloeiden of van woede. Het was de plicht van de vrouw
om haar man te volgen, oordeelde het Hof, dat daarmee
Dicks eis van kwaadaardige verlating van de hand wees. <

TOM SANDIJCK EN ARNOLD ZEBEL

Griekse godenbeelden
				in gips

Tijdens de restauratie van Dekema State in
Jelsum (1997-2000) zijn in de kruipruimte van een
van de vertrekken delen van decoratief stucwerk
gevonden, die dienden als ondersteuning van de
19de-eeuwse vloerbalken. Het waren fragmenten
van vier menselijke figuren, een tweetal consoles
en een basement, alle van stucwerk (gips).
Aanvankelijk was niet duidelijk wat de beelden
voorstelden en welke functie ze hadden. Na
onderzoek door kunsthistoricus drs. P.A. Terwen
en bouwhistoricus Ben Olde Meierink werd al
snel duidelijk dat het om bijzondere en zeldzame
sculpturen gaat.

D

e vier beelden, twee kariatiden (als pilaren gebruikte
beelden) en twee hermen (pilasters uit een ornament) zijn gemaakt van gegoten, maar niet massief
gips. In het binnenwerk zijn bakstenen geplaatst om krimp
en scheurvorming te voorkomen. Vanwege de kwetsbaarheid
van het materiaal tijdens vervoer zullen de beelden door
reizende ambachtslieden ter plekke zijn gegoten. Ze hoefden
alleen de mallen en het gips mee te torsen, water en bakstenen waren op de locatie voorhanden.
De beide kariatiden vormden de zijwangen van een schouwpartij en stellen een man en vrouwspersoon voor, staand
op een basement met de armen boven het hoofd onder een
console. De twee hermen zijn beelden van de godin Minerva
met haar attributen de uil en het schild met esculaap en van
de god Mercurius met als attribuut de haan. Deze beelden
hebben waarschijnlijk ter weerszijden van een deurkozijn
gestaan. Een dergelijke opstelling is terug te vinden in het
Poptaslot (Heringastate) in Marsum waar vergelijkbare
beelden staan. Zij zijn gemaakt van zandsteen en kunnen
omstreeks 1631 worden gedateerd.
In het huisarchief van Dekema State zijn nergens opdrachten, rekeningen of andere stukken te vinden die een indicatie
kunnen geven over de datering van de beelden. Als opdrachtgever komt echter het echtpaar Jurjen Ripperda en Anna
Catharina Dekema het meest in aanmerking. Het echtpaar
betrok de state in 1622. In de periode 1626-1633 zijn er nogal
wat (ver)bouwactiviteiten ontplooid, waaronder het vergroten
van de zijvleugel. Het is aannemelijk dat in die periode ook
aanpassingen in het interieur zijn gedaan. Het is goed mogelijk dat het echtpaar voor de modernisering van het interieur

inspiratie opdeed in de kringen waarin het verkeerde: Jurjen
Ripperda was hofmeester van stadhouder Ernst Casimir van
Nassau (1573-1632). Daar kwam hij mogelijk in aanraking
met architecten en kunstenaars die werkzaam waren voor
de stadhouder. Het is aannemelijk dat de beelden dus in de
eerste helft van de 17de eeuw zijn vervaardigd en geplaatst.

Na de vondst zijn de beelden
gerestaureerd en opgesteld
op de zolder van Dekema
State. Rechts en links de hermen, in het midden de beide
kariatiden. (Samengesteld
beeld met foto’s van Dik van
der Mey)

Oude techniek
Het maken van gipsen beelden is een oude techniek. Tijdens
de Renaissance werden in Italië talloze gipsafgietsels gemaakt van beroemde klassieke beelden. In Nederland kwam
de gipsgieterij pas op gang toen het in het buitenland al een
algemeen toegepaste techniek was, zoals bijvoorbeeld in
9
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Toen in 1738 na zijn overlijden de inventaris van zijn bezittingen werd opgemaakt, werden een groot aantal mallen en
gietvormen genoemd die tot zijn werkplaats behoorden.
Tijdens bouwhistorisch onderzoek in de jaren tachtig van
de 20ste eeuw werd voor het eerst een 17de-eeuwse toepassing gesignaleerd. In het Hofje van Eva van Hoogeveen
aan de Rapenburg in Leiden, ontworpen door Arent van
‘s-Gravesande (ca. 1610-1662), bevindt zich in de regentenkamer een fraaie schouwpartij. De boezem wordt gedragen
door twee consoles op halfzuilen. Uit een bewaard gebleven
rekening uit 1655 blijkt dat het hier gaat om ‘een paer groote
pleyster posten met een voetgen (...) van de haertstede op de
nieuwe camer.’ De leverancier van deze ‘posten’ was Jeroen
Henricx van der Mey (1616-1667) die samen met zijn broer
een pleistergieterij bezat en gebakken, gegoten en gepleisterde posten kon leveren. Ook in Den Haag en Scheveningen
komen in bestekken gepleisterde posten voor. Met uitzondering van de genoemde schouw van het Hofje van Eva van
Hoogeveen is al dit pleisterwerk verloren gegaan.
Het echtpaar Jurjen Ripperda
en Anna Catharina Dekema
dat mogelijk de beelden
omstreeks 1625 heeft laten
aanbrengen. (Koninklijk Fries
Genootschap/Dekema State)

Engeland de stucschouw uit 1565 in de Drawingroom van
Wolseleyhouse. Het is waarschijnlijk dat de gipsgieterij via
Engeland of Duitsland in Nederland terecht is gekomen.
Beeldhouwers die zich de techniek eigen maakten waren
Hendrick de Keyser en Caspar Panten. Beroemd was ook
de Leidse gipsgieterij van de familie Van der Mey. De Leidse
hoogleraar Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812)
schreef: ‘De beroemde pleister- of gipsgieterij Van der Mey
te Leiden leverde van tijd tot tijd beeldwerk en liet dat overal
in het land aanbrengen. Nog steeds bewaart een nakomeling
van deze familie, Arie van der Mey te Warmond, een prachtige zeer bekende verzameling van echte en oude afgietsels
van allerlei vormen en beeldwerk...’
In de stad Groningen was in de eerste decennia van de 18de
eeuw de Italiaanse gipswerker Giuseppe Comado werkzaam.

Identieke beelden
In 2005 ontdekten leden van de Vereniging van Vrienden en
Vriendinnen van Dekema State dat er gipsen beelden in het
landhuis De Eese bij Steenwijk aanwezig zijn. In gezelschap
van Ben Olde Meierink bezochten enkele leden van de vereniging het oude slot. Men kon vaststellen dat de beelden,
ter weerszijden van een schouw, identiek waren aan die van
Dekema State en onmiskenbaar uit de dezelfde vorm waren
gegoten. Het huis op het Landgoed De Eese werd in 1619 gebouwd op de fundamenten van een veel oudere voorganger.
De beelden zijn daar in 1620 of 1621 geplaatst. Omstreeks
die tijd, of even later, moet dat ook op Dekema State zijn
gebeurd.

Ook in het depot van Museum Rotterdam bevinden zich
identieke beelden, zonder twijfel gegoten uit dezelfde mallen
als die van Dekema en De Eese. Ze zijn afkomstig uit een
huis aan de Leuvehaven, in het begin van de 17de eeuw een
rijke buurt waar kooplieden, reders en bankiers hun kantoren
en woonhuizen hadden.
In het Centraal Museum Utrecht bevinden zich sinds 1877
een basement en twee consoles die overeenkomen met de
basementen en consoles van de hiervoor omschreven beelden. Deze onderdelen zijn afkomstig van een schouwpartij in
het Groot Auditorium (1634) van de Universiteit Utrecht. In
Nederland komen wel meer beelden als zijwangen voor van
een schouwpartij zoals in het eerdergenoemde Poptaslot in
Marsum en ook in het stadhuizen van Franeker en Bolsward.
Deze zijn echter gehouwen uit Bentheimer zandsteen.

‘Ouderwetsche versierselen’
De stucbeelden van Dekema State kunnen dus omstreeks
1625 worden gedateerd. Naar waar ze zich in het gebouw bevonden, kunnen we een beredeneerde gok doen. De schouwen
bevonden zich tegen de west- en de oostmuur van de stins.
Voor de schouw met de kariatiden komt die in het Sael, de
representatieve ruimte van de state, het meest in aanmerking.
Het ligt voor de hand dat de hermen zich ter weerszijden van
een deur, ook op de begane grond, bevonden, mogelijk bij de
ingang van het Sael, grenzend aan de vestibule. Maar het is
niet uit te sluiten dat ze in de zijvleugel of op de verdieping
waren geplaatst. Wanneer ze zijn verwijderd is moeilijker te
zeggen. Mogelijk is dat gebeurd tijdens een grote verbouwing omstreeks 1811, toen het gebouw met een verdieping
werd verlaagd, de ramen werden vergroot en de hoofdingang

van de achterzijde naar de voorzijde werd verplaatst. Tevens
werden toen ‘de ouderwetsche versierselen en sieraden zoo
van binnen als van buiten’ verwijderd, zoals Yme Kuiper heeft
aangetoond. Gelukkig zijn de restanten van de beelden niet
helemaal verdwenen. Ze werden hergebruikt als ondersteuning van een nieuwe vloer in de Boekerij (thans eetkamer),
waar ze tijdens de restauratie weer tevoorschijn kwamen.
Het is te prijzen dat het Old Burger Weeshuis, de huidige
eigenaar van Dekema State, de waarde van de beelden vrijwel direct na de vondst inzag. Na restauratie zijn de beelden
geplaatst tegen de westmuur van de zolderverdieping (thans
‘de beeldenzolder’ genoemd) waar bezoekers ze kunnen
bewonderen. <

De kariatiden in de woonkamer van ‘het Slotje’ op landgoed De Eese zijn identiek
aan die van Dekema State.
(Foto Dik van der Mey)

> Meer weten?
• P.A. Terwen, Bouwfragmenten
gevonden in de Dekema State
te Jelsum, Leiden, 1998
• P.A. Terwen, Gipsen bouwsculptuur Dekemastate te
Jelsum (FR), Leiden, 1999
• Ben Olde Meierink, ‘Gipsgietwek in Nederland in de
zeventiende eeuw’, in: Stuc,
kunst en techniek, Zwolle,
2010
• Yme Kuiper, ‘De verbouwing
van Dekema State tussen
1809 en 1814: een ongezochte vondst in het huisarchief’,
in: Nieuwsbrief Vereniging van
Vrienden en Vriendinnen van
Dekema State, nr. 65, 2018
• www.dekemastate.nl

Eind dit jaar verschijnt het
boek over Dekema State, geschreven door Sjoerd Cuperus
en Yme Kuiper.

