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Langs Swette en Kûkhernsterwei

DOEKE SIJENS

Omslag: Goddeloze Singel bij Feanwâlden
(Foto Hoge Noorden) en als inzet Theun de Vries
(Tresoar).

Davids’ rechtsgang

SIEBRAND KRUL

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra ging op speurtocht naar de plekken die de bekende schrijver
noemt in zijn bundels De vertellingen van Wilt Tjaarda. Met enige moeite zijn de omzwervingen langs
de Swette en de Kûkhernsterwei van de jonge De Vries goed terug te vinden.
Uit een veelheid aan soms onvolledige gerechtelijke stukken uit allerlei bronnen wist Frans Thuijs een
opzienbarende moord van 25 november 1762 en de justitiële gevolgen ervan te reconstrueren. Even benoorden Cormharne, tussen Piaam en Gaast, stuit het zeventienjarige dienstmeisje Antje Sjeerps op de
haveloze landloper Elias Davids. Dat moet ze met de dood bekopen. Davids draait zich in alle bochten
om zijn straf te ontlopen, maar het bewijs is opzichtig en overvloedig. Onder tortuur bekent Davids.
Eric Hoekstra (Fryske Akademy) houdt een opmerkelijke studie over Pommers en Fries tegen het licht.
Overeenkomsten in typische taalkenmerken tussen beide talen brengt in de verleiding te denken dat
het oorspronkelijke Fries van de zuidelijke Oostzeekust komt.
Egge Knol verklaart de vreemde prenttitel Ein Burger von Groningen auß Frießland. En Vincent van
Vilsteren (Drents Museum) betwijfelt of de enorme bronzen pot met gotisch opschrift uit 1516, uit het
Fries Museum, authentiek is.
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FRIESE NAMEN EN FRYSKE NAMMEN

DOUWE KOOTSTRA

Van de
Trewalje
naar de
Zwarte Kuil
Goddeloze Singel, of Moordenaarssingel, zoals Wilt
Tjaarda erover schrijft. (Foto
Hoge Noorden)

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving
en landschap brengt
de Friese gemoederen
vaak in beweging. Dit
is de vijfde bijdrage
in een twaalfdelige
reeks die probeert de
discussie tot feiten te
herleiden.
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Theun de Vries’ boek De vertellingen van Wilt Tjaarda bestaat uit 34 semi-autobiografische
jeugdverhalen. Met die verhalen is iets bijzonders aan de hand. Anno 2019 kan de lezer nog precies de
omzwervingen van het jongetje Wilt, zo’n honderd jaar geleden, volgen. Hij moet alleen wel de goede
sleutel in handen hebben.

V

erspreid over een reeks van jaren publiceerde Theun
de Vries drie verhalenbundels die in 1982 werden
samengevoegd onder de titel De vertellingen van
Wilt Tjaarda. In deze verhalen schetst De Vries’ alter-ego
Wilt Tjaarda de wereld van zijn voorouders en blikt hij
terug op zijn jeugdjaren. De vertellingen zijn grotendeels
autobiografisch, maar om de lezer te behoeden voor al te
makkelijke conclusies, gaf hij de bundel het motto ‘Dichtung
und Wahrheit’ mee. Een terechte waarschuwing, want de
jeugd van Wilt is niet een kopie van de jonge jaren van Theun
de Vries. Er zijn verhalen waarin de auteur bijna letterlijk
zijn eigen belevenissen beschrijft en verhalen waarin hij zijn
fantasie alle ruimte geeft. In een derde categorie zijn feit en
fictie meer in evenwicht.

Ansichtkaart met paardentram in het centrum van Feanwâlden,
begin 20ste eeuw. (Collectie Douwe Kootstra)

Friese vertaling van twaalf Wilt Tjaardaverhalen. Het decor is
het meest naar waarheid getekend. De paden, singels, dorpen en buurtschappen zijn, in de meeste gevallen onder een
andere naam, een op een terug te vinden op oude en nieuwe
kaarten. Heeft de lezer de sleutel eenmaal in handen, dan
kan hij met behulp van de verhalen aan zijn wandel- of fietstocht beginnen. Als we bijvoorbeeld lezen dat de dubbelganger van Theun de Vries met zijn moeder bij het Feanwâldster
station op de paardentram naar Driekerkendorp stapt, dan
weten we dat ze naar Burgum gaan. Wilt Tjaarda’s omzwervingen zijn daarom al meer dan twintig jaar de betrouwbare
basis van de Theun de Vrieswandeling georganiseerd door
het Theun de Vriesgenootschap. De literaire fietstocht, die
in de jaren negentig verscheen, is door de aanleg van de
Sintrale As aan een nieuwe versie toe.
De verhalen spelen zich af in en rond het dorp Eslawolde
(Feanwâlden). Daar is het huis van de dokter, de school, de
doopsgezinde pastorie met kerk, het kerkhof, de tramhalte,
het station, de smederij en de Jufferstate (de Schierstins),
locaties die voor het grootste gedeelte nog altijd in het
dorpsbeeld aanwezig zijn.
Het is niet moeilijk te raden hoe de historisch goed onderlegde De Vries aan de naam Eslawolde komt. Omstreeks
1200 ontstaan op twee kilometer van elkaar twee dorpen met
een eigen kerk en parochie: Eslawald en Sunte Johanneswald.
In de loop van de eeuwen verschuift het zwaartepunt steeds
meer naar Sunte Johanneswald en zijn strategisch gelegen
Schierstins, sinds 1439 een uithof van het machtige Cisterciënzer klooster Klaarkamp, gesitueerd even ten noorden
van Rinsumageast. Sunte Johanneswald overvleugelt in
de loop van de 15de eeuw Eslawald en ontwikkelt zich tot
Feenwolde(n) en later tot Feanwâlden.
Kleine Theun met heit en mem voor hun huis aan de Swette.

Theun de Vries-biograaf Jan van Galen (1952-2017) heeft de
vertellingen ter plekke en vooral in gesprekken met De Vries
uitgebreid getoetst op bestaande locaties en namen.
Samen met Van Galen heb ik vele uren aan het handje van
Wilt Tjaarda door de Friese Wâlden rond Feanwâlden gestruind en antwoord proberen te geven op lastige vragen als:
‘Is dit nou de poel uit het verhaal met de snoek? Het huis
met die versierde erker dat Theun beschrijft, kan dat daar
gestaan hebben?’

Decor is het meest naar
waarheid getekend
Aanleiding tot dit artikel is het decor waartegen de vertellingen zich afspelen: het dorp Eslawolde (Veenwouden, sinds
2009 Feanwâlden) tussen ongeveer 1911 en 1925 en de wijde
omgeving, het noordoostelijke deel van de Friese Wâlden.
‘Moarmwâld en Jistrum wienen de uterste grinzen,’ schrijft
De Vries in het voorwoord van Paden fan it ferline (1997), een

Theun de Vries in 1973. (Tresoar, foto
Henk Kuiper)

Theun de Vries (Feanwâlden, 1907 – Amsterdam,
2005) behoort met zo’n honderdzestig titels tot
de meest productieve auteurs in de Nederlandse
literatuur. Zijn bekendste boeken zijn Rembrandt
(1931), Stiefmoeder Aarde (1936), Het meisje met
het rode haar (1956), Het motet voor de kardinaal
(1960) en Baron (1987). Theunis Uilke de Vries
werd geboren aan de Swette, een ‘boerenrijweg’ tussen Feanwâldsterwâl en De Westereen.
Daar, even buiten het dorp Feanwâlden, bracht
Theun de eerste acht jaar van zijn leven door.
In 1915 verhuisden vader, moeder en zoon naar
Leeuwarden.
De sporen van zijn grootouders, ouders en familieleden zijn vooral terug te vinden in Feanwâldsterwâl, Feanwâlden, Kûkherne en Burgum. En in
het bijzonder aan de Swette en de Kûkhernsterwei, die de grens vormen tussen deze dorpen en
de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel.
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Kaart met het zwerfgebied van Wilt Tjaarda, gemaakt door Anne Wadman. (Collectie Douwe Kootstra)

Lees je de Wilt Tjaardaverhalen met een gedetailleerde
kaart ernaast dan kun je direct van de fictie in de werkelijkheid stappen. Dat moet literator Anne Wadman (1919-1997)
ook gedaan hebben, want in een gedeeltelijk aan Theun de
Vries gewijd nummer van het tijdschrift Bzzlletin (okt. 1989)
bestaat zijn bijdrage uit een eenvoudig kaartje met daarop
alle werkelijke namen van de dorpen en buurtschappen uit
de vertellingen. Verdere uitleg over hoe Wadman bij zijn
‘vertaling’ te werk is gedaan, ontbreekt. De redactie houdt
de toelichting bij het kaartje kort: ‘Anne Wadman bracht het
zwerfgebied van Wilt Tjaarda in kaart. Hiernaast vindt u deze
“Wilt Tjaarda-fietsroute” bij wijze van curiosum afgedrukt’.
Curiosum of niet, Wadman geeft ons de sleutel in handen.
Zijn werkstuk laat duidelijk zien waar alle avonturen van
Wilt zich afspelen. De Trewalje is de Falom, de Zwarte Kuil
blijkt De Westereen te zijn en als Wilt op zijn klompjes naar
Jagthorne wandelt, gaat hij naar Kûkherne.
Als ik Wadmans kaartje beter bekijk, vallen een aantal
dingen op. Het middeleeuwse kloosterpad Goddeloaze
Singel (vroeger ook Singel, Schwartzenbergs Reed of -Laan
genoemd) heeft er maar één naam: de werkelijke. Een
fantasie-toponiem ontbreekt op het kaartje, maar dat vind
je in de verhalen wel degelijk terug. Behalve over de Godloze
Laan heeft Wilt Tjaarda het ook over de Moordenaarssingel,
een gevaarlijke plek waar je als klein jongetje beter niet kunt
komen.
De oude veenkolonie Feanwâldsterwâl (sinds 2011 officieel
een dorp) wordt in de verhalen De Waterwal genoemd. Opvallend, want waar De Vries met Eslawolde voor de historische naam koos, doet hij dat niet met Feanwâldsterwâl, dat
tot ver in de 18de eeuw Diepswal heette.
In de verhalen komen ook een aantal fictieve toponiemen
voor die niet op het kaartje van Wadman staan. Zo vaart Wilt
met een paar dorpsgenoten naar het waterdoolhof de Schele
Warren. Begin vorige eeuw vond je zo’n waterrijk gebied
ten noorden van Feanwâlden. Het wordt nu It Bûtenfjild
genoemd.
De Vries heeft het ook over Zandbulten. Dat moet richting
Kollumersweach zijn, want hij gebruikt de namen de Zwaag
en Wyldpaad.

Plaggenhutten en aardkrotten
De naam de Zwarte Kuil (De Westereen) klinkt onheilspellend. Dat was ook de bedoeling van de auteur, want als je
leest hoe hij dat oord omschrijft, weet je waarom hij voor
deze naam koos. Als kleine Wilt de marskramer Rodmer
tegenkomt, wil hij het liefst hard weglopen. Het citaat,
Ansichtkaart van de Oude
Mulderslaan en de voormalige school van Theun
de Vries, begin 20ste eeuw.
(Collectie Douwe Kootstra)
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Kaft van het boek De vertellingen van Wilt Tjaarda.
(Collectie Douwe Kootstra)

De driesprong bij de Swette
en de Zevenhuisterweg, het
gebied dat Theun de Vries
zo goed uit zijn jeugd kende.
(Foto Hoge Noorden)

afkomstig uit het verhaal Negotie, maakt duidelijk waarom:
‘Rodmers aanblik maakte mij bang, en niet alleen die van
Rodmer. Hij was maar één van velen die uit de Zwarte Kuil
afkomstig waren, een buurtschap verder dan Jagthorne, maar
één van de ergste waarover men bij ons sprak. Ik had die
Kuil nooit gezien maar de mensen kende ik, zij kwamen uit
de plaggenhutten en aardkrotten waarin zij huisden - zo had
men mij verteld - langs de deuren met zelfgemaakte boenders en handschrobbers en alle soorten koopwaar. Dikwijls
waren zij zwart van haar en oogopslag, los in de mond en
hardnekkig in het aanpraten van hun waar. De vrouwen, zo
wilde men, diefden waar je bij stond en de mannen droegen messen die ze met één beweging te voorschijn konden
halen.’
Daar kun je het als dorp mee doen. De Westereentsjes zullen er niet wakker van hebben gelegen. Tot voor kort prees
de plaatselijke middenstand zich nog aan met ‘messkerpe
prizen’, een commerciële knipoog naar een soms roerig
verleden.
Theun de Vries had een ijzersterk, bijna fotografisch geheugen. De streek waar hij tot zijn achtste opgroeide en later
vaak naar terugkeerde, kende hij op zijn duimpje. Als ik hem
bezocht op driehoog in zijn woning aan de Egelantiersgracht
in Amsterdam - hij liep toen al tegen de negentig - kon hij
tijdens ons gesprek zomaar vragen: ‘Rint dat paadsje der
noch, dat sa skeef troch de Hiddelannen nei Burgumerheide
giet?’ Ik wist het niet, maar hij kon mij tot in detail uitleggen
welk ‘paadsje’ hij bedoelde.

En toen mijn vriend Auke Huistra en ik hem in 1997 ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag vroegen om voor ons uitgeverijtje De Looden Hel een aantal gedichten te schrijven,
liep ik als eindredacteur tegen de volgende regel aan: ‘De
sinne striket op boppe de Bomriden’. Bomriden? Nooit van
gehoord; ik had geen idee wat de auteur bedoelde. Een poel
misschien? Na lang aarzelen schreef ik hem. Zoals meestal
kwam zijn antwoord per kerende post. Nee, de naam Bomriden bestond en klopte helemaal. Een aantal stukken land
tussen Feanwâlden en Broeksterwâld wordt zo genoemd.