In het depot van Museum
Rotterdam bevinden zich
twee identieke beelden. (Foto
Museum Rotterdam)

De beelden en de consoles hebben een
kern van baksteen. (Foto Dik van der Mey)
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De vondst van de beelden onder de vloer van de boekerij in 1998. (Foto Dekema State)

Dekema State is gesticht in het begin van de 14de eeuw en kreeg na vele aanpassingen en verbouwingen z’n huidige gedaante.
(Foto Dekema State)

Tom Sandijck (Coevorden,
1954) is grafisch ontwerper.
Hij publiceerde o.a. over de
Hollanderwijk en over verschillende aspecten van Dekema
State waaronder Havank op
Dekema State.
Arnold Zebel (Schiedam, 1948)
is bouwkundige. Hij is voorzitter van de Vereniging van
Vrienden en Vriendinnen van
Dekema State en publiceerde
over verschillende onderwerpen over Dekema State.
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BIJ HET GRAF VAN… PIETER BUWALDA

DOEKE SIJENS

Ut it
tsjuster
nei it
ljocht
Wa’t stilstiet by de opkomst fan it sosjalisme
yn Fryslân, komt net as earste mei Holwert
oan as foarbyld fan in read plak. Dochs waard
hjir al yn 1896 in ôfdieling fan de SDAP
oprjochte, dy’t jierrenlang bestien hat. Ek yn
Holwert wienen moai wat leden fan de AJC,
de Geheel-Onthouders Bond en de Nationale
Landarbeidersbond, in grut ferskil mei oare
doarpen yn it kristlik-ortodokse Westdongeradiel.
Pieter Buwalda (1866-1932) wie ien fan de
foaroanmannen fan de beweging yn dit foar
arbeiders ‘donkere, pikzwarte’ doarp. Hy wie gjin
ideolooch, mar hat besocht om mei praktyske
oplossingen it lot fan de arbeiders te ferbetterjen.
Trije foarfjochters fan de
SDAP út Holwert, likernôch
1900. Links Pieter Buwalda,
yn de midden Freek Bouma,
dy’t him opfolge yn de
gemeenteried) en rjochts
timmerman Sikke van der
Bos, letter kassier fan de
Nutsspaarbank. (Kolleksje
Jan van der Velde)

Pieter Buwalda, likernôch 1925. De foto komt út it tinkboek 25 jaren van strijd, 1900-1925. Gedenkboekje
samengesteld in opdracht van het hoofdbestuur, van de Nederlandse Bond van arbeiders in het landbouw,
tuinbouw en zuivelbedrijf. (Tresoar)

12

P

ieter Buwalda wie de âldste yn in húshâlding mei
fjouwer bern. Krekt as oare arbeidersbern moast er nei
de legere skoalle oan it wurk. Hy moat mei oandacht
de lessen op skoalle folge ha, want letter soe er mei gemak
brieven, notulen en krantestikken skriuwe, dy’t tige lêsber en
helder formulearre binne. By de boeren yn ’e omkriten fan
syn bertedoarp makke er lange dagen en fertsjinne in bytsje.
Lykas in soad oare lânwurkers brûkte er drank om de ellinde
te fersêftsjen. Yn 1890 (hy hie doe al ûnder tsjinst west) wie
er belutsen by fjochterij yn it doarp en moast er in moanne de
sel yn. Mooglik wie der drank yn ’t spul, want Buwalda soe in
fûle drankbestrider wurde. Ek op oare wizen naam syn libben
in kear.

Yn 1891 troude er mei Akke de Jong (1868-1954) en in jier
letter waard harren soan Willem (1892-1972) berne. Nei
alle gedachten wie Buwalda doe al gjin arbeider mear, mar
gernier, lykas syn twa bruorren. De fertsjinst fan in gernier
wie net heger as fan in sljochtwei arbeider, mar in ‘gardenier’
wie wol minder ôfhinklik fan de geunst fan in boer. Hy koe
altyd earne oars wurk sykje. Dy bewegingsfrijheid wie wol
nedich om’t Buwalda mear en mear yn aksje kaam foar de
arbeidersbeweging. Hy folge it nijs oer de beweging yn it
súdeasten fan Fryslân en op It Bilt yn ’e kranten en gie nei
gearkomsten yn Holwert, dy’t meastentiids hâlden waarden yn
Hotel De Klok.

Altyd warber
Troelstra, dy’t dêr meardere kearen west hat, skreau yn syn
tinkskriften oer ‘de zóó volgepropte zalen in Holwerd’ […],
waar de menschen als geelectrificeerd staan met vurige
vonken spattend uit de oogen en de glanzen van geestdrift
stralende van de hoekige, gespierde, gegroefde gezichten.’
Buwalda wie nei alle gedachten in sympatisant fan Troelstra
syn Friesche Volkspartij. De ynfloed op Buwalda fan de
anargistyske Domela Nieuwenhuis, dy’t ek wol yn Holwert
sprutsen hat, wie minder grut. Hy hat altyd besocht om op
demokratyske wize feroaringen te beklauwen. Troelstra wûn
noch mear syn sympaty nei’t er trije Holwerters, meistriders
fan Buwalda, foar de rjochtbank ferdigene.
De ôfdieling Holwert fan de SDAP is begjin 1896 oprjochte,
it gie ynearsten om sa’n tweintich leden. Twa moanne
letter reizge Buwalda nei Utrecht foar it partijkongres, dêr’t
de posysje fan de lânarbeider oandacht krije soe. Hy wist
tritich jier letter noch dat Troelstra dêr in taspraak hâlde.
‘Hij gaf daarmede de stoot aan de belangstelling van het
vraagstuk, met name onder ons plattelanders.’ Buwalda
kaam sels ek oan ’t wurd, doe’t it gie oer de mooglikheden
foar arbeiders en boeren om gear te wurkjen. Neffens him
wienen de tastannen sa ellindich dat soks ‘iets onmogelijks’
wie. Buwalda soe noch wol faker nei kongressen reizgje (as
der jild wie om de reis te bekostigjen), mar syn oandacht gie
benammen út nei wat der pleatslik oanpakt wurde koe.
Sa besocht er yn 1900 om yn Holwert ‘een vakvereeniging
van landarbeiders’ op te rjochtsjen. ‘Ze hebben door
den dorpsomroeper hun vakgenooten tot aansluiting
aangespoord, en ook de landgebruikers uitgenoodigd.’
Mear sukses berikte er mei it opsetten fan in ‘coöperatieve
aardappelhandel’, dêr’t al rillegau ek yn oare plakken
belangstelling foar wie. Doe’t yn Holwert in begraffenis
feriening oprjochte waard en minsken jild betelje moasten
om mei te dwaan, kaam Buwalda yn aksje. Hy rjochte
‘Naastenplicht’ op ‘om op oud gebruikelijke wijze, dienst te
bewijzen bij overlijden der buren, en wel acht rechts- en acht
links buurmannen.’ Meidwaan koste neat, mar in buorman
koe him net foar syn plicht wei wine. Yn 1912 hie de feriening
240 leden.

Grêfstien fan Pieter Buwalda
yn Holwert, mei logo’s fan de
SDAP, de Bond van Arbeiders
in Landbouw-Tuinbouw en
Zuivelbedrijf en de Algemene
Nederlandse Geheel-Onthoudersbond. (Foto Jan van der
Velde)

Buwalda wie altyd warber. Hy kaam mei útstellen, wie
agint fan Het Volk yn Holwert, tsjinne fersykskriften yn
by de gemeenteried oer wurkferskaffing en organisearre
byienkomsten. Hy wist wol dat fan it regear net folle te
ferwachtsjen wie as it gie om de arbeiders ‘út it tsjuster nei
it ljocht te bringen’, mar sette altyd troch. Yn febrewaris
1908 kaam it yn Holwert dan dochs ta de oprjochting fan in
ôfdieling fan de Nederlandse Landarbeidersbond. Foar dy
fakferiening hat Buwalda in soad út ’e wei set, yn Holwert
hat er bestjoerslid west oan 1931 ta. De earste aksje dêr
wie om yn ’e maitiid mei it each op de bern dy’t mei nei it
lân giene, net langer om fiif mar om seis oere mei it wurk
te begjinnen. Buwalda hat ek yn it haadbestjoer fan de
Nederlandse Landarbeidersbond sitten (yn 1909 fusearre mei
de Zuivelbewerkersbond) en wie tusken 1910 en 1913 foarsitter.
Al sûnt 1904 besocht it distrikt Dokkum fan de SDAP om in
sit te krijen yn Deputearre Steaten, mei elke kear Buwalda as

Gearkomsten fan de
arbeidersbeweging wienen
meastentiids yn Hotel
De Klok. Troelstra hat dêr
meardere kearen west. Yn
syn tinkskriften skreau er ‘de
zóó volgepropte zalen in Holwerd’ […], waar de menschen
als geelectrificeerd staan
met vurige vonken spattend
uit de oogen en de glanzen
van geestdrift stralende
van de hoekige, gespierde,
gegroefde gezichten.’
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Fonteinstrjitte yn Holwert,
likernôch 1920. Dit wie de
strjitte dêr’t allinnich mar
arbeiders wennen, lykas de
Buwalda’s. (Kolleksje Jan van
der Velde)

Propaganda-affysje fan de
SDAP mei portret fan Pieter
Jelles Troelstra nei in ûntwerp
fan Jelle Troelstra, 1925.
(Tresoar, foto Dick van der
Heijde jr.)

wichtichste kandidaat. De jierren troch is dit mislearre, der
wienen yn dit part fan Fryslân te min sosjalisten.
Mei de gemeenteried fan Westdongeradiel gie it ynearsten
net folle better, Buwalda wie al yn 1905 kandidaat. Uteinlik soe
er yn 1917 wól keazen wurde. Ek yn de gemeenteried besocht
er saken foarinoar te krijen, dêr’t it libben fan in arbeider
lichter troch waard. Faak stie er dêrby tsjinoer de konfesjonele
partijen dy’t alles te djoer of te nuodlik fûnen.
Utsein twa foto’s is der neat persoanliks fan Pieter Buwalda
bewarre bleaun. Hy hat safolle oanpakt, dat der fêst net folle
tiid oer bleaun is foar syn frou en bern, mar soks bliuwt rieden.
As oare wurkers skoft hâlden, lies Buwalda de krante. Neffens
in kollega fan de partij wie er in ‘een stuwkracht en hardnekkig
werker.’ Hy is ek ‘een vraagbaak voor velen’ neamd,
‘inzonderheid waar het arme menschen betrof. Het mooie in
het werk van Buwalda was, dat hij zijn eigen persoon steeds
op de achtergrond stelde.’

Fûl út ’e hoeke
Buwalda koe lykwols ek bysûnder fûl út ’e hoeke komme. Doe’t
de sosjalisten fan Holwert yn 1927 kâns hienen op in eigen
gebou wie der net genôch jild om it pân te keapjen. Buwalda,
sûnt de oprjochting agint, frege by de Centrale Arbeiders-

Mei tank oan Jan van der Velde,
Holwert.
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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Pieter Jelles Troelstra (midden) mei de krante Het Volk. Buwalda
wie agint fan dy krante yn Holwert. (Tresoar)

Verzekerings- en Depositobank om in liening. Doe’t er in
ôfwizing krige, wie er net mijen yn syn reaksje en drige er de
direkteur de ‘circulaires’ fan de fersekering wer op te heljen
by de klanten. Uteinlik kaam it foarinoar en doe’t Buwalda
by de iepening fan ‘Ons Huis’ in rede hâlde oer tritich jier
arbeidersbeweging yn Holwert, sil er grutsk west ha oer wat
der berikt wie. Sels hie er ‘Ons Huis’ tûzen gûne liend, in
moai foarbyld fan syn ûnbaatsuchtigens. Yn in krantestik soe
er úthâlde dat de ‘idealen van het socialisme’ him holpen om
‘den volhardenden strijd tot het einde van het leven te kunnen
voeren met de strijdlust en opgewektheid, die daarvoor noodig
is.’
Der wienen fansels ek tsjinslaggen. ‘Ons Huis’ rekke al rillegau
finansjeel yn ’e problemen en yn 1929 joech Buwalda ‘om
persoonlijke redenen’ syn sit yn de gemeenteried oer. Ek dêrby
gie it om skeel tusken partijgenoaten. Yn 1931 kaam er oars op
’e nij yn ’e ried. Hy bleau altyd moedich. Doe’t yn 1929 in nije
ekonomyske krisis wankte, warskôge Buwalda foar fatalisme.
‘Geestdriftige strijders zoowel als rustige denkers en werkers
hebben we zoo van noode. […] Wil men een ietwat gelukkiger
en zonniger leven, dat kan nu eenmaal niet op andere wijze
worden veroverd dan door zichzelf te helpen, door middel van
organisatie, zowel op politiek als op economisch gebied.’ Ek
dit kear wie syn oplossing foar de misêre praktysk. ‘Stel ieder
gezin op 10 pondemaat land, dan geeft dat aan een 10-tal
gezinnen werk op 100 pondemaat land. Een landbouwer met
10 pondemaat bouwland vraagt dit aantal werkkrachten niet.’
Yn de maitiid fan 1932 wie Buwalda op it lân oan it wurk, doe’t
er in beroerte krige en in pear dagen letter is er ferstoarn. By
syn begraffenis op 11 april 1932 wienen sa’n 150 minsken.
Ien fan syn meistriders spruts dêr oer ‘de groote kracht die
er steeds van Buwalda uitging’ en neamde him ‘het symbool
van de opkomst van de arbeidersbeweging.’ Op deselde dei
in jier letter waard in stien op syn grêf pleatst, bedoeld as
‘gedenksteen voor de komende geslachten’ fan Buwalda én it
sosjalistyske ideaal dêr’t er sa fûl foar wurke hie. <
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NABUREN

EGGE KNOL

Het elfhartenwapen
van de Ommelanden
Het wapen van de provincie Groningen op een gouden afslag van
een florijn van 28 stuivers uit 1675. (Groninger Museum, foto Marten de Leeuw)

Het wapen van de stad en van de Ommelanden in het handschrift Conscriptio nobilium
Groningensium van Rinnert Van Solckema. (Fries Museum, collectie Koninklijk Fries
Genootschap, foto Johan van der Veer)

Cliché uit de 18de eeuw voor een winkelzak met het wapen van de Ommelanden omringd met symbolen van agrarische welvaart zoals rund, paard,
graan, kazen en boter. (Groninger Museum, foto Marten de Leeuw)

In de vorige Fryslân werd ingegaan op de erfenis van Redbad (Radboud) in de Friese landen. Een groot
man die veel sporen naliet die in één artikel niet zijn samen te vatten. Toch had daar wel zijn erfenis in
Groningerland ter sprake mogen komen. Deze rubriek geeft de kans de lezers bij te praten.
Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op Friese
zaken.

Egge Knol (Den Helder, 1956)
is bioloog en archeoloog,
promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en oude
kunst bij het Groninger Museum
en publiceert over de NoordNederlandse cultuurgeschiedenis.
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G

roningen is lang een gewest geweest met een
eigenaardige structuur. Aan de ene kant de stad, aan
de andere kant de Ommelanden. Die laatste voelden
zich Fries en zetten zich af tegen de oppermachtige stad. Om
zich te profileren, besloten de heren van de Ommelanden in
1578 om een zegel te gaan voeren, bestaande uit de wapens
van hun vijf landschappen met als hartschild het oude
wapen van de Friese koningen, het wapen met de blauwe
dwarsbalken op zilver, vergezeld van elf harten. Geheel van
harte was de keuze niet. Sommige heren wisten zich te

herinneren dat de oude koning Radboud een Deense despoot
was, maar hun oppositie gaf niet de doorslag. Overigens is
deze overlevering een nare herinnering aan heidense Deense
Noormannen die eens heersten over de Friese landen. Die
herinnering werd in de loop van de tijd gekoppeld aan de
oude Friese, eveneens voorchristelijke koning.
Het zegel werd gebruikt om stukken te zegelen, maar ook
aangebracht op munten van de Ommelander muntslag.
Spoedig echter beperkte het gebruik zich tot het hartschild,
het elfhartenwapen. In 1594 werd dit onderdeel van het

provinciewapen van Stad en Lande zoals de provincie
Groningen destijds heette. Het Ommelander wapen is terug
te zien op wijnglazen, bodebussen en glas-in-loodramen.
Als de heren in de stad vergaderden, konden ze zondags in
de drie grote kerken zitten in hun eigen herenbank, voorzien
van het elfhartenwapen. Het is ook te vinden in het wapen
van de admiraliteit van Friesland, maar vertegenwoordigt
ook daar een deel van de provincie Groningen en niet van
Friesland. En het verscheen in de kop van de Ommelander
Courant. Het Groninger Museum bewaart een prachtig cliché
van het wapen, mogelijk gebruikt voor winkelzakken. Het in
1837 opgerichte studentengenootschap Ommelandia voert
het elfhartenwapen uiteraard te pas en te onpas.
Hoewel de Friese identiteit van de Groninger Ommelanden
in de loop van de 19de eeuw in het Groninger bewustzijn
is weggezakt, blijven het Groninger provinciewapen en
het daarvan afgeleide wapen van de Rijksuniversiteit tot
op de dag van vandaag ervan getuigen. Vaak hoor ik van
studenten dat dit onderdeel van het universiteitswapen de
provincie Fryslân vertegenwoordigt in de ‘universiteit van
het Noorden’, maar dat is toch echt gebrek aan kennis. Het
elfhartenwapen, en ook de blauwe en rode hoeken van de
provincievlag representeren de Groninger Ommelanden.
Het jonge Friese koningswapen is ook in het provinciewapen
van Noord-Holland terug te vinden. Zoals in het
vorige nummer is uiteengezet, was er naast het oude
koningswapen een nieuw wapen met twee gouden gaande
aanziende leeuwen vergezeld van gouden blokken op blauw.
Met zeven blokken is dit het wapen van Friesland, maar het
is met vijf gouden blokken ook de helft van het wapen van
Noord-Holland. Het wapen van landsdeel Westfriesland

Bokaal met deksel voorzien van het wapen
van de Ommelanden. Eerste helft 18de
eeuw. (Groninger Museum, foto Marten de
Leeuw)

Wijnglas van de heren van de Ommelanden, tweede
helft 18de eeuw. (Groninger Museum, foto Marten
de Leeuw)

kent namelijk vijf blokken. In de Middeleeuwen varieerde het
aantal blokken overigens.
Pas eind 19de eeuw kreeg het oude Friese koningswapen in
Friesland de vorm van een wapperende vlag die dankzij watersport, suikerstroop en koffiemelk aan snelle populariteit
won en tegenwoordig zelfs in de vorm van slippers bestaat,
zodat de vlag door fanatieke Friezen dagelijks met voeten
wordt getreden. Om maar te zwijgen van zwem- en ondergoed gemaakt van
de Friese vlag. In
veel landen zou dit
heiligschennis zijn,
maar in Friesland is
het een toonbeeld
van vaderlandsliefde. <

Het wapen boven de herenbank van de Ommelanden in
de Nieuwe Kerk in Groningen, 1664. (Groninger
Museum, foto John Stoel)
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HENK BLOEMHOFF

Et eigene an de
Stellingwarver veldnaemen
Wat is typisch Stellingwarfs, watte veul algemiener in de benaemings
van Stellingwarf? Mit inkelde wat raodselachtige streekandudende
naemen stelt et gebied him veur. En hoe hebben Stellingwarver
laandschopselementen motief west veur pattie dörpsnaemen? In een kleine
groep veldnaemen wodt et unieke anwezen tegen et meer algemiene over.
Regiovlagge van Stellingwarf.

D

e oolde laandstreek Stellingwarf (Stellingwerf) ligt
- roegweg - tussen Stienwiek, De Kuunder, ’t Vene
(Heerenveen) en Veenhuzen. Et Stellingwarfs is een
diel van et Nedersaksisch, et taelgebied van et Stellingwarfs
ziej’ op bi’jgaonde kaorte. De tael is niet Fries dus, mar de
poletiek van vroeger was dat wel. Van 1300 tot in de 16de

ieuw hudede men de ‘Friese vrijheid’, mit naeme tegen de
bisschop van Utrecht.
De regionaeme Stellingwarf is uut de geschiedenis aorig
bekend. Mar in een tekst uut 1331 doen ‘grietmannen en
stellingen’ van ‘et laand Stellingië’ de schout van Vollenhove
tiedinge dat ze alle overienkomsten mit de bisschop van
Utrecht naokommen willen. Stellingië – behalven daormit
wodde de streek ok nog anduded as Stalling, in een wat
eerdere uutspraoke van abt en magistraat van Staveren en de
rechters van De Lemmer, De Kuunder en dus Stalling.

Drie distrikten
Van et woorddiel warf wodt anneumen dat et ‘rechtsdistrikt’
inhul. Stellingwarf – et rechtsdistrikt van de stellingen dus.
Mar wat is een stelling? In september 1500 wodde de regio
inneumen deur Albrecht van Saksen en anslutend brocht
zien zeune Georg et onder bi’j Frieslaand. Van doe of weren
stellingen dörpsrechters, mar veur 1500 fungeerden ze in et
zonuumde ‘vri’je laand’ ok as bestuurder. In zien Chronique
ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (1622) nuumt
Pierius Winsemius dat Stellingwarf veurtied bestuurd wodde
deur drie stellingen. Staot stelling veur eigener van een stemmeholende plaetse, vanwegens et veurkommen van stelle
= stemmeholende stee? Daor wodt et nogal es op hullen.
Daornaost is wel speuld mit et idee dat de anduding ‘stellingen’ van oonze regio weerommegaot op vlochtelingen uut

Landschapsnamen

Taelkaorte van et Stellingwarfs. In geel: daor wodt Stellingwarfs
praot. De greens in rood is die van de regio Stellingwarf (mit de
gemienten Oost- en West-Stellingwarf). (Kaorte Henk Bloemhoff)
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In deze rubriek staan namen centraal. De relatie tussen
taal, mensen, naamgeving en landschap brengt de
Friese gemoederen vaak in beweging. Dit is de tweede
bijdrage in een twaalfdelige reeks die probeert de discussie tot feiten te herleiden.

Warkzemheden in De BoverKuunder, 1919. In de naeme
‘De Kuunder’ zol ‘kuun’
weerommegaon op Indogermaans ‘*keun’ (=mooi,
schoon). ‘T(s)jon[ger]’ is et
gevolg van Friese uutspraok
anpassings. (Historische
Vereniging Oosterwolde)

de tied van de bekende Saksische Stellinga-opstaand tegen
Lodewiek de Duutser (842). Bewies is veer te zuken, mar
onderzuuk van de naeme Stellinga in dat verbaand leverde
op dat stellingen ‘kammeraoden, genoten’ betekend het en
zoks zol in oons geval ok speuld hebben kund. Misschien
inderdaod een spoor van de 9de-ieuwse Stellinga?
Ok Oosterstelling in een Drents ‘Ordelenboek’ toont stelling
as regionaeme (1403). Et veronderstelt ok Westerstelling, mar
die naeme wodt nargens nuumd. Lees hier niet West-Stellingwarf tegenover Oost-Stellingwarf – dat bin grieteni’jen van
laeter, nao de opdielinge in 1517.
Liekegoed as drie (heufd)stellingen moet Stellingwarf drie
distrikten had hebben. Bezuden De Lende (zie et kaortien)
wodde d’r ‘an [et waetertien] De Blesse’ recht spreuken, en
westelik veur et gebied benoorden De Lende (‘West(er)stelling’?) was dat in Wolvege. Veur onder De Lende bruukten ze
wel es de naeme Lende-zunnekaante, mar oolde bronnen as
Winsemius 1622 numen Stroomkant. Kaante tegen de stroom
an dus, in dit geval de revier De Lende. As dat zo bedoeld is,
dan zal die naemgeving vanuut Overiessels-Drents (‘Overstichts’) perspektief west hebben eerder as vanuut et noorden. Dat zol eerder zoks as ‘overstroom’ opleverd hebben.

ommevienen kunnen. Hoe vaeker ze veurkommen, hoe levendiger in et gebruuk moej’ daenken. Hiel herkenber vaeke,
allienig moej’ as niet-Stellingwarver in woorden as maod en
vaort even deur et klinkerteken ao henne kieken. Dan begriep
ie dus Ned. maad, vaart, of eventueel Fries mied, feart.
Zoe’n ao in maod is typisch Stellingwarfs/Nedersaksisch: een
Westgermaanse ee-achtige klaank ontwikkelde him tot aa in
et Nederlaans, tot ao in et Stellingwarfs/Nedersaksisch, en
tot ie in et Fries (vgl. Fries miedlân ‘maadland’). Zo kuj’ naor
alle ‘toponymische elementen’ kieken die heur in Stellingwarf
veurdoen. Vanuut et Ooldsaksisch mit de vervolgfase Middelnederduuts van oonze kontreinen gavven de klaankveraanderings de eigen kleur die et Stellingwarfs van now het.
Behalven uut mekeer lopen bleven woord(diel)en uut ooldere
taelfasen ok vaeke geliek. Dat was netuurlik as d’r heur gien
klaank- en/of vormveraanderings veurdeden. Zo bleven veldnaemen of dielen d’r van zoas ze altied al west hadden, of ze
veraanderden jussies, dan kreej’ een eigen taelkleur. Ok doen

Blik op ‘De Moene’; dat
betekent monding of gebied
mit donker / evt. helder
waeter. Hier kommen De
Bover-Kuunder (links) en Et
Grootdiep bi’j mekeer (onder Oosterwoolde-Noord).
(Foto Ruurd Jelle van der
Leij)

Dörps- en revierenaemen
Veul dörpsnaemen en zo holen dus verbaand mit et laandschop, krek as mit veld-, terrein- en waeternaemen. Kiek mar:
Blesdiekigerheide, Bouw(e) veur bouwlaandterrein (onder
Oosterwoolde), akker(s) (onder Oosterwoolde bi’jveurbeeld),
es (vgl. Oosterse en Westerse Es onder Appelsche), maod(en)
‘maden’ bi’jglieks in Appelschester Maoden, vaort (vgl. Jonkersof Helomavaort).
In zokke naemen ziej’ woorddielen, dus zoas heide, bouw,
maod, vaort, diej’ in veul veld-, plak- en waeternaemen weer19
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heur naemselementen veur die juust uniek binnen. Geliek
of meer specifiek - lao’we wat dat anbelangt es een riegeltien toponymische elementen uut et Stellingwarfs bekieken,
vergeliekenderwieze mit et (aandere) Nedersaksisch/Nederduuts, et Nederlaans en et Fries.