Waar komt Tjaarda vandaan?
Sommige dingen bedenk je altijd te laat. Ik kan de schrijver
bijvoorbeeld niet meer vragen hoe hij voor de vertellingen
aan de naam Tjaarda als familienaam is gekomen. Er gaat
mij een licht op als ik op de Nieuwe Caert van Frieslant uit
1739 Dantumadiel, de grietenij waar alle verhalen zich afspelen, met een vergrootglas bekijk. Zuidwestelijk van Rinsumageast stuit ik op de naam Tjaarda. De streek wordt doorsneden door de Galgen Sloot. Namen die een fantasierijk auteur
als Theun de Vries op ideeën kunnen hebben gebracht.
De vertellingen van Wilt Tjaarda wordt gezien als een van de
parels uit het oeuvre van Theun de Vries. Wie Theun de Vries
wil leren kennen én het leven in de Friese wouden zo’n honderd jaar geleden, zal in de voetsporen moeten treden van
Wilt Tjaarda. Het boek is niet meer te koop in de boekhandel
maar nog wel te vinden in het tweedehands circuit. <

De jaarlijkse Theun de
Vrieswandeling is dit jaar op
zaterdagmiddag 3 augustus.
Informatie en aanmelden op
info@schierstins.nl.
> Meer weten?
• Theun de Vries, De Vertellingen
van Wilt Tjaarda, Amsterdam,
1982
• Jan van Galen, Een schrijversleven
(1907-1945), biografie, Soesterberg, 2011
• Jaak de Maere, 34 Friese parels.
Over de Wilt Tjaarda verhalen.
Bzzlletin nr. 169, oktober 1989
Douwe Kootstra (Drachten,
1951) is schrijver, columnist en
verhalenverteller. Toen hij in 1980
werd benoemd aan de dr. Theun
de Vriesskoalle in Feanwâlden
kwam hij al vrij snel in contact
met de naamgever van de school.
Na het overlijden van de schrijver
in 2005 richtte hij samen met
Geart de Vries en Auke Huistra
het Theun de Vriesgenootschap
op. Hij verzorgt elk jaar de Theun
de Vries-wandeling.
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TAALSKIEDNIS

ERIC HOEKSTRA

It riedsel fan
Pommeren

Pommeren op in kaart
út 1635.

Kamen de Friezen út Poalen? Of moatte wy de oerienkomsten tusken it Frysk en it Pommersk op in
oare wize ferklearje? En hoe kinne Dútske migranten yn Brazilië ús helpe om in taal te rekonstruearjen
dy’t yn it ferline oan ’e súdlike Eastseekust sprutsen waard?

Y

n ’e Braziliaanske dielsteat Espirito Santo setten har
tusken 1859 en 1887 migranten út Pommeren del. In
grut tal migranten kaam út Efterpommeren (‘Hinterpommern’ op syn Dútsk), dat yn it westen fan it hjoeddeistige Poalen leit. De migranten wiene in tige homogene groep.
Se wiene allegear lutersk, se kamen allegear fan it agraryske
plattelân en se wiene gauris boer. Se brochten har eigen taalfariant mei, It Efterpommersk. Dy taal sprekke se noch altyd,
al wenje se yn Brazilië dêr’t it Portugeesk de nasjonale taal is.
Der kamen ek migranten út Nederlân en Dútslân by de
Pommersen te wenjen, mar dy migranten wiene kwa taal
en leauwe gjin homogene groep. Sadwaande pasten se har
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oan ’e Pommersen oan en stapten oer op it Pommersk. Ek
lju dy’t dêr al langer taholden, gauris fan Afrikaanske komôf,
stapten oer op it Pommersk. Dêr is in aardige anekdoate út
1917 oer: In hannelsman sjocht by in krúspunt twa swarten
sitten. Hy freget se yn it Portugeesk nei de wei. De iene
swarte seit tsjin de oare: ‘Wat seggt de Kirl?’ De hannelsman
ropt út: ‘Och heden, do sprekst Dútsk!’ ‘Ja’, seit er, ‘Mir sein
deitsche Neger.’ Dy anekdoate docht út bliken dat de Pommersen harsels Dútsk neamden, en dat Dútsk net allinne in
oantsjutting foar har taal wie, mar ek foar har identiteit. It is
net ûnlogysk dat se harsels Dútsk neamden, want har taal en
identiteit steane yn kontrast mei it Portugeesk fan Brazilië,

net mei oare dialekten fan Dútslân. Sa binne der ek anekdoaten bekend fan Amerikanen fan Nederlânske komôf, dy’t
tinke dat se noch wat Nederlânsk prate kinne, mar dan blykt
it Frysk te wêzen.

Undersyk
De Braziliaanske Pommersen binne har pas de lêste desennia bewust wurden fan it feit dat har taal net sa lyk Dútsk is,
mar Pommersk. Hoewol’t it Pommersk trochgiet foar in dialekt fan it Dútsk, wykt it likernôch likefolle fan it Heechdútsk
ôf as it Frysk fan it Nederlânsk. It is ek noch net sa lang
dat it Pommersk in plakje yn it ûnderwiis krigen hat en dat
ûndersikers der ûndersyk nei dogge. Ien fan dy ûndersikers
is Gertjan Postma fan it Meertens Instituut. Hy publisearre
dit jier A Contrastive Grammar of Brazilian Pomeranian yn ’e
taalkundige rige Linguistik Aktuell. It grutste part fan dat boek
jout in beskriuwing fan ’e grammatika fan it Pommersk fan
Brazilië.
Sa’t Postma sels oanjout, is syn beskriuwing fan it
Pommersk om de neikommende redenen fan belang. It oarspronklike Pommersk yn Europa is útstoarn. It Braziliaanske
Pommersk jout ús in goed byld fan hoe’t it oarspronklike
Pommersk derút sjoen hat. Dat is op himsels al nijsgjirrich.
Mar wichtiger is dat it Pommersk beskate skaaimerken mei it
Frysk mienskiplik hat, wylst it ôfwykt fan ’e Platdútske dialekten dy’t yn en om Efterpommeren sprutsen waarden. Dêrby
moatte wy betinke dat it Efterpommersk sprutsen waard yn
Pruisen, yn wat no it westen fan Poalen is. Dat ropt fragen op
dy’t oan ein fan dizze bydrage beäntwurde wurde.

Pommeren, Pruisen en Poalen
By it folkeferfarren tinke wy oan ’e migraasje fan Friezen,
Angelen en Saksen nei Ingelân yn ’e 5de iuw nei Kristus. Mar
eins ha der faker lytse en grutte folkeferfarrens west, oant yn
ús eigen tiid ta. Yn it gebiet tusken Hamburch en Warschau
stjitte al iuwenlang Germaanske stammen op Slavyske stammen. Soms wenje se trochinoar yn itselde gebiet, lykas yn
parten fan it hjoeddeistige Poalen. Yn Pommeren wennen
oant de 6de iuw nei Kristus Germanen. Dêrnei teagen ek Slavyske stammen it lân yn. Fan de 13de iuw ôf kolonisearre de
Dútske Oarder it lân oant yn it hjoeddeistige Litouwen oan ta
en luts Dútske kolonisten oan. Dy hiene spesjale foarrjochten, wylst de Slavyske befolking in legere posysje ynnaam,
as in soarte fan hearrigen. Úteinliks ûntstie yn Efterpommeren in situaasje dat it Pommersk op it plattelân sprutsen
waard, en yn ’e stêden it Platdútsk. Dat liket op ’e situaasje
yn Fryslân, foaral yn ’e 19de iuw en earder: de oarspronklike
taal, it Boerefrysk, waard foaral op it plattelân sprutsen,
wylst yn ’e stêden in mear ôfflakke en algemien akseptearre
taal sprutsen waard (doedestiids it Stedsk, tsjintwurdich it
Nederlânsk).

Espirito Santo, in dielsteat
yn Brazilië, dêr’t migranten út Pommeren har nei
wenjen setten. (Wikimedia
Commons)

Nei de Twadde Wrâldkriich wie der yn Poalen in etnyske suvering en waarden de Dútsers, en dus ek de Pommersen, út
Poalen ferdreaun of se waarden twongen elk blyk fan Dútske
identiteit te ûnderdrukken. Der binne aardich wat Dútsers yn
Dútslân dy’t oarspronklik út Poalen komme. Yn Kiel ha se bygelyks har eigen studinteklup. Pas sûnt 1991 meie Dútsers yn
Poalen wer oanspraak meitsje op har Dútske identiteit. Der
hawwe yn Dútslân en Poalen troch de iuwen hinne weagen
west beide kanten út. Soms wie der in Germaanske weach
dat út nei it easten ta, soms wie der in Slavyske weach nei
it westen ta, mei as gefolch in kleurryk taallânskip. Sa wenje
de Sorben, dy’t in Slavyske taal sprekke, foar in grut part yn
Dútslân. Pommeren, oan de oare kant, wie yn ’e 19de iuw in
part fan Pruisen, en lei op lân dat no Poalsk is. It opfallende
is no dat it Pommersk yn tal fan opsichten mear liket op it
Frysk, dat tûzen kilometer fierderop leit, as op ’e Platdútske
dialekten dy’t yn en om Efterpommeren sprutsen waarden.

Haadkertier fan de Dútske
Oarder yn Mariënburg yn
Efterpommeren, Poalen.
(Wikimedia Commons)
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Santa Leopoldina yn de dielsteat Espirito Santo, ien fan de fêstigingsplakken fan Dútske migranten.
(Wikimedia Commons)

De Keizerinne fan Brazilië,
Leopoldine, moedige Dútske
ymmigraasje oan.
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As wy it Frysk mei it Nederlânsk en it Dútsk ferlykje, dan is
der wat opfallends mei it Frysk oan de hân. Alle Fryske taalfariëteiten ha twa ferskillende ynfinitiven. It Nederlânsk en it
Dútsk ha mar ien. Ynfinitiven binne hiele tiidwurden (‘hele
werkwoord’), lykas meitsje/meitsjen, wêze/wêzen, hawwe/hawwen, ensafuorthinne. It Frysk hat hieltyd twa foarmen, mei
en sûnder de -n. It Nederlânsk hat mar ien foarm (maken,
zijn, hebben) en it Dútsk hat ek mar ien foarm (machen, sein,
haben). It Ingelsk dêrfoaroer hat wer krekt as it Frysk twa
foarmen: make/making, be/being, have/having. De twa ynfinitiven fan it Frysk kin men net trochinoar brûke. Dêr binne
strange regels foar. Sa moat by it tiidwurd sjen de ynfinityf op
-n brûkt wurde:

Frysk:		
Nederlânsk:

Ik sjoch him lizzen (net: lizze)
Ik zie hem liggen

Mar by it tiidwurd litte is it krekt oarsom, dus dêr komt
de ynfinityf op -e:
Frysk:		
Ik lit him lizze (net: lizzen)
Nederlânsk:
Ik laat hem liggen
Nei te fine wy yn it Frysk wer de ynfinityf op -n:
Frysk: 		
It is lekker om op bêd te lizzen (net: lizze)
Nederlânsk:
Het is lekker om in bed te liggen
By it tiidwurd wolle fine wy wer de ynfinityf op -e:
Frysk: 		
Hy wol lekker op bêd lizze (net: lizzen)
Nederlânsk:
Hij wil lekker in bed liggen

It komt dus hiel krekt oft men de ynfinityf op -n of de ynfinityf
op -e brûkt. Yn it Nederlânsk en it Dútsk is mar ien ynfinityf
dus dat is folle ienfâldiger. No is it sa dat alle dialekten fan
it Frysk dizze twa ynfinitiven op deselde wize ûnderskiede.
Mar ek it Saterfrysk hat twa ynfinitiven en brûkt se krekt as
ús Frysk. It Saterfrysk wurdt sprutsen op in pear doarpen
yn Saterlân (Dútsk: Saterland). Dat leit op healwei tusken
Oldenburg en Papenburg. Wy fine ek twa ynfinitiven yn it
Noardfrysk, it Frysk dat op ’e eilannen sprutsen wurdt by de
grins fan Dútslân mei Denemarken.
It Noardfrysk en it Saterfrysk binne oars beide troch de
Dútske oerheid as selsstannige talen erkend. Dat betsjut dat
der eins trije Fryske talen binne: Frysk fan ’e provinsje Fryslân
yn Nederlân, Saterfrysk yn Dútslân en Noardfrysk yn Dútslân.
Dêrom is it net alhiel korrekt om te stellen dat it Frysk in taal
is. Yn feite is it Frysk mear as in taal: it is in taalfamylje. Alle
leden fan dy taalfamylje en har dialekten hawwe it karakteristike systeem mei de twa ynfinitiven dy’t op deselde wize
brûkt wurde.
It opmerklike is dat Postma ûntduts dat it Pommersk ek twa
ynfinitiven hat, dy’t fierhinne op ’e wize brûkt wurde dy’t wy
ek út it Frysk kenne. Yn ’e útspraak binne der ek opfallende
oerienkomsten fan it Pommersk mei it Frysk.