I.
Stellingwarfs
1. akker
2. brink
3. broek
4. heer
5. husse
6. oerd
7. riete
8. stok
9. woold
10. zeg(ge)de, zegge

Laandschop vol naemen

Hendrik Johannes Bergveld
(1902-1966) was schriever,
groot veurstaander van et
behoold van et Stellingwarfs
en kenner van de Stellingwarver kultuur.

Projekt en boekeserie ‘Veldnaemen van Stellingwarf’.
Donkergries, horizontaol
arceerd: over die dörpen verschenen al veldnaemestudies
in de serie ‘Veldnaemen
van Stellingwarf’. Vertikaol
arceerd: hier verscheen een
vergeliekbere studie.
Lochtgries: veur disse dörpen
bin al grote verzaemelings
opgeerd deur et streek
taelinstituut; ze waachten
op bewarking.
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Even een nuance: verschillen deur klaankveraanderings vien
ie ok binnen et gehiel van Nedersaksische variëteiten. Zo is
de klinker in maod nog aorig geliek overal. Mar in ere gevallen ontstonnen binnen et Nedersaksisch lichte tegenstellings. Zodoende is et riete ‘venestroompien’ (vgl. (7)) op die
meniere in oons gebied, mar in de Grunninger wereld koj’ de
naeme ok zonder -e tegen, zoas bi’j de Olde Riet in et Westerkertier. In westelik Grunningerlaand hebben woorden dan ok
apocope ondergaon, et verlös van de slot-sjwa. Ze eten daor
ok kees in plaets van keze ‘kaas’, zoas nog wel in et Stellingwarfs. In et kot gao ik now mien riegel veurbeelden bi’jdaele.
Akker (1) is gemienschoppelik en meerst liek bleven.
Brink (2) is dudelik Nedersaksisch en Nederduuts, mar is
et ok Nederlaans? Netuurlik wodt et wel bruukt, mar niet as
oorspronkelik toponymisch element, liekt et. Al kuj’ op et
verkeerde bien kommen. Wie naemelik op ’e webstee van et
Instituut Nederlaanse Tael (www.inl.nl) twie ‘Ooldnederlaanse’ vermeldings van brink tegenkomt en veerderpluust, vernemt dat die vienplakken Nedersaksisch binnen. Brink is dus
Nedersaksisch (waoronder Stellingwarfs) en Nederduuts,
al bin d’r in Frieslaand behalven in Stellingwarf ok inkelde
vienplakken in Opsterlaand en Dreugeham; misschien deur
een Nedersaksische oorsprong.
Bi’j Broek (3) zien we een starke overienkomst; de oe’s kommen uut een oo, et Nederduuts het die nog.
Ok de oe in Stellingwarfs broek gaot
daor op weeromme.

II.
Nederduuts
in Duutslaand
akker
brink
brook
haar
gien kognaat **
woarte
riite
stokk
wald, wold
segge (niet mit -de)

III.
Nederlaans

IV.
Fries

akker
-broek
haar
gien kognaat
woerd, werd
gien kognaat
gien kognaat in disse betekenis
woud
seg, zeg (niet mit -de)

akker, ikker
indicenteel: brink
broek
gien kognaat
gien kognaat
wert en variaanten
ryd en variaanten
idem
wâld
sigge (niet mit –de)

Veur vergelieking: een willekeurig groepien toponymische elementen in et Stellingwarfs, mit as ze heur veurdoen, de weerscheiden in et Nederduuts van ‘over de gröppe’, et Nederlaans en et Fries. ** Kognaten bin woorden mit dezelde oorsprong in etymologische zin.

Dielkaorte van et veldnaemeboek over Oosterwoolde, mit rieke
anwezighied van veldnaemen.

Heer (4), d.i. ‘hogere bouwgrond’, lat een typerende Stellingwarver klinkerveraandering zien: van *haar (uut Ooldsaksisch hara) via *häär naor haer en vervolgens wieder naor
heer. Die ontwikkeling is niet eigen an et Nederlaans en in et
Fries ontbrekt een kognaat.
Et woord husse (5) is een bekend, veural Stellingwarfs en
ok Drents woord veur entekooi, mar et staot ok veur een
stokkien wildernis, veur muuilik deurdringber terrein. Et is
onwisse of dat twiede uut et eerste komt of eersomme. De
ere taelen tonen gien kognaten.
Dat is wel zo bi’j oerd (6) (= omheind hoger perceel bi’j de
boerderi’je), mar typisch Stellingwarfs is et wegvalen van /w/
uut et oorspronkelike, Ooldsaksische woord.
Et verschil in spelling van de ie in riete (7) drokt gien klaankverschil uut. Wel zien we de –e niet et Fries.
Stok = hakhoolt (8), gehiel van stobben daor hakhoolt van
wunnen wodt, komt in die betekenis niet as toponymisch
element in Nederlaans en Fries veur bi’j mien weten.
Woold (9) vertoont in et Stellingwarfs neffens de eigen
systematiek een lange oo veur ld, gien kotten iene zoas
bi’jveurbeeld in et meerste Drents. Et Ooldsaksisch hadde
wald; tussen 1200 en 1500 is et ok in et Stellingwarfs eerst
wold wodden. Nederlaans en Fries hebben de l-uutspraoke
niet meer.
Zeggede, zegde, zegge (10) komt uut zegge + -ede, een aachtervoegsel uut et Ooldsaksisch. Et dudet een groot gehiel an,
hier dus van zeggeplaanten. Disse zegge-vorming mit –ede is
me veerder niet bekend, behalven dan uut aander Nedersak-

sisch gebied, de Aachterhoeke, in de vorm zegget.
We zaggen de Stellingwarver ontwikkelings as eigen
hied naost de overienkomsten die stammen uut et
gemienschoppelike Westgermaanse komof. Om ien en
aander plaetsen te kunnen moej’ aldereerst over veul data
beschikken. Et is dus vanneuden om de eventaoris an
naemen en toponymische elementen veilig te stellen, en dat
is in Stellingwarf veur een groot pat gebeurd. Uut inspektie
en onderzuuk van die data bliekt, vergeliekenderwieze, dat de
meerste toponymische elementen ok veurkommen in de ere

Stellingwarfs Volkslied
In ’t Stellingwarver laandschop
Mit greide, bouw en struuk,
Mit wallegies en heide,
Mit overoold gebruuk,
Mit essen en mit maoden,
Mit vaorten sluus an sluus,
In ’t laand van Lend’ en Kuunder
Daor vulen wi’j oons thuus,
In ’t laand van Lend’ en Kuunder
Daor vulen wi’j oons thuus.
Et Stellingwarver laandschop wodt mooi schilderd in et
eerste koeplet van et Stellingwarfs Volkslied.
Lende en Kuunder – die oolde vormen doen heur nog
altied zo veur in et Stellingwarfs. Oolder bin Lenna en
Lenne, die bin nog bekend uut de 12de tot en mit de 15de
ieuw: ‘tusschen der Weser ende der Lennen’ (1401), en
‘tusschen der older lenne en de der Kuynre’ (± 1408). In
die ieuw nog en laeter bin vermeldings altied mit invoegde d. Dat is neffens een Stellingwarver/Nedersaksische
klaankveraandering die him doe en now nog riegelmaotig
eupeneert. In 1580 lezen we Linde – een vorm die laeter
ok vaeke bi’j Friese kaortemaekers te zien is. Lichtkaans

Westgermaanse taelgroepen, waorveur hier veur et gemak
en mit veurbi’jgaon an Engels en Hoogduuts de kelommen
II, III en IV stonnen. Sommigen kommen niet of hiel weinig
veur in et Nederlaanse (Hollaanse) taelgebied, vgl. de
nommers 2, 5, 7, 8, 10, en in et Friese, vgl. 2, 4, 5, 8, 10.
Eigen Stellingwarver vormen bin de nommers 5 en 8, zonder
kognaten wiederop. De nommers 4, 6 en 9 bin benaemings
die aanders binnen, ‘eigen’ dus, deur een taelinterne
ontwikkeling. Liekewel bestaon d’r argens eers juust wél
kognaten van. <

is zo de Friese uutspraoke Linde ‘officieel’ wodden. Mar
sund 2008 is dat De Lende, neffens de streekeigen oolde
uutspraoke. Lende zol ‘zaachte stromende’ betekenen
– naor een mooi element in et laandschop dus. De volksliedtekst nuumt veul elementen daor uut, en die kommen
we ok tegen in terrein-, revier- en veldnaemen. Maeker
H.J. Bergveld kwam van Appelsche, een plaknaeme mit et
aorige woorddiel -sche = ‘bos’. Perciezer: Bergveld kwam
uut de buurtschop Terwissche, begriep [te der] wissche uut
Middelnederduuts wisce ‘weide’.
Op ien of meer paeden duden Oolde- en Ni’jhooltpae(de).
Et liekt d’r op dat vormen zonder t in dit geval oorspronkelik binnen. De /t/ zal et gevolg wezen van een interpretaosie ‘hol komt van holt’. Mar hol kan hier ‘lege liggende
ten opzichte van de omgeving’ west hebben; daenk in dit
verbaand an de zonuumde holwegen. Daenken an hoolt
is op himzels zo gek niet: Boekelte, een buurtschoppenaeme, komt uut Stellingwarfs boekho(o)lte ‘beukehoolt’,
Else komt uut Elsloo ‘elzebos’, Riesberkaampe wist op
rieshoolt. Woolde zien we in Hooltwoolde/Ni’jhooltwoolde,
Oosterwoolde en Noordwoolde. Et dudet op niet anmaekte
wildernis, bos, licht bebost gebied. In Donkerbroek zien
we broek = (gebied mit) broeklaand, donk betekent hier
grootkaans hoogte.

Straotnaeme De Striepe in
Oosterwoolde. Stellingwarfs
striepe is strepe, stroke.
(Foto Henk Bloemhoff)

Disse bi’jdrege steunt op
veldnaemkundig onderzuuk
van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte zoas dat sund de
jaoren tachtig daon wodt. Wieder
lezen kuj’ et beste in nommer
7 van de riegel Veldnaemen van
Stellingwarf. Dat is over Oosterwoolde, et uutvoerigste diel
dislange (Berkoop, 2017); mit ok
de ni’jste lieste van toponymische
elementen in Stellingwarf.
> Wieder lezen?
• M. Schönfeld, Veldnamen in
Nederland, Arnhem, 1980
• E. Mietzner, Die Flurnamen der
Gemeinde Südlohn etc., Grunningen, 1987
• H. Bloemhoff, ‘Over Stelling(s),
Oosterstelling, Stellingers en
Stellingwarf’, in: De Ovend (445), 2012
Henk Bloemhoff (Ni’jberkoop,
1948) is gaastonderzuker bi’j de
Fryske Akademy veur et Stellingwarfs. Veur zien pensioen was hi’j
o.e. hbo-heufddocent Algemiene
en Historische taelkunde van et
Nederlaans (NHL Hogeschoele).
As taelkundige warkte hi’j o.e. bi’j
et streektaelinstituut Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop
en an et Nedersaksisch Instituut
van de RU Grunningen. Hi’j
promoveerde op de Netuurlike
Generatieve Fonologie van et Stellingwarfs (1991), maekte mit veul
aanderen et vierdielige Stellingwarfs Woordeboek en schreef o.e.
et Basisboek Historische taalkunde
van het Nederlands, tegere mit
Nanne Streekstra.
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SEEFEART

MAX WIERINGA

Elkenien begûn ferskuorrende lûd te razen en te kriten doe’t
se de brân ûntdutsen. Deadsbenaud besochten we mei
amers seewetter sa fluch as we koene de brân te dôvjen. It
fjoer taaste likegoed ferskriklik hurd om him hinne. Der wie
gjin begjinnensein oan.

De ramp mei De Dwinger

It fjoer lôge metersheech op

‘Berigt, wegens het ongeluk van ’t schip ’s lands Hulk’. Ferslach fan
de ramp. (Tresoar)

De foar anker lizzende hulk
De Dwinger mei op de achtergrûn it silhûet fan Harns.
It skip waard yn 1782 op de
werf fan de Admiraliteit fan
Fryslân yn Harns boud troch
J. Sweelus, yn opdracht fan de
Fryske Admiraliteit. It wie in
grut plat skip, foarsjoen fan
trije mêsten en lei yn ’t Fly as
bewaking fan de kust doe’t yn
1793 oan board brân útbruts.
(Hannemahuis)
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Wy hienen in boarnamer fol munysje foar de kanonnen. Sa’n
80.000 pûn buskrûd, dat besochten we sa fluch as mooglik
oerboard te smiten, de see yn. Needsinjalen joegen wy ôf
troch in kanon ôf te fjurjen sadat minsken op Flylân hearre
koene dat we yn need sieten en driuwend help nedich wiene.
Dat waard yndied gelokkich heard troch in tal fiskers en
loadsen oan ’e wâl op Flylân en dy sochten mei harren boaten
nei it plak, dêr’t it lûd fan it kanon wei kaam. Freeslik wie it foar
ús dat de helpers yn it poertsjuster fanwegen de altyd tichter
wurdende mist ús Dwinger net fine koene. Noch in kear waard
it kanon ôffjurre, mar ek dat holp net ús skip te finen. It fjoer
lôge metersheech op en elkenien besocht te flechtsjen. De
lju oan board stiene foar in ûnmooglike kar, hiene eins neat
te kiezen, oan board te bliuwen en om te kommen of yn it
iiskâlde wetter te springen en te ferdrinken. De minsken dy’t

In Fryske gardist.
Gebou fan de Admiraliteit yn
Harns. Tekening troch Carel
Frederik Bendorp en Jan Bulthuis, 1790. (Fries Scheepvaart
Museum)

Yn 1793 fergie it oarlochsskip De Dwinger troch brân by Flylân. Dêrby kaam de helte fan de bemanning
om. Ien fan har wie 34-jierrige Pieter Flegel, hy siet by de Garde fan de Fryske Admiraliteit. Ut syn
seemansgrêf wei docht Pieter Flegel ferslach fan dy freeslike rampnacht. As sprekbuis brûkt de Fryske
gardist dêrta Berigt, wegens het Ongeluk van ’t Schip ’s Lands HULK.

A

s de dei fan juster heucht my it momint dat wy mei ús
oarlochsskip ’s Lands Hulk De Dwinger fuortfearen út
Harns wei rjochting Flylân. Op woansdei 6 maart fan
it jier 1793 wie ús detasjemint fan de Fryske Garde oan board
gien. Op freedtejûn 15 maart leine we mei ús skip op ’e ree
fan Flylân yn ’e Blauwe Slenk. Wy wiene der troch de Fryske
Admiraliteit stasjonearre om foar te kommen dat fijanlike
Frânske oarlochsskippen troch de seegatten nei de Waadsee
en Sudersee farre koene. It wie in gewoane en rêstige dei, krekt
sa as de measte foarôfgeande. It wie al let yn ’e jûn. It waar wie
kalm, mar wol hong der in tige tichte mist.

Ynienen, fan it iene op it oare momint wie der brân yn de
kombuis dêr’t de flammen by nei bûten ta kamen. We sieten
op in grut oarlochsskip. It wie in hulk, dat wie in grutte platte
oarlochsboat mei in lingte fan trijenfjirtich meter en mei
trije mêsten derop. De Dwinger waard yn 1783 ôfboud op
’e admiraliteitswerf yn Harns. Wy hiene 22 kanonnen oan
board, de measten 24-pûners en munysje by amerfollen.
Neffens my wiene der 140 minsken op it skip. It fêste
boatsfolk fansels en fierder in soad soldaten. Ik wie ien fan dy
soldaten. Fan inkelde soldaten wiene ek de froulju mei harren
berntsjes meireizge.
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fuortsprongen, binne net lang dêrnei jammerlik ferdronken.
Doe’t op ’t lêst alles útbrând wie, brutsen mêsten en
houtwurk ôf en foelen yn it wetter. Nei ferrin fan tiid sloech
de boat om. In protte minsken dy’t oan board bleaun wiene,
koene gelokkich koart dêrnei harren yn ’e see oan mêsten
en driuwhout fêsthâlde. Wachtsjend op help dy’t faaks net
komme soe. De minsken yn ’e see seagen inoar mar krekt
of hielendal net mear yn ’e tsjustere nacht mei syn hieltiten
tichter wurdende reek en mist. In tal oaren dy’t al earder
sprongen wiene, waarden troch de fallende mêsten deade of
ferwûne. Swimme koene de minsken net.
In fiiftal bemanningsleden pykten mei ús iennichste
rêdingsboat út nei it fêstelân fan Flylân ta. Sabeare om
assistinsje te heljen, seine se efterôf. Se ferhinderen hjirtroch
wol dat mear minsken in feilich hinnekommen fine kinnen
hiene. De lefferts wiene wis skuldich oan in hiele boel
deaden. De fiif flechtlingen waarden gelokkich op Flylân al
oanholden. Letter binne se yn ’e boeiens slein en ôffierd nei
‘’s Lands Gevangenis in Friesland’. Uteinlik waard it noch in
rjochtsaak.

Foarteken fan ûnheil op
kommendewei

De Dwinger lei op ’e ree fan Flylân yn ’e Blauwe Slenk (eastlik fan it eilân), om foar te kommen dat fijanlike Frânske oarlochsskippen troch de
seegatten farre koene. De Sudersee mei Texel, Flylân en Skylge. Kaart út likernôch 1740 troch Ottens en R. Ottens. (Fries Museum)

Yn ‘e steek litten
Neitiid is de ramp mei de hulk ûndersocht. Se gongen út fan in ûngelok en it wie gjin opsetsin. It waard perfoarst
gjin strafsaak nei it ûndersyk. Yn dy tiid wie it foar de marine, alteast polityk sjoen, yn ferhâlding in rêstige perioade.
De Dwinger lei by Flylân yn in definsive posysje om reden fan in mooglike oanfal fan de Frânske Republyk. De Fryske
Admiraliteit hat de efterbleaune frou fan Pieter Flegel, Anna Margaretha Paulus en trije bern Nicolaas, Johannes en Maria,
folslein yn ’e steek litten. Dat wie ek it gefal mei de oare neibesteanden en slachtoffers fan ’e brân. De Admiraliteit sels
wie al syn jild kwyt en siet djip yn ’e skulden. De Steaten fan Fryslân stutsen ek gjin hân út. Sosjaal gedrach nei oaren ta,
nei minderen, wie foar harren ûnbekend terrein.
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De loads fan De Dwinger, de Flylanner Jan Snor, siet ek yn
’e flechtsloep. Nei him waard ôfsûnderlik in grut ûndersyk
ynsteld. De Admiraliteit ferwiet him dat er as loads net
rêden hie en syn taak net folbrocht hie. Lyksa dat er mei
de rêdingsboat flechte wie en nei alle gedachten it tal
slachtoffers dêrmei ûnnedich fergrutte hie. Fanwegen
alderhande juridysk toulûken fersâne it ûndersyk en kaam it
net ta in rjochtsaak.
It ôfgryslike skouspul fan de baarnende hulk De Dwinger en
de wrakseljende minsken yn ’e see waard nochris fersterke
troch hûnderten omfleanende kriezende seekobben. Guon
fûgels nestelen harren sels op ’e skouders fan ’e ûngelokkige
drinkelingen.
De frou fan ien fan ús soldaten hie har bern om ’e mul bûn
en wie dêrnei it iiskâlde seewetter ynsprongen. In oare frou
ferbrânde mei harren kjirmjende berntsjes. Hoe bitter wie
it dat koart foar it ûngelok wy op ’e boat noch in skyldfink
fongen en dy’t fuortendaliks yn ús hannen syn liet begûn
te sjongen. Dat wie der in foarteken fan dat ûnheil op
kommendewei wie en wy hiene dus warskôge wêze kinnen.
Fan de 140 lju oan board betreuren we 67 ferstoarnen.
Gelokkich koene 73 minsken noch fan ’e dea rêden wurde
troch de fiskers en loadsen dy’t de baarnende boat úteinlik
dan dochs ûntdutsen. Dy minsken hiene harren yn it iiskâlde
seewetter fêsthâlde kinnen oan de ôfbrutsen mêsten en oan
it driuwhout. Tweintich fan harren hiene lykwols ferwûningen
oprûn. Tolve kollega’s fan de Fryske Garde oerlibben de brân.
Kommandant op de hulk wie de Fryske kaptein Willem Livius
van Bouricius. In tige betûft seeman. Neist it fêste boatsfolk
wie der dan noch it detasjemint fan de Fryske Garde fan

Toanielstik
De earnst fan it drama mei De Dwinger krong
stadichoan troch ta de rest fan it lân. Net yn ’t lêste
plak troch it oangripende omstannersferslach Berigt,
wegens het Ongeluk van ’t Schip ’s Lands HULK. It Berigt
waard lêzen troch dr. G.A. Wumkes. Yn syn jieroersjoch
1793 fan ‘Stads- en dorpskroniek’ makke hy mei in
koart sintsje gewach fan de ramp. Lyksa stiene yn ’e
Ljouwerter Krante fan 20 maart 1793 noch guon alinea’s
oer it brekslaan fan De Dwinger op de ree fan Flylân.
It Berigt ynspirearre toanielskriuwer en boekútjouwer
Adriaan Loosjes Pzn om yn 1793 in toanielstik te
skriuwen, mei de namme De Hulk of de Hervinding. It
opfieren fan it toanielstik wie doedestiids in manier om
bekendheid te jaan oan de ramp. Tagelyk waard dêr it
boadskip yn ferpakt om it wolwêzen fan de minsken te
befoarderjen.

de Prins Willem V yn Ljouwert. It detasjemint bestie út 27
soldaten ûnder befel fan luitenant jonkhear S.V. van Sytzama
en de kadet Vos. Sawol kaptein Van Bouricius, luitenant
Van Sytzama as kadet Vos fûnen de dea.
Ta treast foar de ferwûnen by oankomst yn Harns wie de
oerweldigjende belangstelling en it meilibjen fan ’e befolking.
De tolve oerlibjenden fan de Fryske Garde waarden hjirnei
mei de trekskûte nei Ljouwert ta ferfierd en kamen der
tiisdeitejûn oan. Guon fan harren wiene swier ferwûne. Ien
soldaat moast sels mei de draachberje nei hûs ta ferfierd
wurde. De brân op de hulk wie op ’t lêst dochs dôve. Se
hopen sels noch in diel fan de kanonnen bergje te kinnen. <

Toanielskriuwer en boekútjouwer Adriaan Loosjes Pzn
waard troch Berigt, wegens het
Ongeluk van ’t Schip ’s Lands
HULK ynspirearre om in toa
nielstik te skriuwen. Portret
út 1796 troch W. Hendriks/
R. Vinkeles.