It grutte folkeferfarren
De fraach is no hoe’t wy de oerienkomsten tusken it Efterpommersk en it Frysk analysearje moatte. Postma besprekt
dizze fraach net yn taalhistoaryske sin. Foar dy nijsgjirrige
fraach lykje trije mooglikheden te wêzen. Op it foarste plak
kin der sprake wêze fan in konvergearjende evolúsje. Mei
oare wurden, it is histoarysk sjoen tafal dat der frappante
oerienkomsten binne tusken it Frysk en it Pommersk. De
twadde mooglikheid is dat de oerienkomst tusken it Frysk en
it Pommersk te krijen hat mei de tiid fan it grutte folkeferfarren. Wy witte dat de Friezen, Angelen en Saksen út it easten
kamen. Se kamen nei Fryslân en nei Ingelân ta út ’e Dútske
bocht wei, ten noarden fan Hamburg. Mar dat ropt de fraach
op: wêr kamen se dêrfoar wei? Wy witte dat guon stammen
út it easten kamen. Oare Germanen binne fia Skandinavië
yn West-Europa bedarre, sadwaande dat it Finsk en it Estysk
lyksa aardich wat Germaanske lienwurden ha. Mar hoe
binne de Friezen, Angelen en Saksen krekt yn West-Europa
bedarre? Miskien binne se lâns de súdkust fan ’e Eastsee nei
ús kontreien lutsen en is in part fan harren yn Pommeren
hingjen bleaun. Soksoartige spekulaasjes binne kompatibel
mei wat wy no witte, mar der is gjin dúdlik bewiis foar sa’n
gong fan saken. Eins soene wy mear witte moatte fan sawol
it Âldfrysk as fan it Âldpommersk.
Der is ek noch in tredde ferklearring mooglik. It is bekend
dat der foar de komst fan ’e Germanen en de Slaven (beide
Yndo-Europeeske folken) oare folken yn Europa taholden.
Fan ’e talen fan dy folken is net folle bekend, want se binne

Súdpoarte fan de stêd Pomerode yn Brazilië, stifte troch ymmigranten út Pommeren. (Wikimedia
Commons)

oerstapt op Âld-Germaansk of Âld-Slavysk. Foar it neist
hawwe se al wat wurden en grammatikale ferskynsels út har
eigen taal meinommen by de taalwiksel (krekt sa’t der Fryske
restferskynsels te finen binne yn ’e dialekten fan Noard-Hollân en fan Grinslân). It is mooglik dat Friezen en Pommersen
beide sprekkers fan sa’n geheimsinnige taal assimilearre
hawwe. It systeem fan ’e twa ynfinitiven soe dan in spoar
wêze fan sa’n taal dy’t weiwurden is. It soene bygelyks sprekkers fan in Keltyske taal wêze kinnen ha, mei’t Keltyske talen
ûnderskate ynfinityfkonstruksjes ha.
Fan it Pommersk ha wy lykwols gjin âld taalmateriaal. Wy
kenne it Pommersk foaral fia it Braziliaanske Pommersk. De
sprekkers fan it Pommersk yn Europa binne oerstapt op it
Heechdútsk, it Platdútsk of it Poalsk. Foar it Frysk hawwe wy
genôch âlde taaldata, mar dy binne noch net oer alle boegen
goed ûndersocht. Wy witte bygelyks net hoe’t it systeem mei
de twa ynfinitiven krekt ûntstien is yn it Âldfrysk. De gedachte
is dat de ynfinityf op -n ûntstien is út in fuortsettend
mulwurd (‘tegenwoordig deelwoord’), lykas yn: Ik sjoch him
fallende > Ik sjoch him fallen.
Hjir is de ynfinitityf fallen ûntstien út it mulwurd fallende.
It Ingelsk hat dizze konstruksje mei fuortsettend mulwurd
noch altyd: ‘I saw him falling’. Fan it Ingelsk witte wy dat
der in Keltysk substraat yn oanwêzich is. Sadwaande jout
de Keltyske hypoteze in tredde mooglike ferklearring fan ’e
grammatikale oerienkomst tusken it Frysk en it Pommersk.
Sûnt koart is der ek in learstoel Pommersk yn Santa Maria
de Jetibá. It soe moai wêze as se dêr in wurdboek fan it
Pommersk makken. Dan kin neier besjoen wurde yn hoefier’t
it Pommersk oan it Frysk besibbe is, en oft de oerienkomsten
in kwestje fan konvergearjende evolúsje binne of net. <

Gertjan Postma publisearre
A Contrastive Grammar of
Brazilian Pomeranian.

Eric Hoekstra (It Hearrenfean,
1960) wurket as taalkundige en
allround geasteswittenskipper by
de Fryske Akademy. Hy sette wurk
fan ’e filosoof Friedrich Nietzsche
oer yn it Frysk, dêr’t er de Obe
Postma-priis foar krige, en
makke poëtyske wertalingen fan
’e Bhagavad Gita en de Daodejing
(ek wol Tao Te Ching). Yn 2018
ferskynde syn twatalige harmonisaasje fan ’e fjouwer evangeliën,
skreaun as in autobiografy fan
Kristus (Roman van een Heelmeester / Roman fan in Hielmaster). Op
dit stuit wurket er oan in poëtyske
wertaling fan it Bibelboek Genesis.
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NABUREN

EGGE KNOL

Gruningensis in Phrysia

Houtsnede van Jost Amman (1577) voorstellende ‘Een burger van
Groningen uit Friesland.’ (Groninger Museum, foto Marten de
Leeuw)

D

e afgebeelde houtsnede verbeeldt ‘Ein Burger
von Groningen auß Frießland’ met boven de
afdeling dezelfde titel in het Latijn waarbij Frisia
heel ongewoon gespeld is met een ph. Het zal Groningers
mogelijk verrassen dat hun stad in Friesland wordt geplaatst.
De Ommelanden zijn Fries, maar de stad is van oorsprong
toch Drents. Tegenwoordig zijn er weinig Groningers te
vinden die iets op hebben met de Friese identiteit, of het
moet gaan om Friezen om utens waarvan er best veel in
de stad wonen. In de 15de, 16de eeuw is dat heel anders,
ondanks dat de Ommelanders in de 15de eeuw de Friese taal
vaarwel zeggen. Het Wilhelmus (derde kwart 16de eeuw)
meldt in strofe vier ‘Graaf Adolf is gebleven in Friesland in
den slag’ (van Heiligerlee in Groningen).
De prent komt uit een Duits boek met de titel Trachtenbuch
darin fast allerley und der fürnembsten Nationen die heutigen
tags bekandt sein en is gesneden door de bekende Duitse
graficus Jost Amman (1539-1581). Een Trachtenbuch laat
12

afbeeldingen zien van bewoners uit alle windstreken van
Europa. De eerste druk is uit 1577, maar deze afbeelding is
van de tweede druk uit 1639. Er bestaan ook handgetekende
en ingekleurde Trachtenbücher. Een voorbeeld laat vrouwen
in Groeninger Tracht zien. Het zijn rijk uitgedoste mensen
afgebeeld in de mode van hun tijd. Of zij er werkelijk zo uitzagen, is nog de vraag, al is er destijds geen gebrek aan rijke
kooplieden, landbouwers, burgers en kleine adel.
Tot in de 19de eeuw bleven Groningers trots op hun Friese
wortels. Hun Oostfriese buren in Duitsland zijn dat nog
steeds. Nog in de 19de eeuw koos het Noord-Groninger
landbouwersgeslacht Sijpkes ‘Ljeaver dead als slav’ als
wapenspreuk. Een vanouds Friese spreuk zoals de lezers van
dit blad maar al te goed weten. Toch begonnen er eind 19de
eeuw scheuren te komen in het Friese besef van de Groningers. Kornelis ter Laan van de Groninger Beweging is enige
decennia later ervan overtuigd dat in Groningen nooit Fries is
gesproken. Hij beroept zich op slecht uitgevoerd antropologisch onderzoek, waarbij dr. Nyèssen meent dat de schedelvorm van Friezen en Groningers verschilt. Dit klopt niet,
maar Ter Laan bleef bij zijn mening, al is er ampel bewijs van
het tegendeel zoals iedereen aan het voornamen- en plaatsnamenbestand kan zien. Ondanks kleine klankverschillen
blijven bijvoorbeeld Tjerk en Tjark Friese namen. Kortom: het
opschrift van de plaat is feitelijk correct, ook al willen niet alle
Groningers er van horen.
In dezelfde tweede helft van de 19de eeuw wordt Friese identiteit in Friesland steeds meer synoniem met het gebruik van
de Friese taal, die dan in de provincie Groningen al eeuwen
niet meer gesproken is. Ik heb het gevoel dat die nadruk op
de taal de naburen heeft ontworteld en afkerig gemaakt van
hun Friese identiteit. <

Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
Egge Knol (Den Helder,
1956) werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en
oude kunst bij het Groninger
Museum en publiceert over de
Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.

Tekening van Groeninger
Tracht, 16de eeuw. (Groninger Museum, foto Marten de
Leeuw)

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

VINCENT VAN VILSTEREN

Anno Domini MCCCCCXVI
I

Vincent van Vilsteren (Zwolle, 1953)
is sinds 1985 conservator archeologie
bij het Drents Museum.

n 1877 stak Leeuwarden zijn nek uit met de grote ‘Historische tentoonstelling van Friesland’. In zaal XV (de keuken) stond, zoals een recensent
het beschreef, ‘op het fornuis (…) een kolossalen en zware gegoten pot
met het opschrift ihesus maria johannes anno domini MCCCCCXVI.’
De pot zou afkomstig zijn van het Buweklooster onder Drogeham (gem. Achtkarspelen). Dat klooster heeft van 1248 tot
1580 gefunctioneerd en is daarna langzaam vervallen.
Gezien het opschrift in gotische minuskels zou deze
28 centimeter hoge pot uit 1516 dateren. Bronzen
potten met gotisch opschrift zijn uitermate zeldzaam. In heel Europa zijn maar enkele van
dat soort kookpotten bekend. Uniek aan de
pot van Drogeham is bovendien dat onder
en boven de tekstband een sierrand is
aangebracht, zoals we die verder alleen
kennen van middeleeuwse bronzen
klokken. Op zich hoeft dit niet te verbazen, omdat klokkengieters ook
veel kleiner bronswerk waaronder
kookpotten zullen hebben gegoten. Trouwens bronzen klokken
met hetzelfde opschrift, maar
dan met andere jaartallen, hangen in de kerken van Kimswerd,
Tzum en Huizum.
Wat wel verbaast, is dat de pot
bij de oren geen enkel spoor
van slijtage door het hengsel
vertoont. Hij lijkt dus eigenlijk ongebruikt. Daarentegen
vertonen de gotische letters en
de beide sierranden wel heel
gelijkmatige slijtage. Dat kan
eigenlijk niet, want de ribbels
direct onder en boven de tekst
zouden dan ook erg afgesleten
moeten zijn.
Wat ook bevreemdt, is dat de poten
van zo’n toch speciale gelegenheidspot er heel knullig onder gezet zijn en
alle drie verschillend zijn. Een derde
opmerkelijke eigenschap is dat deze pot
geen gietnaad vertoont, iets wat voor
bronzen potten in deze periode absoluut
ongebruikelijk is.
Al met al zou het mij niet verbazen als we in dit
geval te maken hebben met een vervalsing uit de
19de eeuw. <
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FRIESE BEWEGERS: PIETER SIPMA

DOEKE SIJENS

It pak fan ’e iuwen losmakke
Pieter Sipma (1872-1961) is wolris de heit fan de moderne Fryske Beweging neamd. Dit wie dan net allinnich om’t er in ferneamd
taalkundige wie, mar benammen om’t er de learaar wie fan foaroansteande bewegers as Jelle Brouwer, Jan Melles van der Goot en
Douwe Kalma. Hy hat ek in tal jierren aktyf yn de Jongfryske Mienskip west, oant syn eardere learlingen him oan ’e kant skoden.
Op it strân fan Sylt mei
f.l.n.r. Nann Mungard, Pieter
Sipma, Jens Mungard, Erich
Johannsen (rjochtsûnder) en
Paul Dirks, 1908. (Tresoar,
foto Han de Vries)
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P

ieter Sipma is berne yn ’e omkriten fan Hatsum
(by Dronryp) as soan fan in arbeider. Dêr ûntstie
syn leafde foar de natuer. Om foarút te kommen as
arbeidersbern wie der doe mar ien wei: skoalmaster wurde.
Dêrom rûn er alle dagen nei de skoalle yn Frjentsjer en helle
yn 1890 de ûnderwiisakte. Syn earste plak wie Sweins, dêr’t
er sels op skoalle sitten hie. Dêrnei wurke Sipma op ferskate
plakken (Ruinerwolde, Snits, Grins en Assen), wylst er stûf
studearre en mear akten helle. Yn 1895 troude er mei Hylkje
Hoekstra (1858-1943), dy’t fjirtjin jier âlder wie. Se krigen ien
bern, Klaske (1896-1992). Nei’t Sipma de MO-akte Nederlânsk helle hie, waard er earst learaar yn Warffum, dêrnei yn
Snits (1911) en Ljouwert (1922).
Sipma hie grutte niget krigen oan de stúdzje fan it Frysk.
Soks soe by him altyd fierder gean as suvere wittenskip, hy
woe dêrmei ek de idealen fan ’e Fryske Beweging tsjinje. De
taal wie de rêchbonke fan de beweging, sûnder taal soe der
fan Fryslân neat oerbliuwe. Sipma woe alle aspekten fan de

taal kennen leare, fan âlde wetsteksten oant it stedsfrysk dat
op It Amelân sprutsen waard. Hy woe dy kennis ek ûnder
de minsken bringe en publisearre al yn 1906 in Frysk lês- en
taelboekje, dat ornearre wie foar skoalbern.