Sulveren gelegenheidsleppel
ta oantinken oan de Slach by
de Doggersbank op 5 augustus 1781 wêrby’t kaptein Willem Livius van Bouricius syn
fregatskip De Eensgezindheid
kommandearre. Van Bouricius wie ek gesachfierder op
De Dwinger en kaam yn 1793
om. (Hannemahuis)
By stambeamûndersyk ûntduts
de skriuwer fan dit artikel dat in
Fryske foarfaar Pieter Flegel yn
1793 by Flylân omkaam by de brân
op it oarlochsskip ‘’s Lands Hulk
De Dwinger’. In artikel fan Peter
Westenbrink oer de Fryske Garde
(Fryslân nr. 4, 2003) brocht him
derta om de omstannichheden by
dizze ramp fierder te ûndersykjen.
Max Wieringa (Ljouwert-Huzum,
1941) wie toskedokter yn Leiden.
Nei syn pensjoen kaam der tiid
frij om mear mei it Frysk te dwaan
en begûn er mei it skriuwen fan
Fryske ferhalen. Sjoch fierder op
www.mooigedagt.nl.
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BOEKEN KORT
Viglius van Aytta - Friese
Europeaan avant la lettre
Kees Sluys
Uitgeverij THOTH, Bussum,
2018
128 p. | isbn 9789068687620
€ 14,95
Geen Fries heeft zo’n belangrijke
bijdrage aan de Europese cultuur
geleverd en zoveel invloed uitgeoefend op de politieke en geleerde wereld van zijn tijd
als Viglius van Aytta (1507-1577). Vanaf de vroege jaren
1540 bekleedde hij tal van sleutelposities in de Habsburgse regering van de Nederlanden in Brussel. Decennialang was Viglius direct betrokken bij de belangrijkste
politieke beslissingen in deze roerige periode.
Underweis
Bonne Speerstra
Bornmeer, De Gordyk, 2018
168 s. | isbn 9789056154844
€ 17,50
Bonne Speerstra wie feekeapman
en fertsjintwurdiger en ûnderweis kaam er de moaiste ferhalen
tsjin. Yn dit boek beskriuwt
er humoristyske foarfallen en
oangripende moetingen en fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan
it boerelibben yn Fryslân. Mei in myld each en gefoel
foar humor jout er stal oan de ferhalen fan en oer it
plattelân.
De Midden-Steentijd in Fryslân
Marcel Niekus en Yuri van
Koeveringe
Uniepers Uitgevers, Hoorn, 2018
112 p. | isbn 9789087410360
€ 15,90
Fryslân en vooral de omgeving
van de Burgumer Mar neemt een
bijzondere plaats in in het onderzoek naar de MiddenSteentijd in Nederland. Al bijna 100 jaar zoeken universitaire archeologen en amateurs naar sporen van deze
jagers. Hoe leefden deze jager-verzamelaars en hoe zag
hun omgeving eruit? In deel 12 in de reeks ‘Archeologie
in Fryslân’ staan archeologische onderzoeken, zoals
een opgraving uit de jaren zeventig bij Burgumer Mar,
centraal.
Leve de kweekschool!
Dag meester, dag juf
Gerben E. de Vries
Noordboek, Gorredijk, 2018
528 p. | isbn 9789056154875
€ 29,90
In de 19de eeuw werden opleidingsinstituten voor onderwijzers, zoals de rijkskweekscholen,
opgericht. In het boek wordt de geschiedenis en ontwikkeling van de openbare opleidingsscholen in Friesland
beschreven gedurende de 19de en de 20ste eeuw. Naast
de veranderende samenleving en onderwijswetgeving
in tijden van oorlog en verzuiling is er ook aandacht
voor veranderende onderwijsidealen en visies op de
opvoeding en ontwikkeling van het kind.
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Martenastate. Proeftuin van het
paradijs?
Henk Popma en Tjitte Kamminga (samenstellers)
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
160 p. | isbn 9789492052520
€ 24,95
Martenastate in Koarnjum kende ooit roemruchte bewoners
als Duco Martena en zijn kleinzoon David Gorlaeus. In
de 19de eeuw verhinderde Wopke Eekhoff met steun
van kopstukken uit de Friese culturele wereld dat de
state voor afbraak werd verkocht. De laatste eigenaar
uit het geslacht Martena was de tragische Duco, die in
zijn eentje deze ambitie, waar hij mee was opgezadeld,
niet waar kon maken. Het landgoed is er nog steeds. In
de 20ste eeuw werd er een nieuwe state gebouwd.
Gerlacus Buma
Sybrand van Haersma Buma en
Wiete Hopperus Buma
Prometheus, Amsterdam, 2018
240 p. | isbn 9789044638929
€ 22,50
Gerlacus Buma was een
Friese burgemeesterszoon die
(gedwongen) in het leger van
Napoleon en (vrijwillig) in het
leger van Willem I diende. Hij vocht o.a. bij Waterloo,
maar moest ook vaak wachten in garnizoenssteden en
legerkampen. Van daaruit schreef hij brieven naar zijn
ouders in Friesland, die een persoonlijke inkijk geven in
zijn leven van alledag. Zijn verre nazaten Sybrand van
Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma reconstrueerden het leven van deze militair.
Hobbe Smith – De Friese
chroniqueur van Amsterdam
Gert Jan Veenstra en
Bob Hardus
Uitgeverij Noordboek, Gorredijk, 2018
96 p.| isbn 9789056154769
€ 17,50
Impressionist Hobbe Smith (Witmarsum 1862-Amsterdam 1942) was Fries en Amsterdammer. De kunstschilder laveerde op basis van zijn uitzonderlijke talent
met de wind in de zeilen vrolijk door het leven, totdat
het noodlot hem trof. Naast vele afbeeldingen van zijn
schilderijen bevat het boek de biografie van Hobbe Smith
in een spannende graphic novel.
Kloosters in Friesland
Titus Brandsma (red. en vert. Hein
Blommestijn, Jos Huls en Jan van
der Meer)
Discovery Books, Leeuwarden, 2018
196 p. | isbn 9789077728512 | € 15
Kloosters zijn voor Titus Brandsma
het symbool van onze zoektocht
naar de waarheid van de mens. In zijn teksten en zichtbare sporen wordt de lezer meegevoerd langs de Dokkumer Ee van Stavoren en Leeuwarden naar Schiermonnikoog. Het is een boeiende ontdekkingstocht die van
oude stenen voert naar de actualiteit van voorzichtige
stappen voorbij de grens.

De Jorwerter Dweilstikken
Douwe de Bildt
Bornmeer, Gorredijk, 2018
160 p. | isbn 9789056154677
€ 15
Douwe de Bildt tekene fan
2007 ôf kroechferhalen op foar
de Jorwerter doarpskrante De
Hiele Toer. Dit boek befettet in
seleksje fan de humoristyske,
oandwaanlike en soms sterke
ferhalen dy’t kear op kear oan de stamtafel fan it kafee
yn Jorwert ferteld wurde. In earbetoan oan it doarp mei
syn kleurrike ynwenners: ambachtslju, boeren, middenstanners, dûmnys en notarissen.
Jacob Kooistra’s artistieke
levenswerk
Siebe A. Sonnema
Elikser, Leeuwarden, 2018
244 p. | isbn 9789463650816
€ 32,50
Sonnema schetst een tijdsbeeld
van het Friese platteland van
zijn oudoom Kooistra, vanaf de
industriële revolutie tot aan de
roerige jaren zeventig en Jabiks’
levenslange fascinatie voor het kermiswezen. Zijn miniatuurlunapark, gebouwd van weggegooid materiaal,
staat opgesteld in Museum Martena in Franeker.
Friese portretten
Pieter Jan Verstraete
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2018
278 p. | isbn 9789463384896
€ 19,95
De reeks ‘Friese Portretten’
verscheen gedurende
twintig jaar in het VlaamsNederlandse jaarboek
Zannekin, dat zich
toelegt op de studie van
Frans-Vlaanderen en de Nederlandse en Duitse
grensgebieden. Het boek bundelt portretten van
o.a. Obe Postma, Gysbert Japicx, de gebroeders
Halbertsma, Harmen Sytstra, Waling Dijkstra, Jan
Melles van der Goot en Rintsje Piter Sybesma.
Het Smeden van licht, 100 jaar
Spanninga
Jeroen Verhoog e.a.
Spanninga Metaal B.V., Joure,
2018
320 p. | € 29,95 (te koop bij
museumwinkel De Witte Os,
Joure)
Wat honderd jaar geleden
begon als edelsmederij is inmiddels uitgegroeid tot
een internationale producent van voornamelijk fietsverlichting. Naast veel archiefmateriaal is ook input
door mondelinge overlevering verwerkt. Historicus
Verhoog schreef het verhaal op met hulp van de huidige
eigenaar-directeur Feike Spanninga (derde generatie die
de leiding heeft over het bedrijf) en fietshistoricus Otto
Beaujon.

WAD
Ruben Smit e.a.
Bornmeer, Gorredijk, 2018
208 p. | isbn 9789056154820
€ 35
Dit fotoboek gaat door waar
de film WAD – overleven op de
grens van water en land eindigt
en toont het Wad zoals het
nog nooit eerder in beeld is gebracht, dankzij speciale
camera’s en de nieuwste technieken. Ruben Smit
brengt een ode aan het Wad, door dit werelderfgoed tot
kunstvorm te verheffen.
Wie ben ik?
Koos Boorsma
Uitgeverij Aspekt, Soesterberg,
2018
216 p. | isbn 9789463383769
€ 18,95
Louis Godschalk was als Joods
kind ondergedoken in Friesland.
Na de oorlog was hij wees
en werd hij geplaatst in een
pleeggezin in Munnekeburen.
In 1980 krijgt hij zijn dossier in bezit en concludeert dat
zijn identiteit onzorgvuldig is vastgesteld, op basis van
een foto uit 1946. Het boek bevat zijn levensverhaal en
de zoektocht naar wat het betekent om Jood te zijn.
Samle Fersen en Oersettings
Klaas Bruinsma
Elikser, Ljouwert, 2018
181 s. | isbn 9789463650885
€ 24,50
De bondel gedichten en sangen
is byinoar garre troch Klaas
Bruinsma (1931-2018) sels. It
grutste part fan de gedichten
binne gelegenheidsgedichten
fan syn eigen hân. Dêrneist
binne der bekende en mear
ûnbekende gedichten fan oare auteurs, mei oersettingen
fan Bruinsma yn ferskate talen, en gedichten út oare
talen, oerset yn it Frysk.
Swallows and Floating Horses
Ernst Bruinsma, Alpita de
Jong en André Looijenga
(editors)
Francis Boutle Publishers,
London, 2018
387 p. | isbn 9781999903770
€ 17,50
The book is a comprehensive
bilingual anthology of Frisian
Literature, including a 150
poems and prose extracts
from all historical periods
and all areas where Frisian is spoken and written,
accompanied by new translations into English. The
editors have selected a richly coloured collection of text
fragments that tell the story of the Frisians and their
language. The anthology begins with the ancient Old
Frisian laws and concludes with examples of contemporary poetry and prose.

Het uiterste der zee
Pauline Broekema
Arbeiderspers, Amsterdam, 2018
319 p. | isbn 9789029525664
€ 21,99
In Noord-Groningen wonen Meijer
Nieweg en Mies Wolf. Vlak voor
de inval van de nazi’s zijn ze
getrouwd. Hun huwelijk verbindt
twee grote Joodse families uit de
textiel- en de veehandel. Al snel krijgen ze een dochtertje, Sara, maar het jonge gezin wordt uit elkaar gerukt.
Vader wordt weggevoerd. Moeder en kind duiken onder
in Friesland, gescheiden van elkaar. Na de bevrijding
worden Mies en Sara herenigd, maar blijkt het leven
niet meer wat het beloofde te zijn.

Rembrandt & Saskia | Liefde in de
Gouden Eeuw
Marlies Stoter, Justus Lange (red.)
WBooks, Zwolle, 2018
156 p. | isbn 9789462582866
€ 24,95
In 1634 trouwt Rembrandt van Rijn
in Friesland met Saskia Uylenburg, de liefde van zijn
leven. Saske, zoals haar Friese doopnaam luidt, is geboren in Leeuwarden en groeit daar ook op. De beroemde
schilder leert haar kennen als Saskia een bezoek brengt
aan haar neef in Amsterdam. Dit boek schetst een
beeld van het huwelijk in de tijd van Rembrandt en
Saskia: het beroemdste Friese bruidspaar ooit. Hun
verhaal is tegelijk het verhaal van het societyhuwelijk in
de 17de eeuw.

Skûtsje ‘Friesland’ - Drie
gebroeders, twintig vaders
Klaas Jansma en Martsje de Jong
Uitgeverij Penn, Leeuwarden, 2018
104 p. | isbn 9789077948927
€ 14,95

Jelle zal wel zien
Jonne Harmsma
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam,
2018
608 p. | isbn 9789044635355
€ 39,99

De Friesland, het skûtsje van Johannes de Vries uit Sneek, werd in
1910 als Drie Gebroeders gebouwd
in Briltil, in opdracht van Johannes Baukes van Keimpema uit Earnewâld. In 1947 kocht Lodewijk Eildertsz.
Meeter het en zeilde er roemruchte SKS-wedstrijden
mee. Na omzwervingen kwam het skûtsje weer terug
in Meeterhanden. In 2015 kocht Johannes de Vries de
Friesland en deed in 2018 mee aan de IFKS.

Was Jelle Zijlstra de guitige en vertrouwenwekkende figuur zoals Wim
Kan hem bezong in ‘Jelle zal wel
zien’? Zeker, maar evenzeer blijkt uit de biografie dat de
econoom uit Oosterbierum een sluwe politicus was die
als premier en president van de Nederlandsche Bank
een onuitwisbare indruk naliet. Op basis van gedegen
onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven maakt
Jonne Harmsma duidelijk dat Zijlstra’s drijfveren en
ambities grotendeels terug te voeren zijn op de jaren
dertig.

De trije klokketiers fan
Koartsweagen
Janny van der Molen
Bornmeer, De Gordyk, 2018
109 s. | isbn 9789056154707
€ 15
Pier giet mei syn klasse op
skoalreiske nei Koartsweagen.
Tsjinoer de pleats is in tsjerkhôf:
soe dêr nachts wat te belibjen wêze? Pier heart klokken
dy’t oaren net hearre en fynt in brief fan hûndert jier
âld. In klok dy’t yn Brabân yn in museum stiet, moat
werom nei Koartsweagen, om in man dy’t al lang dea is
lokkich te meitsjen. Slagget it Pier mei syn freonen Lars
en Noortje – de trije klokketiers – de klok fan fiifhûndert
kilo yn Koartsweagen te krijen?
Titus, zoon van Rembrandt
Jeroen Giltaij
WBooks, Zwolle, 2018
136 p. | isbn 9789462583054
€ 24,95
Het boek beschrijft het
leven van Titus (1641-1668),
gebaseerd op archiefdocumenten. Na zijn dood zou
nog een dochter van hem worden geboren. Van belang
is de inventaris van zijn rijke nalatenschap die toen
werd gemaakt. Daarin worden ook vier portretten van
zijn vader, zijn moeder en hemzelf genoemd. Na de
biografie worden de schilderijen, de tekeningen en de
ets besproken die Titus heten voor te stellen. Ten slotte
wordt nagegaan of Titus zelf ook schilder is geweest.

Hoe Haulerwijk veranderd is
Jo Tingen e.a.
Historische Vereniging Haulerwijk
en Omstreken, Haulerwijk, 2018
120 p. | isbn 9789080041684
€ 19,90 (te bestellen via
j.tingen@planet.nl)
Historische en actuele foto’s tonen de veranderingen
in Haulerwijk in de afgelopen 120 jaar. Te zien zijn
bedrijven, boerderijen, woningen en schoolgebouwen:
welke zijn verdwenen en wat is daarvoor teruggekomen.
Vroeger liep het kanaal helemaal door het centrum en
was er een karakteristieke klapbrug, eerst van hout,
later van ijzer. Nu is er een rotonde en een richtingaanwijzer. In het boek zijn 58 situaties opgenomen.
De geschiedenis van terpen- en
wierdenland
Annet Nieuwhof, Johan Nicolay en
Jeroen Wiersma (red.)
Vereniging voor Terpenonderzoek,
Groningen, 2018
240 p. | isbn 9789082969108 | € 25
Het boek brengt de laatste inzichten
uit het onderzoek naar het ontstaan van het landschap, het dagelijks leven van de terp/wierdebewoners,
sociaalpolitieke ontwikkelingen, en de veranderingen
die plaatsvonden na de middeleeuwse bedijkingen. Zes
dorpen fungeren daarbij als case-studies: Wijnaldum,
Firdgum en Hallum in Friesland, en Ulrum, Warffum en
Godlinze in Groningen.
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Wat it ta in gehiel makket, is it Fryske lânskip, dat op alle
mooglike wize ta ynspiraasje tsjinne hat. Mar echt provinsjaal
is de útstalling net, der is genôch wurk te sjen, dat likegoed yn
Hollân besjen lije kin.
De útstalling is oant en mei 14 april te sjen.
FRYSK, 100 jaar schilderkunst in
Friesland
Susan van den Berg
Museum Belvédère/Noordboek,
Oranjewoud/Gorredijk, 2018
224 p. | isbn 9789056154929
€ 29,90
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Bijeenkomst van de Jongfryske Mienskip in 1918
in Leeuwarden. (Tresoar)

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.

Workumer kamer
De Workumer Kamer
krijgt een plek in het
voormalige stadhuis in
Workum, dat Warkums
Erfskip voor een deel zal
huren. Na de sluiting
van het Museum voor Kerkelijke Kunst in 2017 was
er sprake van dat de Workumer Kamer naar het Fries
Museum zou gaan, die deze in bruikleen had gegeven.
De kamer is omstreeks 1780 gemaakt ter gelegenheid
van de geboorte van Albert Lieuwes Potma, nadat zijn
ouders al drie kinderen aan tyfus hadden verloren. Bijzonder zijn de tegelwanden met schouw, bedsteewand
en plafond.
www.omropfryslan.nl
Fryske Anjer
It iepenloftspul Myn
Skip út Earnewâld hat de
Fryske Anjer fan it Prins
Bernhard Cultuurfonds
Fryslân krigen. Yn it stik
wurdt it skûtsje troch
trije tiidsperioaden folge, de hûndert jier histoarje wie
fertaald yn muzyk, yn byld, dûns, teäter en ferhaal.
De priis is in spjelde en 2.500 euro. It Prins Bernhard
Cultuurfonds Fryslân hie besletten dat de priis yn 2018
foar in projekt fan Kulturele Haadstêd wie. Ynwenners
fan Fryslân koene gadingmakkers nominearje.
www.omropfryslan.nl

(Fûns foar it Frysk)

(Gemeente Súdwest-Fryslân)

(Museum Belvédère)

Saskia-route
De Stichting Culturele Herdenkingen Fryslân heeft met
het Historisch Centrum Leeuwarden een toeristische
route uitgebracht langs locaties die voor Rembrandt
van Rijn en/of diens vrouw en muze Saskia Uylenburgh
betekenis hadden. Er zijn wandelroutes in Leeuwarden,
Sint Annaparochie en Franeker.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

(Museum Martena)

Dat alle aspekten fan de Fryske skilderkeunst oan bod komme,
lit de oandacht foar naïve keunstners sjen dy’t men mooglik yn
sa’n kultuertimpel net ferwachtsje soe: Jopie Huisman, Jentsje
van der Sloot of Frans Pasma. Ek by de jongere generaasje is
de opset breed hâlden: Douwe Elias, Pieter Pander, mar ek
Bartle Laverman. Dêrmei is de útstalling in ferrassende rige
kontrasten, fan Albert Oost oant en mei Bouke van der Sloot.

Tony Feitsma
It Feitsma Fûns krijt 50.000 euro fan de provinsje foar
de wittenskiplike biografy oer Tony Feitsma (19282009). Liuwe Westra sil skriuwe oer it libben en it
wurk fan Feitsma, yn relaasje ta de Fryske taal fan
hjoed-de-dei en de Fryske identiteit sa’t dy no is. Mei
elkoar is 171.000 euro nedich, út fûnsen krijt it Feitsma
Fûns sa’n 100.000 euro, nochris 10.000 euro komt út
mienskipsstipe. It Feitsma Fûns wol de biografy foar ein
2020 klear hawwe.
www.omropfryslan.nl

Oudste film
Hulpie, een vijf minuten durend speelfilmpje uit 1931 is
de oudste korte speelfilm die in het Fries Film Archief is
gevonden. Het filmpje is gemaakt door George Pothaar
uit Heerenveen, een enthousiast amateurfilmer. Het
gaat over een gezin, waar de vader zijn tijd verdoet met
het roken van sigaren, zodat ze geen hulp kunnen betalen. Er duikt toch een goedkope hulp op (Pothaar zelf),
die er in de auto vandoor gaat met de oudste dochter,
nagezeten door moeder (echtgenote Annie Pothaar)
met een hooivork.
www.lc.nl

(Vereniging Hendrick de Keyser)

Ja, Willem Althuis en Boele Bregman hingje der wer, mar
der is ek oandacht foar mear tradisjionele keunsters, lykas
Johannes Elsinga en Ids Wiersma, of de bruorren Bottema
en Piet van der Hem. It is lang lyn dat wurk fan nochal ris
ferspuide keunstners as Andries van der Sloot, Gerben Rypma
en Piet Hein van Asperen te sjen wie. Der binne yn Belvédère
ek opfallend moaie dingen fan Jeanne Bieruma Oosting te
finen.

Frico
Het Fries Landbouwmuseum in Goutum heeft
een grote Frico-collectie
van Robert Visser in
bruikleen gekregen. Hij
verzamelde jarenlang
objecten die te maken hebben met de geschiedenis van
Friese zuivel. De collectie bestaat uit een paar duizend
voorwerpen, zoals afbeeldingen, reclamemateriaal en
documenten.
www.omropfryslan.nl

Bolsward
Bij archeologische opgravingen bij het stadhuis van
Bolsward is een zilveren bisschopsmunt, waarschijnlijk
uit de 12de eeuw, gevonden. De oudste sporen die de
onderzoekers vonden, zijn zo’n duizend jaar oud. Naast
een terp zijn ook fundamenten tevoorschijn gekomen
van huizen, een kerk en waterputten. Een opmerkelijke
vondst was een soort hunebedsteen met een ring,
waarschijnlijk om schepen aan vast te leggen. De steen
komt uit Scandinavië en is van dezelfde soort als de
Drentse hunebedden.
www.omropfryslan.nl
(Museumslandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel)

Museum Belvédère hat by it gearstallen fan de útstalling oer
hûndert jier skilderkeunst yn Fryslân net botte dogmatysk
west. Ek net-Friezen, dy’t troch it Fryske lânskip ynspirearre
binne, dogge mei. Nei in Frysk bertebewiis is dus net frege en
soks makket de útstalling namste feestliker. In soad moai mar ek wol tige bekend - wurk út de eigen kolleksje is te sjen,
benammen dat fan Jan Mankes, Gerrit Benner, Sjoerd de Vries
en Robert Zandvliet. Mar wa’t mient dat it wol wer mear fan
itselde wêze sil, wurdt ferrast.