Yngreven Frysk en kweajonge
Op oantrún fan bestjoersleden fan it Frysk Selskip reizge
Sipma meardere kearen nei East-Fryslân om dêr de dialekten
te bestudearjen. Mear en mear krige er namme as taalkundige en koe sa by de ferneamde Oxford University Press yn
1913 syn Phonology & Grammar of Modern West Frisian publisearje. Taalkundigen tsiere graach. Sa rekke Sipma yn swier
waar mei Jan Jelles Hof, dy’t mear as ien brosjuere tsjin him
skreaun hat. Dat dit skeel jierrenlang trochgie, hie fansels ek
mei de stiifkoppigens fan beide mannen te krijen.
Doe’t er tachtich jier waard, typearre Willem Kok Sipma as
‘oan ’e iene kant yngreven Frysk’ mar ek as in ‘kweajonge su-

ver, dy’t allegeduerigen bûten de stringen stapt.’ Neffens Jelle
Brouwer beskikte Sipma oer ‘in hast súdlike libbenskunst
yn it altiten hwat swiersettige en stive Fryske formidden.’ Sa
hâlde Sipma der ek net fan om as master op in ôfstân te bliu
wen. Hienen syn studinten problemen, dan holp er. ‘Mei in
linige swaei sette ús learaer him dan op ’e tafel fan de foarste
bank, ré ta harkjen, ré ta rie en ta help. En wy hokken om him
gear en kamen los.’ Hy wist goed mei jonge minsken om te
springen. As learaar hie er yn Snits in feriening oprjochte,
dy’t er Studiesport neamde. By ’t simmer gie it om silen
en keatsen, by ’t winter naam er syn learlingen mei om te
reedriden. Foar de Frysksinnige learlingen wie der it selskip
UIFF, Under it Fryske Findel, dêr’t in soad praat waard oer de
takomst fan it Frysk.
Sipma wie al jierrenlang behelle by it (‘Ald’) Frysk Selskip,
mar wakker ûntefreden oer wat dêr berikt waard. Douwe
Kalma neamde him ien fan de ‘krêftichste en wirksume’ fi
gueren yn it Selskiplibben, dy’t ‘nou al tsien jier glêd omdoch
oanstiet op better organisaasje en in weardiger hâlding’.
Dêrom hearde Sipma – en syn dochter Klaske – ta it espel
tsje minsken dat op 15 novimber 1915 de Jongfryske Mienskip
oprjochte. Hy wie dan wol twa kear sa âld as de oare leden,
mar syn tawijing oan de Mienskip wie der net minder om.
In pear jier lang hat er in soad foar de Mienskip út de wei
set. Hy organisearre kongressen, wie einredakteur fan in nij
wykblêd (It Heitelân) en skreau stikken foar jierferslaggen
en brosjueres. Hy stelde it Frysk neist en boppe it Hollânsk,
sa sei er yn in taspraak. ‘Wy bouwe gjin Chineeske muorre
om ús hinne. Bihalve Friezen wolle wy wrâldboargers wêze.
[…] Wy wolle ús tael ta kultuer- en biskavingtael meitsje.’
Hoewol’t Sipma mear nofteren wie as de measte jongeren út
de Mienskip, weage er him ek oan it skriuwen fan fersen, dy’t
in plak krigen yn It Sjongende Fryslân.
Rom binne de fjilden, dêr’t de wyn oer giet
Blommich it lân, dêr’t it gêrs op stânnen stiet;
’t Liet fen it fûgelt klinkt yn it wiid rounom
Fiedt wer de wille yn it hert as in bliere blom;
Om binn’ de dagen fen it wreed fortriet:
Sliet net myn leed? Kaem net de ljeafde werom?

Pieter Sipma yn petear yn Hamburg, 1959. (Tresoar, foto Walther
Niekerken)

Pieter Sipma mei syn frou
Hylkje Sipma-Hoekstra en
oaren op de foto foar in boat.
(Tresoar)

Douwe Kalma wie yn de earste jierren fan de Mienskip yn
tsjinst en moast de lieding wol loslitte en Sipma waard
foarsitter. Werom út tsjinst, yn 1919, easke Kalma dy funksje
wer op. ‘Ik sjoch noch klear dy gearkomste foar my,’ skreau
Jelle Brouwer neitiids, ‘ik fiel noch dy spanning yn ’e seal;
earst kriget Sipma stipe (fan ’e âlderein) en komt de foarsittershammer wer yn syn hannen, mar as Kalma oan it wurd
komt […] is it pleit bisljochte: mear as de arguminten is it it
aksint dat de jonge minsken oansprekt; ek de eigen learlingen fan Sipma kieze foar it lûd fan de eigen generaesje.’
Sipma wie de earste jierren wol bitter oer syn behanneling,
letter soe er opmerke: ‘Och, dy Jongfryske Mienskip, wat
joech my dy in bulte plezier.’

Earste lektor Frysk
Tenei hâlde er him hielendal mei taalstúdzje dwaande. Yn
1930 waard er as earste lektor Frysk oan de universiteit fan
Grins en yn 1938 de earste foarsitter fan de Fryske Akademy.
Underwilens wurke er troch oan de útjefte fan in tal âlde
Fryske teksten, om dêrmei de rike skiednis fan it Frysk sjen
te litten. Benammen troch de útjefte fan de trije dielen Oudfriesche Oorkonden, it wurk fan Gysbert Japicx en de Emsinger
Codex ‘makke hy it pak fan ’e ieuwen los en liet ús de skatten
sjen,’ sa’t J.P. Wiersma it beneamde. Yn 1941 krige Sipma
foar syn krewearjen in earedoktoraat fan de universiteit fan
Hamburg, op dat stuit in ynstelling fan de nazi’s. Sa koe er
him tenei doktor neame, al wie er dan net promovearre.
Nei de oarloch publisearre hy Ta it Frysk, trije tige nuttige
boekjes dêr’t alles yn stie oer klanklear, stavering, wurdlear,
bûgingslear en sinlear fan it Frysk. Sipma wie hast al njoggentich, doe’t er noch geregeld it fjild yngie om te aaisykjen. Neffens in freon wie it foar de fûgels mar goed, dat er him nea ta
it skriuwen fan in ‘hantlieding ta it aeisykjen’ set hie. <

Pieter Sipma. (Tresoar, foto
Charles Gombault)

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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JAAP OSINGA

Goed by de tiid
Slach by Boksum yn 1586.
Print troch Frans Hogenberg.
(Rijksmuseum)

By publikaasjes oer Rembrandt syn wurk en libben komt gauris syn muze en frou Saskia Uylenburgh
nei foaren. As har troudatum wurdt neamd: 22 juny 1634. As genamt -Saskia har mem wie Sjoukje
Osinga- haw ik wat mear belangstelling foar dizze frou krigen en gie ik dy troudei nei op it ynternet. Op
in kalindersite seach ik dat dit in tongersdei wie, mar alle boarnen yn Ljouwert dêr’t se yn 1612 berne is
en Sint-Anne dêr’t se yn 1634 troude, neame in tsjerketsjinst op snein. Hoe sit dat no krekt?

H

ast alle histoarisy witte fan it feroarjen fan de
Juliaanske kalinder yn de Gregoriaanske. Paus
Gregoarius XIII sette yn 1582 it jier, troch de kalinder
bul Inter gravissimas, mei in sprong fan tsien dagen foarút.
Tongersdei 4 (+10=14) oktober waard folge troch Gregoriaansk
freed 15 oktober, wat fansels Juliaansk moandei wie.
Om’t foarearst de Juliaanske kalinder -Âlde Styl (ÂS)- allinnich yn Roomske lannen ferbannen en ferfongen waard troch
de Gregoriaanske -Nije Styl (NS)- hat men fan 5 oktober 1582
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ôf de sitewaasje dat deselde kalinderdatum Juliaansk trije
wykdagen ferskilt fan de Gregoriaanske. Lykas de tongersdei/
snein by it trouwen fan Saskia en Rembrandt.
Yn dy tiid sels wie men wend it J/G ferskil dúdlik oan te jaan,
troch dûbeld te datearjen mei in breukstreep: 22 juny/2 july
1634. Of de datums boppe elkoar, lykas by stedhâlder Willem
Frederik yn syn deiboekoantekeningen (Gloria Parendi) en it
betinkingsrút yn de Ljouwerter Jacobinertsjerke.
De letter gongbere historiografy hâldt hjir alhielendal gjin

rekken mear mei troch sûnder fierdere útlis J- en G-datums
oan elkoar gelyk te stellen. Dyjinge dy’t lykwols fynt dat
skiedskriuwing safolle mooglik de werklikheid fan doe
konkreet en korrekt beskriuwe moat, kin fansels net meigean
yn sa’n wykdeiferskil. De slach by Boksum, dy’t yn de
searje opfieringen Under de Toer by LF2018 njonken de
Boksumer toer omtinken krigen hat, wie net op de freed
fan de presintearre 17 jannewaris 1586, mar op moandei
27 jannewaris 1586: J/G 17/27.

Ferskillende nijjiersdagen
Dat der útsein ús tsjintwurdige Gregoriaanske kalinder mei
1 jannewaris as nijjiersdei ferskate oare kalinders brûkt
wurde –Joadsk, Mohammedaansk, Sineesk ensfh.-, is
wol bekend. Mar wa wit dat der yn it kristlike Europa ek
gâns ferskaat oan nijjierstradysjes west hat? Njonken
de Jierdeistyl, op 1 jannewaris, hie men de Kryststyl, per
25 desimber (yn Eastersk-otterdokse tsjerken noch altyd
gongber) en der wiene ek ferskillende Peaskestilen, mei alle
jierren in wikseljende begjindatum. En útsein 1 maart en
1 septimber brûkte men gauris de Annunsiaasje- of (Maria)
Boadskipstyl, mei 25 maart as nijjiersdei. Dat hat allegear
mei de stân fan ’e sinne en de moanne te krijen.
It is wol frij algemien bekend dat yn 45 foar Kristus op
de Romeinske kalinder de nijjiersdei fan 1 maart nei
1 jannewaris gongen is. Julius Caesar -net as ‘princeps’ mar
as libbenslang (sûnt 63 foar Kristus) oanstelde pontifex
maximus, lieder fan de Godlike rituelen- regele doe dy
oergong. Mei as gefolch dat septimber fan de sânde de
njoggende moanne waard en navenant oktober, novimber
en desimber de tsiende, alfde en tolfde. Letter, yn 8 A.D.,
ferskode de ferdûbeling elke fjouwer jier fan de sechsde dei
foar 1 maart -bissextile- as skrikkeldei nei ein febrewaris.
De Juliaanske kalinder mei tolve moannen yn 365 dagen en
om de fjouwer jier in skrikkeldei ferskilt mei de Joadske dy’t
basearre is op moannen fan 29 of 30 dagen, mei yn 19 jier
sân kear in tafoege ekstra moanne -1 Adar. (De Israëlyske
ûnôfhinklikheidsdei fan 4 Nissan/14 maaie 1948 is yn 2018
op 4 Nissan/19 april Joadsk betocht en by ús op 14 maaie)
De Mohammedaanske kalinder brûkt gjin tuskenskode
moannen en dat betsjut dat de Ramadan, it Sûkerfeest en
oare fierdagen troch alle seizoenen hinne skowe en dat de op
freed 16 july 622 mei it jier 1 begongen jiertelling -de útreis
nei Medina- de kristlike hiel stadich ynhellet.

Paus Gregoarius XIII
wurdt tasprutsen troch
de kommisje foar
kalinderherfoarming.

De omrin fan de ierde om de sinne yn 365,242199 dei lit
in behindich ferskil sjen mei de 365,25 fan ús moderne
skrikkeljier-systeem. Dy alve menuten en fjirtjin sekonden
telle yn 128 jier op ta in hiele dei dat de sinne foarútrinne sil
op de kalinderdatum. Dit is fan belang by de regeling fan it
Konsylje fan Nicea, yn 325 A.D., om tenei yn de Roomske
tsjerke de Peaske-snein altiten fêst te stellen op de earste
snein nei de earste folle moanne op of nei de maaitiidsequinox, de datum dat dei en nacht elk krekt tolve oeren
duorje. (Dy equinox waard doe op 21 maart berekkene,
wylst dit ûnder Caesar 25 maart wie.) De Peaskesnein giet
dêrfandinne as gefolch fan de wikseljende follemoannen

‘Zelfportret met Saskia’
troch Rembrandt van Rijn,
1629-1633. (Rijksmuseum)

Houliksakte fan Rembrandt
en Saskia. (Tresoar)
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Paus Gregoarius XIII, print
troch Anton Eisenhoit, 1581.
(Rijksmuseum)

In foarbyld fan dûbeld
datearjen is te sjen yn’e
Grutte Tsjerke yn Ljouwert.

hinne en wer tusken 22 maart en 25 april, mar ferskode yn de
Midsiuwen dus ek stadichwei nei de simmer ta.
Ûnder paus Gregoarius XIII is ein 16de iuw de datum fan de
maaitiidskear, dy’t ûnderwilens tebekrûn wie nei 11 maart, wer
op 21 maart fiksearre. Troch de kalindersprong fan tsien dagen
fan 5/15 oktober 1582 plus de regeling dat tenei de skrikkeldei
Gregoriaansk ferfalt yn net troch fjouwer dielbere iuwjierren
(17, 18, 19, 21 ensfh. hûndert). Sadwaande is der elke fjouwer
hûndert jier noch in hiaat fan 400-3x128=16 kear alve menuten
en fjirtjin sekonden, wat útkomt op ien hiele dei de 3.200 jier.
Tagelyk mei it ynfieren fan de Gregoriaanske kalinder yn
1582 waard 1 jannewaris ek de nijjiersdei. Yn hast al ús
hjoeddeiske histoaryske literatuer wurdt der by de jiertallen
oan foarbygongen dat der ek yn it kristlike Westen oant yn de
ier-moderne tiid ferskillende nijjiersdagen gongber wiene.
De histoarisy dy’t foar Gregoarius syn kalinderbul de
orizjinele datearring fan 24 febrewaris 1581 oernimme,
hawwe der blykber gjin aan fan dat de Annunsiaasje- of
Florentynske styl yn it Fatikaan brûkt waard. Dy werklikheid
fan doe wurdt hjir korrekt oanjûn troch: 1581-82.
By de eksekúsje fan Karel I fan Ingelân dy’t troch omstanners
datearre is op ‘January 30, 1648’ past de oantsjutting
30 jan./9 febr. 1648-49. Want de Nije Styl is yn Ingelân pas
ynfierd troch de ‘Act for Regulating the Commencement
of the Year; and for Correcting the Calender now in Use.’
Sadwaande duorre dêr it jier 1751 gâns koarter: fan Juliaansk
25 maart oant 1 jannewaris 1752 Âlde Styl. Wernei’t mei de
oergong fan 3/14 septimber 1752 de Nije Styl yn gebrûk
kaam. It docht ryklik absurd oan dat tsjintwurdich oeral en
altiten dy eksekúsje datearre wurdt op 30 jan. 1649, in sneon,
en net op de werklike tiisdei 30 jannewaris/9 febrewaris
1648-49. En by it betinken fan Gunpowder Tuesday ferwize
nei 5 novimber 1605, in sneon, lit ek de winsklikheid sjen fan
de J/G datearring: tiisdei 5/15 novimber 1605.

Âlde Styl, Nije Styl en Moderne Styl
Op 5/15 oktober 1582 is de Nije Styl yn mar in hantsjefol
Roomske lannen ynfierd: Spanje, Portugal, Italië (measteparts) en Poalen. Frankryk folge op 9/19 desimber 1582 en
yn de jierren 1583-’86 de Roomske stêden en kontreien yn
Dútslân, en Hongarije op 21/31 oktober 1587. De protestantske lannen, stêden en gewesten wiene poer op dit paapske
gedoch tsjin en kamen pas folle letter út praktyske motiven
ta de moderne kalinderoanpak. Nei in missive fan de Dútske
‘Fergadering fan Protestantske en Evangelyske Ryksgreaten
en Stenden’ -Regensburg, datearre 30 desimber 1699 Â.S.trunen ús Steaten-Generaal derop oan de Nije Styl yn te
fieren (resolúsje 6 febrewaris 1700 N.S.).
Yn de Nederlânse skiedskriuwing wurdt hast altyd foarby
gongen oan it feit dat Gelderlân, Utert, Oerisel, Fryslân,
Johan Maurits ferûngelokke op de brêge fan Frjentsjer, 1665. Print
troch Jan de Visscher nei in ûntwerp fan mooglik Philips Wouwerman en Pieter Jansz. Post. (Rijksmuseum)

18

Grinslân en Drinte pas yn 1700/1701 oerstapten nei ‘de
ferbettere Juliaanske Nije Styl.’ Troch de Gregoriaanske
ferfallen skrikkeldei fan 29 febrewaris 1700 waard doe it
ferskil fan 1582 tusken de Âlde en Nije Styl fan tsien dagen
mei ien dei méár alve dagen: Gelderlân 1/12 july 1700, Utert
en Oerisel 1/12 des. 1700, Fryslân en Grinslân 1/12 jan. 1701
en Drinte 1/12 maaie 1701. (Dit kin men oantsjutte mei
Moderne Styl.)
En al hielendal wurdt net útlein dat foaral op oantrún
fan Willem van Oranje de Steaten-Generaal (fan de 17
Nederlannen) yn 1580 mei it each op heechnedige militêre
help tsjin de opkringende Spaanske troepen fan Parma, de
Frânske troanopfolger hartoch Frans van Anjou as lânhearre
ynhelle hawwe én dat dy syn roomske kalinderplakkaat fan
10 desimber 1582 Â.S. allinnich opfolge is troch de SteatenGeneraal, Brabân en Seelân, per 14/24 desimber 1582,
Limburch 20/30 desimber en de súdlike Nederlannen 21/31
desimber 1582, plus Hollân op 1/11 jannewaris 1583.

Rekken hâlde mei ferskil
Fan ein 1582 ôf oant no ta is it de baas om yn de
skiedskriuwing op alle nivo’s -lokaal, regionaal, nasjonaalrekken te hâlden mei it ferskil tusken de Juliaanske en
Gregoriaanske datearrings. It is de koartste klap om foar
Juliaanske datums dan altyd J/G te notearjen. By de Fryske
Akademy brûkt men lykwols út prinsipe allinnich mar
ien datearring; wat Juliaansk wie, wurdt as Gregoriaansk

Foarbyld fan in almanakbledside mei in kalindermoanne Nije Stijl/
Âlde Styl.

ôfprinte, om’t nei eigen sizzen ‘der hast gjin histoarikus is
dy’t Juliaanske datums omrekkenet.’ Je krije dan bygelyks
in FA-boekje oer ‘De slach by Boksum: 17 jannewaris 1586’
wêrfan’t de freed net oerienkomt mei de werklike moandei
17/27 jannewaris. En yn ‘Gloria Parendi’ wurdt de begraffenis
fan stedhâlder Willem Frederik steld op 27 desimber 1664
wylst it 27 des. 1664/6 jan. 1665 wêze moat. Doe’t op de
weromreis fan dy begraffenis, fia Harns nei Hollân ta, Johan
Maurits van Nassau op syn hynder yn Frjentsjer troch in
brêge sakke, is dy dêr ‘Ao 1665 den 6 Ian: n: styl … wonderlik
uyt watersnoodt verlost’ sa’t te lêzen stiet op in muorrestien
op Godsacker nûmer 35.
Men soene ha wolle dat serieuze wittenskippers, ek by de
Fryske Akademy, har bêst dogge om de neamde feiten sa
korrekt mooglik te beskriuwen en dan by de skiedskriuwing
net om te griemen mei wykdeiferskillen mar sekuer Âlde,
Nije en Moderne Styl oan te jaan.
Oant in generaasje lyn wiene yn Fryslân ‘âlde maaie’
(1+11=12 maaie) en ‘âld-alderheljen’ (1+11=12 novimber)
gongber as begjindei fan agraryske kontrakten en beteldei
fan de hier. Eartiids hie men ek ‘âld-Sint Piter’ (fiif maart, is
22 febrewaris plus alve dagen) foar skipperskontrakten.
Dy’t skiedskriuwing begrypt as sa folle mooglik korrekte be
skriuwing fan it ferline moat by datums en jiertallen ferskillen
as gefolch fan ferskaat yn kalindergebrûk en nijjiersdei altyd
dúdlik oanjaan. Troch foar Juliaanske feiten fan 5 oktober 1582
ôf de J/G notaasje te brûken (5/15 ets.). De gongbere skied
skriuwing lit it ditoangeande skromelik ôfwitte en dat is foaral
fan belang foar de Fryske, Nederlânske, Ingelske en Dútske
historiografy. Wa’t by hjoeddeiske betinkingen de orizjinele
sitewaasje respektearje wol, kin it bêste de datearring Nije
Styl kieze, mei de goede dei fan de wike. <

By de eksekúsje fan Karel I
wurdt yn it ûnderskrift de
datum fan 10 febrewaris
neamd. In foarbyld hoe’t de
Moderne Styl yn ’e praktyk
brûkt wurdt.

Jaap Osinga (Ritsumasyl,
1942) studearre politikology
yn Amsterdam. Hy stie foar
de klasse as dosint maatskippijlear, skiednis en ekonomy en
is yn 1980 promovearre op de
Amerikaanske ûnôfhinklikheid
(nei oanlieding fan de Fryske
erkenning as earste fan de sân
provinsjes).
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FRANS THUIJS

Een dodelijke boodschap
Makkum, met de Wijde
Steeg. Schilderij door
Cornelis Springer, 1873.
(Fries Scheepvaartmuseum)

Het was mistig en koud toen de zeventienjarige Antje Sjeerps, dienstmeid van Theunis Jans,
eendenkooihouder bij Piaam, door diens vrouw Attje Jellis op donderdag 25 november 1762 om half
elf met boter en appels op pad werd gestuurd naar Gaast. Ze zou er niet aankomen en nooit meer
terugkomen.

H

aar lichaam werd tegen twaalven ten noorden van
Cromharne tussen Gaast en Piaam bij de kistpalen
onder aan de dijk gevonden. Of beter, Japke Tjitses,
op weg van Molkwerum naar Pingjum zag daar een vrouw
liggen. Er was verder geen levende ziel te zien. Zij durfde niet
naar beneden te gaan. In Piaam alarmeerde zij Idke Douwes.
Nadat zij Jacob Sijbolt had gewaarschuwd ging zij met haar
knecht Dirk op weg. Halverwege kwamen zij een haveloze
man, Elias Davids, tegen en vroegen hem onder meer of hij
onder aan de dijk een vrouw had gezien. Hij liep rood aan.
Met zijn hoed voor de mond antwoordde hij ontkennend.
Ieder vervolgde zijn weg. Zij op zoek naar die vrouw, hij naar
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Makkum. Ook Sijbolt en diens knecht Gerrit kwamen de bedelaar tegen. Zij stelden dezelfde vragen en kregen dezelfde
antwoorden.
Gevieren vonden zij Antje. Haar boterkorfje lag naast haar,
evenals enkele appels en haar koraalketting. Daarvan was het
slotje afgerukt. Zij had haar hoofdkap met oorijzers nog om.
Haar schoenen lagen verderop. Daarvan waren de gespen
afgesneden. Zij vonden nog twee knipmesjes, sleutels, een
naaldenkokertje en een zilveren knoop. Toen Idke de halsdoek oplichtte, zagen zij een gapende wond.
De ene knecht werd naar Antje’s baas Theunis gestuurd om
hem in te lichten en naar Jan Monsma, de rechter in Mak-

Het Nedergerecht van de
gemeente Wonseradeel in
Makkum.
Het Blokhuis in Leeuwarden. Prent door Carel Frederik Bendorp (I)
naar tekening van Jan Bulthuis, circa 1790. (Rijksmuseum)

kum. De andere ging naar Workum om aldaar de magistraat
en de ouders van Antje op de hoogte te stellen. Het akelige
bericht verspreidde zich als een lopend vuurtje. Binnen een
mum van tijd waren er tal van mensen op de been, op weg
naar de plek des onheils of op zoek naar die bedelaar, die als
de dader werd gezien.

Nagelaten stukken
De zaak zorgde destijds voor veel beroering. Er zijn ruim
140 pagina’s tekst van dit proces bewaard, waaronder 40
verklaringen van getuigen, naast de ondervragingen van
de verdachte en acht pagina’s van het vonnis. Er waren
veel mensen die op de plaats van het misdrijf rondliepen
en nog meer die tussen Workum en Makkum iets gezien
hadden. Ondanks het omvangrijke proces ontbreekt er toch
informatie; niet alleen de vonnisoverwegingen, maar ook
hoe en waarom bepaalde vragen werden gesteld, of juist
niet én er is tekst verdwenen. We missen de stukken van
het vooronderzoek, uitgevoerd door rechter Monsma van
het Nedergerecht in Makkum. In halszaken waren de lokale
gerechten niet bevoegd. Hierover oordeelde het Hof van
Friesland.
De procesvoering in die tijd is niet altijd duidelijk. De ondervraging van een verdachte was gericht op vaststelling van de
feiten. De achtergrond en het motief van een dader waren
van minder belang. Waren de feiten bewezen, kwam het tot
een bekentenis, dan volgde vonnis. De beraadslagingen in de
raadkamer waren geheim. Soms zijn zij op schrift bewaard
gebleven; meestal niet. Niettemin kan uit de hoeveelheid
nagelaten stukken wel het een en ander worden herleid.

Vanaf de vondst van het lichaam van Antje en haar her en
der verspreide eigendommen, zijn de getuigen, zowel als de
aanklager uitgegaan van roof, eindigend in geweld. In paniek
zou de dader zich hebben ontdaan van het geroofde goed,
zich schuil hebben gehouden achter de palen en zijn bedelzak hebben verborgen om ontdekking te voorkomen. Daarbij
is gesuggereerd dat hij daarmee de schuld op een andere
vagebond had willen afschuiven, of als variant, dat hij later
zou terugkomen buit op te halen, die er dan niet meer was.
Het verbergen van die bedelzak een paar honderd meter
verderop, achter de palen, onder een hoop stenen, was en is
een mysterie gebleven. Omdat Elias bleef ontkennen dat die
zak van hem was, is ook niet gezocht naar de reden van het
verstoppen. Zelfs na zijn bekentenis onder tortuur is er niet
naar gevraagd. Toch was dat een van de toevalligheden die
hem de das om heeft gedaan.
Rechter Monsma is bij de ondervragingen in Makkum en het
nadere onderzoek zondermeer uitgegaan van roofmoord. De
zaak verhuisde binnen de kortste keren naar de Kanselarij
in Leeuwarden waar het Hof van Friesland zetelde. De
verdachte ging naar het Blokhuis. Met de informatie uit
Makkum, uitgaande van roofmoord, werd Johan van Wijckel,
die namens procureur-generaal, Petrus Bourboom met deze
zaak werd belast, op het verkeerde been gezet.