Leeuwtje
Peter de Haan heeft het
Leeuwarder Leeuwtje
gekregen vanwege zijn
verdiensten op verschillende gebieden. Hij was
een van de initiators
van de herdenking van
de 100ste sterfdag van
Mata Hari, betrokken bij het vieren van het 400ste geboortejaar van Saskia Uylenburgh. Als bestuurslid van
Stichting Poëzietableaus Leeuwarden zorgde hij voor
zo’n 50 tableaus in Leeuwarden. Hij is ook voorzitter
van de Plaatselijke Commissie Dorpskerk Huizum, die
zich inzet om het monument in stand te houden, onder
andere door concerten en lezingen te organiseren.
www.omropfryslan.nl

MARIJKE DE BOER

(Fries Film Archief)

FRYSK

In de golf van publicaties ter gelegenheid van de honderdjarige herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog is voor het eerst
een uitvoerig overzicht verschenen van de gevolgen voor Friesland. De
auteurs zijn erin geslaagd een fascinerend panorama te schetsen van
de zeer uiteenlopende manieren waarop onze provincie met de oorlog te maken kreeg. De
vraag in de titel: Ver van het front? kan wat dat betreft gemakkelijk met nee worden beantwoord.
Het echte oorlogsfront lag honderden kilometers naar het zuiden, maar alleen al door de
grote vluchtelingenstroom van Belgen en Fransen die ook Friesland te verwerken kreeg,
kwam de oorlog toch dichtbij. Maar niet alleen aan deze zuidelijke vluchtelingen, ook aan
Britse soldaten, Duitse deserteurs en Friese dienstweigeraars besteedt het boek ruim aandacht. Heel direct greep de oorlog in in het leven van de Friezen door de verslechterende
economie, die rantsoenering en zelfs honger tot gevolg had, ook al was de situatie in Friesland minder ernstig dan in het westen van Nederland. De jaren 14-18 waren voor veel Friese jonge mannen de jaren van een mobilisatie, waar nooit een einde aan leek te komen.
Terwijl in de Vlaamse en Noord-Franse loopgraven een halve generatie in de modder ten
onder ging, vonden jongeren in Friesland de tijd om onder leiding van Douwe Kalma de
Friese beweging nieuw leven in te blazen door de oprichting van de Jongfryske Mienskip,
die een grote activiteit op cultureel en literair terrein aan de dag legde, maar ook politieke
eisen formuleerde. Het was een voetnoot bij de grote politieke turbulentie van deze jaren.
Bijzondere aandacht krijgen de revolutionaire woelingen in Friesland aan het einde van
de oorlog en de contrarevolutie die erop volgde, met massale demonstraties van aanhankelijkheid aan het koningshuis. Friese vrijwilligers in vreemde krijgsdienst, Friezen in het
Amerikaanse leger en de opvang van oorlogskinderen zijn onderwerpen die voorbijkomen.
Werkelijk prachtig is het opgedoken fotomateriaal uit deze periode, en de al even passende
dagboekfragmenten en brieven waarmee het boek doorspekt is, brengen deze jaren zelfs
honderd jaar later heel dichtbij.
Bij de sterke focus op Friesland miste ik wel eens een vergelijking met de situatie in andere
regio’s. Als wordt vermeld dat Friesland relatief weinig vluchtelingen opving, zou het interessant zijn om te vernemen waardoor dat kwam. De bewering dat er sindsdien weinig is
veranderd in de omgang met vluchtelingen roept ook vragen op (p. 100). Opmerkelijk verschijnsel bij die vluchtelingenopvang was het Friese ramptoerisme: de aanwezigheid van
grote groepen Belgen trok bijvoorbeeld massa’s Friese dagjesmensen naar Gaasterland.
Dat nota bene een Belg in 1917 de PC won, gaf het kaatsen een tijdlang een extra internationaal tintje. Merkwaardig is de keuze om zonder verder commentaar een antisemitisch
lied over de ‘walgelijke’ stad Leeuwarden af te drukken in het hoofdstuk over het Engelse
Kamp (p. 359). Antisemitisme mag dan heel
‘gewoon’ zijn geweest
in deze periode, enige
toelichting was nuttig
geweest. Dat is dan ook
de enige smet op deze
verder zeer geslaagde
uitgave: een must voor
iedereen geïnteresseerd
in Friesland in de roerige
jaren 1914-1918.

Rembrandt
Het Fries Museum heeft voor de
tentoonstelling ‘Rembrandt &
Saskia: Liefde in de Gouden
Eeuw’ een bijzonder schilderij
van Rembrandt van Rijn in
bruikleen gekregen. Het werk
Zelfportret is onderdeel van de
Burrell Collection in Glasgow
en is sinds 1727 niet meer in
Nederland geweest. Rembrandt
voltooide het in 1632.
www.friesmuseum.nl

(Gemeente Leeuwarden)

Ver van het front? Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog
Kees Bangma, Nykle Dijkstra, Sytze de Graaf en Ritske Mud
Uitgeverij Louise, Grou, 2018
450 p. | isbn 9789491536519 | € 35

Simon Kamminga - Landschap, z.j., (Collectie Tripgemaal,
Gersloot)

KORT NIEUWS

JAN FOLKERTS

(Omrop Fryslân)

BOEKEN

(Provinsje Fryslân)

DOEKE SIJENS

(Burrell Collection Glasgow | Geschonken door Sir
William en Lady Burrell aan de stad Glasgow)

UITGELICHT

Morandi
Museum
Belvédère krijgt
het werk Natura
Morta (1955) van
de Italiaanse
schilder Giorgio
Morandi (18901964), de
grootmeester
van het stilleven.
Het werk was
een hoogtepunt op de tentoonstelling vorig jaar. Naar
aanleiding daarvan besloten twee bruikleengevers uit
Amsterdam het te schenken. De presentatie van de
aanwinst is komende herfst op de tentoonstelling bij
het 15-jarige museumjubileum.
www.omropfryslan.nl
Franeker universiteit
Manon Borst, directeur van Museum Martena, ontdekte
bij toeval de namen van twee vrouwelijke studenten
in het Album Studiosorum (Naamlijst der Studenten)
van de Franeker
Universiteit van
1708. Ze zag de
namen van Anna
Maria Gürtler en
haar zus Maria
Magdalena,
dochters van
professor in de
theologie Nikolaus Gürtler. Dat is opvallend omdat tot
en met 1871 alleen maar mannen werden toegelaten
aan de Nederlandse universiteiten. Op de lijst zijn de
twee vrouwennamen doorgekrast, maar nog wel te
lezen.
www.omropfryslan.nl
Harsta State
De heer en mevrouw Van
Riemsdijk uit Stiens hebben
Harsta State in Hegebeintum aan Vereniging Hendrick de Keyser geschonken
omdat ze de eeuwenoude
state wilen veiligstellen. De
Vereniging zet zich in voor
het behoud van bedreigde historische huizen en interieurs en verwerft, restaureert en verhuurt deze zodat ze
behouden blijven.
www.hendrickdekeyser.nl
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KALENDER
2 februari

17 februari

16 maart

SASKIA UIT DE SCHADUW VAN REMBRANDT
Lezing door Froukje de Jong-Krap over Saskia
Uylenburg.
www.friesmuseum.nl

BOERDERIJENONDERZOEK
Lezing door Paul Borghaerts over dendrochronologisch
boerderijenonderzoek.
www.museumhindeloopen.nl

VROUWENWANDELING
Wandelen met een gids langs sporen van vermaarde
Leeuwarder vrouwen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

2 februari

19 tot en met 22 februari

17 maart

POEZIEWANDELING
Wandeling met een gids langs poëzietableaus en andere sporen van dichters in de Leeuwarder binnenstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HELP PAKE EN BEPPE DE VAKANTIE DOOR
Activiteitenweek in ruim 30 Friese
musea en archieven met een programma voor jong en oud.
www.museumfederatiefryslan.nl

HEMPENIUS
Lezing door Jelle Jan Koopmans over het scheepsboek
Hempenius.
www.museumhindeloopen.nl
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HERINNERINGEN AAN OPTREDENS VAN DOMELA
Lezing door Yme Kuiper over herinneringen aan optredens van Domela.
www.tresoar.nl
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ZUIVELHOOFDSTAD LEEUWARDEN
Lezing door historicus Marijn Molema over de zuivel in
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

24 februari
GAPERS IN LEEUWARDEN EN ELDERS
Lezing door Peter van den Hooff over farmaceutisch
erfgoed en de geschiedenis van het apothekersvak.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 24 februari

(Rijksmuseum)

HET SMEDEN VAN FIETSLICHT
Tentoonstelling over de historie van Spanninga, de
bekende Jouster ‘achterlichtjesfabriek’.
www.museumjoure.nl

tot en met 24 februari
tot en met 3 februari
LAGE LANDEN
Tentoonstelling met veertig parels uit de collectie van
het Rijksmuseum en schilderijen uit de eigen collectie.
www.hannemahuis.nl

7 februari
PIER VELLINGA
Lezing door Pier Vellinga over de toekomst van onze
(klein)kinderen.
www.dorpskerkhuizum.nl

10 februari
SJOUTSJES IN SKAAF EN TIVOLI
Lezing door Ritsko van Vliet die veel optrad als entertainer, met zijn vader en als duo met Theo van der Geest.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

15 februari
ANDRIES VAN DER SLOOT
Opening van de expositie met werk van schilder Andries van der Sloot (1883-1955).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

16 februari en 9 maart
LIEFDE IN DE GOUDEN EEUW
Lezing door Theresa Rösner over onderwerpen uit de
tentoonstelling Rembrandt & Saskia.
www.friesmuseum.nl

17 februari
DE EERSTE LEEUWARDERS  
Lezing door Jan-Willem Oudhof over de eerste bewoners van Leeuwarden en omstreken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

NOT AFRAID OF THE NEW
Overzichtstentoonstelling van de naoorlogse kunstenaarsgroep Yn ’e line.
www.museumdrachten.nl

3 maart
DE LEEUWARDEN TIME MACHINE (1750-1900)
Presentatie van een nieuw digitaal informatiesysteem
met gegevens over huizen, eigenaren en bewoners.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 maart
DOMELA
Lezing door Jan Willem Stutje, biograaf van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis.
www.tresoar.nl

21 maart
JAN TERLOUW
Lunchlezing door Jan Terlouw, ‘Zeg het met poëzie’.
www.tresoar.nl

(© Sanne Terlouw)

3 februari

Ferdinand Domela Nieuwenhuis. (Tresoar)
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LEEUWARDERS IN GESPREK
Spraakmakende gasten over hun band met Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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29 maart
WEG MET DE VRIJHEIDSBOOM
Lezing door Jesse Kromhout over Ameland tijdens
1795-1813.
www.amelanderhistorie.nl
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31 maart
HET RAADSEL VAN DE LEEUWARDER IDENTITEIT
Lezing door Yme Kuiper over ‘civic pride’ na LF2018.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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10 maart
VERMAARDE LEEUWARDER VROUWEN
Lezing door Bearn Bilker over Saskia Uylenburgh,
Marijke Meu, Anna van Hannover en andere vermaarde
Leeuwarder vrouwen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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DOMELA ALS LUTHERS PREDIKANT
Lezing door Sabine Hiebsch over Domela als Luthers
predikant.
www.tresoar.nl

13 maart
ORANGISME 1780-1813
Lezing door Laurien Hansma over Orangisme in
Nederland aan het eind van de 18de en begin van de
19de eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Vier eeuwen geleden, in 1619, werd de Dordtse
Kerkorde vastgesteld, na 180 vergaderingen van
calvinistische theologen, bekend als de Dordtse
Synode, een ‘concilie’ van Europese dimensies
over de genadeleer. De nieuwe kerkorde werd
echter in Friesland afgewezen.
De volgende editie van Fryslân, nummer 2,
verschijnt op 27 maart 2019.
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Ontdek Fryslân
Samen met de Friesland Post!

Ga op ontdekkingsreis door het mooie
Fryslân. Maak vanuit uw luie stoel kennis
met de natuur, cultuur, mensen en
economie van ons heitelân.
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