Bedelaar. Prent door
Anthonie van den Bos.
(Rijksmuseum)

In scène gezet
Evert Johannis, toezichthouder op de zeeweringen van Wonseradeel en de Zuider Zeedijck, verklaarde, dat ‘de hoepelrok zoo veel omhoog steekende dat de leeden niet bedekt
bleven, …, zijnde de buijssak uijt de rok gesneeden’. Wat hij
bedoelde met een ‘hoepelrok’, toch wat ongewoon voor een
dienstmeisje op het platteland voor een boodschap op een
doordeweekse dag, is niet een-twee-drie duidelijk. Wel dat
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Workum. Tekening door Carel
Frederik Bendorp, (I) en Jan
Bulthuis. (Fries Museum)

De kustlijn tussen Makkum
en Workum in de 19de eeuw.
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haar onderlichaam, tenminste deels, onbedekt was en dat uit
die rok een zak was gesneden. Het moet Idke, die daar als
een der eersten was, toch ook zijn opgevallen dat het met de
kleding van dat meisje niet in orde was. Waarom is daarover
niets gevraagd? Ook bij de pijniging van Elias komt het
slechts tot een opmerking: ‘gevraagt zijnde na de kledinge
van’t vermoorde mensch, seide sulx met geen oplettendheid
gesien te hebben’. Verder niets.
Pas in het vonnis van 14 mei 1763 wordt, enigszins besmuikt,
duidelijkheid gegeven: ‘… en haar verders geweldelijk aan te
tasten, door haar agter over op de grond te werpen, desselfs rokken op te ligten, haar schaamte [onderlichaam] te
ontdekken [ontbloten] en haar te soenen: dat de gevangen
niet verder tot sijnen wille kunnende komen tot die hooggaande boosheid is gekomen …’ En verder ‘… na de bedreven
moord het mesje dat bebloed was, afgeveegd hebbende aan
het schortekleed van de vermoorde jonge dogter, het selve
wederom heeft toegedaan …’ Hoepelrok en schortekleed kan
hier hetzelfde zijn, als een wat ‘deftiger’ uitgevoerde rok of
voorschoot.
De werkelijkheid: Elias heeft Antje aangerand, gooide haar
op de grond, lichtte haar rokken op (ondergoed was nog
ongewoon), poogde haar te verkrachten, kwam niet tot zijn
gerief, heeft haar in zijn woede, of frustratie doodgestoken
en daarna haar kleding weer zo’n beetje in orde gebracht. De
rest is in scène gezet.

In de aanklacht tegen Elias, een niet-Friese ingezetene, is
toegevoegd: ‘een stoute bedelaer, landloper en Jood van de
allerslegtste soorte.’ Het vonnis is beschaafder, ‘de gevangen
sijnde van de Joodsche Natie, is een landloper en bedelaar.’
De toon was voordien al gezet.

De Uijtlantsche vagabond
Hans IJbles en Pieter Bouwes verklaarden drie weken na de
doodslag, dat zij hadden gehoord van een jongen, die zelf
geen verklaring heeft afgelegd: ‘… daar gaat die rare smous
langs de zeedijk (: die hem bevorens gevraagd had waar
jenever te koop was :)’ en ‘… daar gaat die misselijke smous
op de Zeedijk langs, die mij gevraegd heeft waar soopies te
coop zijn’. Barent Broekhuijsen verklaarde dat hij omstreeks
10 uur aan het vissen was buiten de palen voorbij het Workumerhek ter hoogte van Ferwoude toen hij op de dijk een man
langs zag komen in de richting van Gaast en kort daarna een
meisje, mooi in de kleren: ‘dat daer op sijn bedenking had,
dat een vrouw soo mooij gekleed in de mist de Dijck langs
gingh en een smous voor haar, off dat niet gevaarlijk was.’
Wat hij had waargenomen in de mist, was Antje niet, want
die zat toen nog thuis aan de koffie. Typeringen gingen van
mond tot mond. Dat rechtvaardigde een schipper uit Makkum, die met zijn bootje in het ijs van de Dyksfeart vastzat,
om met een bijl en een ander met een geweer achter die
vreemdeling aan te gaan. Die werd ten slotte in Makkum gepakt en gevangengezet. Het was niet voor niets dat Joannis
Dothingh, de aan Elias toegewezen advocaat, aanmerkingen
maakte over de onzorgvuldigheid van die verklaringen. Zijn
kritiek staat in de marge van de tenlastelegging. Een reactie
daarop is onbekend.
Bedelaars waren nergens geliefd, joden werden hoogstens
gedoogd en joodse bedelaars werden bij voorbaat gezien
als uitschot. Dat de uitsluiting en de enorme armoede
hen dwong het land in te gaan om de hand op te houden,
speelde geen rol. Over de achtergrond van de 28-jarige Elias,
is niet meer bekend dat wat de gerechtelijke stukken laten
zien. Hij kwam uit Amsterdam, was geen analfabeet en zal in
zijn kringen een redelijke opleiding hebben genoten. Hij kon
zich ook beter voordoen als dat geboden was.
Hij verklaarde in Ostfriesland te zijn geweest en op de
terugweg omstreeks 15 oktober 1762 in Leeuwarden vanwege
agressief bedelen in het Hondegat, het cachot voor lichte vergrijpen, was opgesloten. Na een dag werd hij weer vrijgelaten. Vervolgens was hij voor drie weken te gast bij koopman
Zadock Abrams. Het was weliswaar diens religieuze en
morele plicht om een joodse vreemdeling onderdak te verlenen, maar dat was tegen het verbod van de magistraat van
21 juli 1741. Was Elias voor Zadock toch wat minder haveloos
of vreemd?
In de tweede week van november vertrok Elias naar Franeker.
Daar is hij een nacht gebleven. Vervolgens was hij in Harlingen om de dag daarop in Hindeloopen uit te komen.

Hindeloopen. Tekening door Carel Frederik Bendorp, (I) en Jan Bulthuis. (Fries Museum)

Daar heeft hij twee weken bij Piet Eenbeen in huis gezeten.
Vanuit Hindeloopen werden bedeltochtjes ondernomen naar
andere plaatsen. Die rondgang bracht niet alleen geld of
leeftocht op, maar ook kleding en schoeisel. Dat werd bij Piet
werd verhandeld.

Bedelpraktijken
In de tenlastelegging zijn de bedelpraktijken breed uitgemeten. Daarmee werd zijn kwalijke faam als ‘stoute bedelaar’
bevestigd. Het voegt niets toe aan de feitelijkheden van het
misdrijf, maar het was niet ongewoon om een zo negatief
mogelijk beeld neer te zetten, zoals blijkt uit de verklaringen
hiervoor en van enkele getuigen uit Workum. Hij klaagde
daar eerst zijn nood bij Age Anne. Volgens diens knecht, dus
niet Age zelf, was hij zeer agressief. Niettemin werd hem
toch een oortje toegestopt (minder dan een cent).

De kerk in Ferwoude. Tekening door Jacobus
Stellingwerff. (Fries Museum)

De kerk in Gaast. Tekening door Jacobus Stellingwerff. (Fries Museum)
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RECHTSPRAAK IN DE 18DE EEUW
Van dienstmeid Gertje Clases kreeg hij een hemd. Aan de
deur van Lieuwe Idses stond Elias te lamenteren om een
paar schoenen, een hemd, een jas of een broek. Dat was
voor Lieuwe aanleiding om hem vrolijk toe te voegen: ‘…
sig om hem niet te willen ontkleeden’. Hij gaf hem toch een
oortje en een paar oude schoenen. Hij besloot zijn verklaring
wel met de opmerking dat hij: ‘uijt des gevangens weesen en
gestalte opmaakte dat hij een deugniet [schurk] was.’
Bij Maijke Michiels ving hij bot. Zij was er zeker van dat hij
een heel slecht mens was. Bottje Lolkes gaf een schildering
van een soort belegering, uit de mond van haar dertienjarige
dochter, die zelf niét is gehoord. Elias zou aan het venster
om een aalmoes hebben gevraagd. Het meisje zei dat haar
ouders niet thuis waren en sloot het raam. Daarop rammelde
en bonsde hij op de deur en dreigde een raam in te slaan.
Hij droop pas af toen zij met een mestvork aan kwam
zetten. Advocaat Dotingh vroeg zich niet alleen af wat deze
verklaringen toevoegden, maar hoe kon bijvoorbeeld moeder
Bottje weten of Elias daar was geweest terwijl haar dochter
geen behoorlijke beschrijving van hem had gegeven.

Wat als…
Elias vertrok op 25 november om 8 uur uit Hindeloopen
richting Makkum. Hij ging Workum en Ferwoude voorbij om
in Gaast aan Marten Thijssen om tien uur te vragen waar hij
een soopie kon drinken. Die wees hem de herberg van Walle
Ruijrds. Daar dronk hij een paar glaasjes en ging om half
twaalf weer op pad. Omstreeks kwart voor twaalf heeft hij
onder aan de zeedijk voorbij Cromharne Antje ontmoet, met
het noodlottige gevolg.
Antje was om half elf vertrokken. De afstand van haar huis
tot Cromharne is ongeveer twee kilometer; een halfuur
gaans. In zijn bekentenis stelde Elias dat zij hem vanuit het
noorden tegemoetkwam. Dan is er drie kwartier zoek! Waar
is zij geweest? Zij is met boter en appels op pad gegaan. De
appels zijn teruggevonden, de boter niet. Is hier geen onderzoek naar verricht, of is dit niet opgetekend? Uiteindelijk doet

dit niets af aan het bewijs van aanranding en doodslag, maar
zover was het nog lang niet.
De voetstappen naar en van Antje’s lichaam, na slordige
opmeting tot twee keer toe, werden toegeschreven aan Elias.
Dat was onvoldoende bewijs. De ontmoeting met Idke kort
na het gebeuren voldeed niet. Zijn geweeklaag in neerslachtigheid nog tijdens de detentie in Makkum geeft stof tot
nadenken: ‘wanneer ick soo vrij van het faict was, als God
van de sonde, dan was ick een geluckig man.’ Dat werd door
zijn bewakers vertaald als een bekentenis. In Leeuwarden
weersprak Elias dit met een eveneens schimmige opmerking:
‘als ik zoo schoon van sonden was als van deese zaak, dan
had ik noit geen sonden.’
Maar? Wat, als Albertus Winsemius, schoolmeester in
Ferwoude, niet op eigen houtje aan het rechercheren was
geslagen en als hij die bedelzak van Elias niet had gevonden?
Wat, als Elias die zak gewoon het meegenomen en niet had
verstopt? Wat, als hij de bewakers niet had verzocht om
bij Zadock Abrahams een boekje te vragen waarmee hij de
tijd kon doden en wat als, Zadocks dochter Lena niet dit,
maar een ander boekje had gegeven? Die bedelzak en de
verbinding met dat boekje vormden uiteindelijk het sluitende
bewijs tegen hem.
Het volgende in de reeks van onwaarschijnlijke toevalligheden was het bezoek van Adam Levi bij procureur Bourboom.
Adam was een van de prominente joden in Leeuwarden aan
wie in 1759 het burgerrecht was verleend. De moordzaak
kwam als terloops ter sprake. Hoewel Elias bij hoog en bij
laag had ontkend dat de gevonden bedelzak de zijne was,
was die keer op keer onderzocht. Adam keerde die zak nog
eens binnenstebuiten en tot beider verrassing vond hij in het
opgenaaide beursje een blaadje met een Hebreeuwse tekst.
Nu werd het boekje waarin Elias las in beslag genomen.
Daarin bleken twee losse blaadjes te zitten. Dominee Johannis Ratelband kwam eraan te pas om te vertellen dat deze
twee en het derde blaadje uit een en hetzelfde gebedenboekje kwamen. Lena verklaarde vervolgens dat zij dit boekje had
meegegeven, alleen maar omdat Elias daarin had gelezen
toen hij uit het Hondegat was ontslagen in oktober. Zij wist
niet dat hij daar een blaadje uitgescheurd had. Het boekje,
het blaadje en de zak bevestigden dat Elias op de plaats des
onheils was geweest, maar nog niet dat hij het misdrijf had
gepleegd.
Hij gaf zich niet gewonnen, ook niet in de confrontatie met
34 opgeroepen getuigen. Niemand nam iets terug van wat
in de loop van de tijd naar voren was gebracht; ook Elias niet.

Vonnis
De Kanselarij in Leeuwarden.
Schilderij door Cornelis Springer, 1873. (Fries Museum)
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Waarom er weer bijna twee maanden overheen gingen,
is niet verklaard, maar toen was het tijd voor tortuur. De
vermelding daarvan, waar dan ook, dus ook in Leeuwarden,
is meestal laconiek: ‘De gevangen tot scherper examen

Er is in de loop van de tijd veel bekendheid gegeven aan deze gebeurtenis. Jan Christemeyer heeft er 1828 in Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke rechtspleging zijn eigen visie op losgelaten. Waar informatie ontbrak, heeft hij er een soort
‘schuitenpraatje’ van gemaakt, een gefingeerde dialoog zoals die door passagiers in
de trekschuit werd gevoerd. Naast die fantasie, is ook zijn taal moeilijk te verteren. Hij
heeft vooral het belangrijkste gemist. Het was geen roofmoord, maar een poging tot
verkrachting en doodslag.
Er zijn navertellingen in het Fries en in het Nederlands. Het verhaal in het Nieuwsblad
van Friesland (1901) is een verkorte weergave van Christemeyer. Wat in 1912 in het tijdschrift Sljucht en Rjucht is geproduceerd kon niet worden achterhaald. Het door Reinder Roorda in 1941 geschreven stuk is in 1947 verschenen als feuilleton in het Friesch
Dagblad. Hij volgt de verhoren en getuigenverklaringen, maar laat zich een enkele keer
ook verleiden tot dialoogjes à la Christemeyer, in het Fries. Opmerkelijk is de door hem
toegevoegde brief van 7 december 1762 van Wilco, baron thoe Schwartzenberg, grietman van Wonseradeel, aan Hans Wiarda, secretaris van het gerecht te Makkum. In die
brief betuigt hij zijn leedwezen en roert en passant aan dat een dag of tien tevoren een
vrouw op het Jellumerpad is aangerand; een poging tot verkrachting! Waarom bracht
Schwartzenberg dit ter sprake? Hoe kan het, dat het Roorda dan is ontgaan, dat het in
deze zaak in beginsel óók ging om een zedendelict? Ten slotte heeft Hartog Beem in
1974 nog een samenvatting gegeven in De Joden van Leeuwarden.

Pagina uit het Hof van Frieslanddossier over Elias. (Tresoar)

Laatste pagina uit het vonnis van het Hof van Friesland in de zaak
van David Elias. Hij werd veroordeeld om aan de paal half ter dood
te worden geworgd, hem met een mes de keel af te snijden. Zijn
lichaam werd, met een mes in de rechterhand, op een rad tentoongesteld.

gebragt sijnde en daar op getortureert met duimijsers
’t geene tot drie verscheidene reisen herhaalt, dog de
gevangen persisterende bij zijne voorgaande ontkenninge,
sijn de scheenschroeven geappliceert, dog niet meer als
een maal, also de gevangen toen is gekomen tot volgende
confessie …’ Dan volgt punt voor punt zijn doen en laten
op die 25ste november, voor en na de fatale ontmoeting
met Antje, maar … niet wat zich onder aan de dijk had
afgespeeld, behoudens dat hij ‘… haar bij het lijff gevat en ter
neder geworden op de aarde …’ In de ondervraging tijdens
pijniging lag de nadruk nog steeds, zoals vanaf het begin,
op roofmoord. Door afwisselend de dijk op en af te gaan,
zou hij Antje hebben zien aankomen en haar bij de palen
voor zijn beroving hebben opgewacht. Echter, het probleem
bij confessies onder tortuur is, dat met de vraagstelling
veelal de antwoorden in de mond werden gelegd. Het zijn
bovendien niet de woorden van de ondervraagde, maar
die van de griffier. In dit geval speelt nog een rol dat een
belangrijk tekstfragment niet aansluit op het volgende. Er is
papier verdwenen!
Het daaropvolgende vonnis maakt dan duidelijk dat er
enerzijds wel sprake was de aanranding en een poging tot
verkrachting, maar anderzijds is ook roofmoord een rol is
blijven spelen.
Hoe het ook zij, Elias’ handelen eindigde met de dood van
Antje. Dat kon niet ongestraft blijven. Hij werd veroordeeld
om aan de paal half ter dood te worden geworgd, om hem
daarna met een mes de keel af te snijden. Zijn lichaam,
met een mes in de rechterhand, werd op een rad
tentoongesteld. <

> Meer weten?
• Strafstukken Hof van Friesland,
Tresoar 12.2970 Elias Davids
en criminele vonnissen 12.7513
(pag. 39-47)

Frans Thuijs (Amsterdam,
1942) studeerde rechten aan
de Universiteit van Amsterdam
en vroegmoderne geschiedenis
aan de Universiteit van Utrecht.
Hij schrijft diverse artikelen in verschillende historische tijdschriften. Een bundel verhalen over
strafrechtelijke zaken vóór 1811 is
in voorbereiding.
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Leven is ook doorgeven

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.
Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure
over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

Ontdek Fryslân
Samen met de Friesland Post!
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Glas-in-lood ramen

Joseon-dynastie (1392-1897). Hierdoor is de kwaliteit
hoog en is het porselein uit deze periode vaak verfijnd.
Het Koreaanse witte porselein kenmerkt zich door simpele vormen en decoraties, zoals de beide kommetjes
met verfijnd uitgesneden handvatten. Ze zijn te zien in
de vaste opstelling Van Oost naar West.
www.princessehof.nl

Dedgum

Het kerkje van
Dedgum is voor
800.000 euro
volledig gerestaureerd. De Stichting
Alde Fryske
Tsjerken nam
het gebouw in
2014 over van de
protestantse gemeente. Al jaren was er geen onderhoud
verricht aan de kerk. Met de inwoners van Dedgum is
gezocht naar een nieuwe functie voor het kerkgebouw,
een dorpshuis. Naast vergaderruimte en ontmoetingsplek is er ook een bed&breakfast gerealiseerd en een
uitkijkpunt in de kerktoren.
www.omropfryslan.nl

Time Machine

De Time Machine van HisGIS is aangevuld met
Bolsward, Harlingen, Hindeloopen, IJlst, Staveren en
Workum. Daardoor is er voor de periode ca. 16001900 veel informatie over huizen en hun bewoners op
digitale historische kaarten beschikbaar. Gegevens zijn
verzameld uit oude belastingregisters, volkstellingen,
bevolkingsadministraties en kadaster. Die data zijn aan
een locatie op historische kaarten verbonden. Door een
huis of perceel op de kaart aan te klikken verschijnt alle
informatie in beeld. Met deze lancering staan alle Friese
steden en de vlekken Balk en Joure in de Time Machine.
www.hisgis.nl

(Fries Museum)

Het Fries Museum heeft
een bloemstilleven van
François de Geest uit
1653 gekocht. Op het
werk is een blauwwitte
porseleinen vaas te zien,
gevuld met rozen en
omgeven door vlinders,
rupsen en kevers.
Bijzonder is het vaasje,
verwant aan porselein uit
1640-1643, dat gevonden
werd aan boord van
een gezonken Chinese jonk, dat Chinees porselein
vervoerde voor de Nederlandse markt. Het stilleven
toont aan dat dit type porselein al snel een plek vond
in Nederlandse huishoudens. Werk van de in Leeuwarden geboren en getogen De Geest (c. 1627-1682) komt
zelden op de kunstmarkt.
www.friesmuseum.nl

(Stichting Alde Fryske Tsjerken)

(Fries Museum)

François de Geest

Het Fries Museum
heeft twee 17de-eeuwse glas-in-lood ramen
afkomstig uit Wiarda
State in Goutum
ontvangen. Op de
ramen zijn de namen
en familiewapens van
Bauck van Eminga en
Aelcke van Galama
te zien. In 1882 werd
Wiarda State afgebroken. Onderdelen
raakten verspreid en
vier glas-in-lood ramen kwamen in Delft
terecht. Twee daarvan
zijn nu aan het Fries
Museum geschonken. Op tekeningen van Albert Martin
is te zien dat de familiewapens omgedraaid zijn. De
tekenaar had het echter goed: toen de ramen tijdens de
sloop van de state beschadigd raakten, zijn ze gerestaureerd en werden de wapens per ongeluk verwisseld.
www.friesmuseum.nl

Pier Pander

Ter gelegenheid van
de 100ste sterfdag van
beeldhouwer Pier Pander (1864-1919) is het
Pier Pander Museum in
Leeuwarden vernieuwd.
De rode draad in het levensverhaal van Pander
is blijven bestaan, maar
een groot deel van de
objecten is vernieuwd
en daarin ook werk
dat niet eerder te zien
was. In 1954 werd het
Pier Pander Museum
gebouwd, vlakbij zijn tempeltje in de Prinsentuin.
www.omropfryslan.nl

Bolsward

(Foto Ruben van Vliet)

Het voormalige stadhuis van Bolsward uit de 17de
eeuw wordt een cultuurhistorisch centrum. In ‘De
Tiid’ komen onder andere bibliotheek, musea, archief,
horeca en ruimte voor historische tentoonstellingen. De
verbouwing kost dertien miljoen euro.
www.omropfryslan.nl

D.A. Tammingapriis

Zilver

Het Fries Museum heeft bij de uitreiking van de
National Heritage Awards in Londen in de categorie ‘international project of the year’ zilver gewonnen voor de
tentoonstelling Escher op reis. Het Fries Museum kreeg
van de jury een ‘honourable mention’. Escher op reis was
met 256.450 bezoekers de succesvolste tentoonstelling
in de geschiedenis van het museum.
www.friesmuseum.nl

Koreaans porselein

Keramiekmuseum Princessehof heeft twee zeldzame
kommetjes van Koreaans porselein uit de late 15de
eeuw of begin 16de eeuw in bruikleen gekregen van de
Ottema-Kingma Stichting, die ze kocht op verzoek van
het museum. Ze komen uit de keizerlijke ovens van de

Skriuwster Baukje Zijlstra
(1967) fan Frjentsjer hat
de D.A. Tammingapriis
foar har romandebút
De Koma-Korrektor krigen.
De sjuery keas it boek út
tsien proazadebuten út
2014-2019. Neffens de
sjueryleden komme yn de
roman ferskate ferhaallinen nei foaren. De priis,
neamd nei skriuwer en
taalkundige Douwe Annes
Tamminga (1909-2002) is
earder takend oan Ale S.
van Zandbergen (2014) foar syn roman Littenser Merke
en yn 2016 foar it poëzydebút leech hert yn nij jek fan
Geart Tigchelaar.
www.omropfryslan.nl

Fiets

De allereerste fiets van Nederland is in 1862 gemaakt
in Workum. Dat heeft onderzoek van Anne Popkema
uitgewezen. In het archief van Tresoar heeft hij het
bewijs gevonden in de Bolswardsche Courant. Driebergen maakte de eerste fiets in zijn smederij in Workum.
Een groep is nu bezig met het bedenken van plannen
rond dit historische feit, om in smederij De Begine
Smidte de fietsen van 1862 na te bouwen en de eerste
fietswedstrijd tussen Workum en Bolsward opnieuw te
organiseren. Er komt ook een boek en een documentaire op Omrop Fryslân.
www.omropfryslan.nl
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Waling Dykstra
Waling Dykstra (1821-1914) is in belangrike grûnlizzer fan
de moderne Fryske literatuer. Foarútgong fan minske en
maatskippij wie in belangryk tema yn syn wurk. Hy skreau romans en ferhalen, gedichten en rymstikken, lieten, toanielstikken, foardrachten, makke tydskriften en in Frysk wurdboek.

Yn de tentoanstelling ‘Waling Dykstra – Foarútgong’ wurde
Dykstra en syn wurk út trije ynfalshoeken beljochte. Op it
foarste plak as spoken word-keunst: as demokratisearjende,
realistyske literatuer oer de praktyk fan it libben, faak ek
skreaun foar orale foar- en oerdracht en bedoeld foar ‘ge
woane’ minsken. Op it twadde plak as emansipaasjedriuw: as
sosjaal-krityske keunst dy’t misstannen oanpakt en mispunten
begekket, de lytse man in stim jout en útdruklik ek froulju by
de keunst behellet. Op it tredde plak wurde skriuwer en wurk
yn Europeesk perspektyf toand. It ljocht falt op de ferbannen
dy’t it wurk sjen lit mei dat fan Nederlânske en bûtenlânske
skriuwers.
Neist topstikken út it Waling Dykstra-argyf by Tresoar – earste
printingen, foto’s, kalligrafy, skilderijen, de brûnzen buste dy’t
fan Dykstra makke is – bringt de tentoanstelling ek filmmateriaal, live foardrachten en nije, moderne opnames fan in tal
lieten. In grafyske trochgeande tiidline makket ûntjouwingen
sichtber.

De tentoanstelling oer Waling Dykstra is te sjen yn Obe
(Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert) fan 20 septimber
oant en mei 5 jannewaris 2020.
www.tresoar.nl
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RECENSIE

JAN FOLKERTS

Walvisjacht: een vergeten maar spectaculaire bedrijfstak
Twee prominente deskundigen, Jaap Bruijn en Louwrens Hacquebord, schreven een onlangs verschenen overzicht van de Nederlandse walvisvaartgeschiedenis. De twee auteurs,
beiden sinds decennia actief op het vakgebied van de zeegeschiedenis en de (arctische)
archeologie hebben een degelijk en uiterst informatief boek geschreven, dat ook voor de
in de Friese geschiedenis geïnteresseerde lezer van belang is. Weliswaar heeft ons gewest
niet een hoofdrol gespeeld in de historie van de walvisvaart, maar toch zorgde de bedrijfstak op de Friese Waddeneilanden en aan de kust van het Friese vasteland voor de nodige
werkgelegenheid.
De Nederlandse walvisvaart begon
aan het einde van de 16de eeuw.
Aanvankelijk waren vooral een aantal
Hollandse en Zeeuwse steden actief in
de noordelijke wateren. Toegenomen
belangstelling vanuit Friese steden voor
de walvisvaart leidde eerst tot een eigen
Friese Compagnie met twee Kamers,
in Stavoren en Harlingen, en later tot
het opgaan van deze compagnie in
de Noordse Compagnie. De Kamer
Harlingen van de Compagnie ging door
tot 1662.
Om de prijs van de traan hoog te
Galjootschip ‘Harlingen’ in het ijs van de Baffinbaai in 1826.
Schilderij door Herman Siderius. (Beeld uit besproken boek,
houden legde de Noordse Compagcollectie Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
nie zichzelf vangstbeperkingen op,
waardoor de walvispopulaties niet sterk
achteruitgingen. Dat gebeurde wel toen vanaf de tweede helft van de 17de eeuw de particuliere walvisvaart opkwam en steeds meer landen meededen.
Vanaf circa 1750 gingen de walvissen in aantal sterk achteruit en werd de jacht ook steeds
minder winstgevend. In de 18de eeuw leverden vooral Ameland en Terschelling veel commandeurs voor de walvisvaarders. Opmerkelijk was ook de rol van enkele Oost- en Noordfriese Wadddeneilanden, zoals Borkum, Föhr, Sylt en Römö.
Na de totale verdwijning van de Nederlandse walvisvaart in de Frans-Bataafse tijd, werd
in 1824 in Harlingen een nieuwe walvisvaardersorganisatie opgericht: het is in dienst van
deze sociëteit dat de befaamde Klaas Hoekstra zijn avonturen op het ijs beleefde. Toen
omstreeks 1900 margarine uit walvistraan kon worden gemaakt, ontstond er een ecologisch
bijna fatale massajacht op de walvissen. De auteurs beschrijven een laatste opleving van de
Nederlandse walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door toenemende internationale afspraken over vangstbeperkingen en een totaal verbod op de jacht.
De ecologische aspecten van de walvisvaart komen in dit boek slechts beperkt aan de orde.
Dat is een gemiste kans, omdat zo een belangrijk aspect van de jacht op de grote zeezoogdieren weinig aandacht krijgt. Ook een strakkere redactie had dit boek veel goed gedaan.
Door zijn overzichtelijke indeling en zijn ruime illustraties heeft deze publicatie het karakter
van een handboek. Voor iedereen die belang stelt in deze fascinerende en avontuurlijke economische bedrijvigheid door de eeuwen heen, is Een zee van traan beslist aan te bevelen. <

Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse
walvisvaart 1612-1964.
Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord
WalburgPers, Zutphen, 2019
352 p. | isbn 9789462493650 | € 29,50

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.
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BOEKEN KORT
Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922
Mineke Bosch
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2019
390 p. | isbn 9789087047740
€ 35
De strijd om het vrouwenkiesrecht in Nederland
begon in 1882 toen enkele vrijdenksters het
ontbreken van vrouwenkiesrecht ter discussie
stelden en Aletta Jacobs tevergeefs wilde stemmen. Na de Grondwetswijziging van 1887 die
vrouwen van het kiesrecht uitsloot, kwam de
beweging op stoom. In 1894 werd de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht opgericht, die uitgroeide
tot een moderne massabeweging.
We mogen niet klagen
Sonja van Hamel en Robert
Muda
Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam, 2019
160 p. | isbn 9789463360753
€ 17,90
In de jaren ’60, ’70 en ’80 verstuurden bewoners van bejaardentehuizen kaarten vanuit hun
appartementen met uitzicht. De kleurige luifels
hangend aan doorgaans grauwe en fantasieloze
gevels van nieuwbouwcomplexen zijn het toonbeeld van de vooruitgang. De handgeschreven
teksten tonen eenzaamheid en de aftakelende
gezondheid.
Droppingveld Wardrobe
Hessel Bouma
Uitgave 4 mei-comité AkkrumAldeboarn, Akkrum-Aldeboarn,
2019
80 p. | € 15 (te bestellen bij
hesbouma@hotmail.com)
Met de dropping van 5 op 6 januari 1945 kwamen
veertien containers met wapens terecht in de
De Deelen. Uitgezocht is waar de wapens heen
gingen. Bouma baseert zijn verhaal op
vondsten in het archief van Tresoar, waaronder
een ooggetuigenverslag.
Voetstappen door Huizum
Peter de Haan & Leendert Plaisier (eindred.)
Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden, 2019
76 p. | € 7,50

Dertigste publicatie in de reeks stadswandeling van het Historisch Centrum Leeuwarden,
ditmaal over de historie van Huizum, een uniek
stukje Leeuwarden. De wandeling bestrijkt het
oude dorp Huizum van Dorpskerk tot en met de
(Verlengde) Schrans, waarbij elk belangrijk object
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van de route van relevante historische informatie
is voorzien.
Nijhuizum
Albert Reinstra
Bornmeer, Gorredijk, 2019
152 p. | isbn 9789056155018
€ 17,50
Ten oosten van Workum ligt Nijhuizum. In dit
eeuwenoude dorpje staat Frieslands kleinste kerk,
uit 1721. Het eenvoudige interieur zonder elektriciteit, verwarming of stromend water is sfeervol
en puur. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat
het kerkinterieur meer ontwikkelingen heeft doorgemaakt dan eerst gedacht. Welke pastoors en
predikanten, kosters en klokkenluiders, voorzangers, boeren en arbeiders hun steentje bijdroegen
staat ook beschreven.
Wek yn ’e rivier
Durk van der Ploeg
Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert,
2019
208 s. | isbn 9789492457288
€ 19,50
Ake Dongera kin goed leare en studearret teology.
Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie de pleats oerfallen
wurdt en de manlju foar ferhoar meinommen
wurde, feroaret de wrâld fan Ake. Nei de oarloch
giet er fierder mei in stúdzje klassike talen. Van
der Ploeg sketst in húshâlding dy’t troch de oarloch útinoar skuord wurdt.
Van Opduin tot Dockboot
Sikko Onnes
Uitgeverij Louise, Grou, 2019
184 p. | isbn 9789491536601
€ 24,50
Het boek bevat portretten van achttien zomerhuizen. Elk met een kenmerkende architectuur of
met een bijzonder verhaal en verspreid over het
eiland. Daarnaast worden de bungalowparken
Klein Zwitserland en De Monnik besproken en
wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het
toerisme beschreven.
De skilderslearling
Alexandra Guggenheim (oers.
Corry Boelens)
KFFB, Ljussens, 2019
215 s. | isbn 9789491971501
€ 16
Samuel Bol (17 jier) sjocht syn allerleafste winsk
yn ferfolling gean: syn grutte foarbyld Rembrandt
van Rijn nimt him as learling oan. Samuel
ferearet syn learaar en wurdt fereale op dy syn
kreaze dochter Cornelia. Dan kriget Rembrandt
in bysûnder oantreklike opdracht. Hy mei by
in anatomyske les skilderje. De roman jout in

tiidsbyld fan it deistige libben yn Amsterdam yn
de 17de iuw.
Gelovigen, dominees en geleerden
Wiebe Bergsma
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2019
330 p. | isbn 9789087047962
€ 39
Het boek bevat artikelen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd van
de in 2015 overleden historicus Wiebe Bergsma.
De essays handelen over de verhouding tussen
religie en politiek, over lekegelovigen en gereformeerde pioniers en over gedreven geleerden.
Bergsma zet de thematiek ook in een Europees,
vergelijkend kader.
Historische atlas NL. Of hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt
Martin Berendse en Paul Brood
WBooks, Zwolle, 2019
176 p. | isbn 9789462583177
€ 34,95
Dit overzichtswerk vertelt de wording van Nederland in oude kaarten, vredesverdragen en andere
sleuteldocumenten. De meeste historische stukken
komen uit het Nationaal Archief, zoals het Plakkaat
van Verlatinge (1581), de oerversie van onze huidige
grondwet (1848), maar ook onbekendere stukken,
zoals het Verdrag van Londen (1839).
De hemelvorser. Gerhard
Fockens (1810-1870)
Mart van Lieburg
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2019
608 p. | isbn 9789053455500
€ 29,95
Biografie over het tragische leven van Gerhard
Fockens, de domineeszoon die een succesvol
sterrenkundige werd in Utrecht, tot hij waanzinnig
werd en een diepe persoonlijke en geloofscrisis
doormaakte. Het leven van een domineesgezin in
Sneek, de Utrechtse studentenwereld, de sterrenkundige wereld en de verschijning van de komeet
van Halley komt onder andere aan de orde.
Mansholt – een biografie
Johan van Merriënboer
Noordboek, Gorredijk, 2019
559 p. | isbn 9789056154974
€ 39,90
Sicco Mansholt (1908-1995) staat voor de
ontwikkeling van Europa vanaf de beginjaren van
de Europese Gemeenschap, socialisme, naoorlogse internationale politiek, rationale landbouw
gericht op productieverhoging, maar ook voor
milieubewustzijn en duurzaamheid. De biografie
schetst een persoonlijk beeld van een gedreven
politicus.
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KALENDER
1 augustus

LUNCHLEZING
Lezing door Klaas Oosterbaan over het verhaal van het
vlas.
www.tresoar.nl

4 augustus

BUSTOCHT
Tocht langs een selectie van de kunstwerken van Ids
Willemsma in het Friese landschap.
www.tresoar.nl
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14 en 15 september

OPEN MONUMENTENDAG
Thema dit jaar is ‘Plekken van plezier.’ Er zijn vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en
spel, horeca en recreatie. De amusementswaarde van
monumenten staat dit jaar centraal.
www.openmonumentendag.nl

tot en met 15 september

VERZAMELD WERK
Tentoonstelling over de rijke collectie van Friesland aan de hand van de
thema’s kopen, krijgen, restaureren,
lenen, opdracht en herplaatsen.
www.friesmuseum.nl

tot met 18 augustus

NEO MATLOGA
Tentoonstelling met collageschilderijen van Neo Matloga (Zuid-Afrika, 1993).
www.friesmuseum.nl

vanaf 22 augustus

FREERK SIEKMANS, FISKER EN
FÛGELFLAPPER
Tentoonstelling over Freerk Siekmans (18871971): Grouster natuurmens in hart en nieren.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 25 augustus

CENTSPRENTEN
Tentoonstelling van centsprenten, goedkoop massadrukwerk uit de 18de en 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

tot en met 1 september

STATENJACHT FRISO 125 JAAR
Tentoonstelling over het statenjacht, in 1894 gebouwd
op de werf van Eeltje Holtrop van der Zee.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

oant en mei 1 septimber

IDS! sjen sjoch sjoen
Utstalling yn Obe en Tresoar mei skaalmodellen en oar
wurk fan byldzjend keunstner Ids Willemsma.
www.tresoar.nl

5 september

WUMKES
Lezing door Jan Dirk Wassenaar over theoloog-historicus dr. G.A. Wumkes.
www.dorpskerkhuizum.nl

8 september

OORLOG EN VERZET
Fietstocht met gids langs sporen van oorlog en verzet
in Leeuwarder wijken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

22 september

JOFEL CULTUURDAG
Lezingen, muziek en films over de Joodse cultuur.
www.tresoar.nl

tot en met 26 september

WINTER OP AARDEWERK
Tentoonstelling over winterse taferelen op tegels e.d.
www.schaatsmuseum.nl

29 september

EEN EEUW BLIKFABRIEK
Lezing door Pieter van der Ende over de lange geschiedenis van een opmerkelijk Leeuwarder bedrijf.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 30 september

DE BIJBEL CENTRAAL
Tentoonstelling over vijf eeuwen Statenbijbel en zijn
voorgangers.
www.museumdokkum.nl

3 oktober

SLAUERHOFF LEZING
Lezing in theatrale vorm door Peter Vermaat over over
leven en werk van Slauerhoff.
www.dorpskerkhuizum.nl

vanaf 5 oktober

MUSEUM BELVÉDÈRE – 15 JAAR
Overzichtstentoonstelling van 15 jaar verzamelen,
vertrouwde werken en verrassende vondsten uit de
collectie.
www.museumbelvedere.nl

Japonse rok van Indiase sits in kimonovorm, 1700-1725. (Fries Museum, schenking)

12, 13, 14 en 15 september

HET HONGERPROCES VAN APPELSCHA IN 1893
Openluchtspektakel met eerbetoon aan Domela, belangrijk voor de veenarbeiders in Appelscha.
www.hongerproces.nl

30

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Lezing door Erik Dijkstra over de stille heldinnen van de
Tweede Wereldoorlog.
www.tresoar.nl

12 oktober

SIEPERDA SYMPOSIUM
Thema van dit symposium is Redbad en de actualiteit
van het historische Frisia.
www.sieperda-symposium.nl

20 oktober

LEEUWARDEN, EEN BEELD VAN EEN STAD
Lezing door Jan van der Hoek en Jochum Admiraal over
de films uit de periode 1963-1985.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30 oktober

GESCHIEDENIS VAN DE NAVIGATIE OP ZEE
Lezing door Rob Leemans over geschiedenis van de
navigatie op zee en De Scheepschirurgijn.
www.hannemahuis.nl

31 oktober

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Lezingen door Chris Beuker, Harm de Vos en Ruud
Weijdeveld over het communistisch verzet in Friesland
in 1940-1945.
www.tresoar.nl

tot en met 31 oktober
SITS, EEN WERELDPRODUCT
IN HINDELOOPEN
Tentoonstelling over Sits – beschilderd katoen uit India – en
de toepassingen in Hindeloopen.
www.museumhindeloopen.nl

Wij Vikingen!
Op dinsdag 29 oktober is er exclusief voor de
leden van het KFG van 17.00 tot 19.00 uur een
rondleiding door de bijzondere tentoonstelling
Wij Vikingen! met een korte introductie door
Diana Spiekhout, conservator terpencultuur en
middeleeuwen van het Fries Museum. Noteert u
deze datum alvast in uw agenda! Verdere informatie volgt in het septembernummer van Fryslân.
Aanmelding: info@friesgenootschap.nl.

Van eind 8ste
eeuw tot in de
11de eeuw trokken
Vikingen langs de
Europese kusten,
soms plunderend,
soms handelend,
maar meestal
onwelkom. Ook
langs de Friese
kust zijn talrijke
sporen van dit
zeevolk terug te vinden. Verschillende aspecten
komen in het themanummer van Fryslân aan de
orde.
De volgende editie van Fryslân, nummer 5,
verschijnt op 25 september 2019.

tot en met 8 september

WUMKES
Mini-symposium met lezingen ter gelegenheid van de
150ste geboortedag van G.A. Wumkes.
www.tresoar.nl

10 oktober

VERWACHT

VERZET IS TIJDLOOS
Tentoonstelling over Opsterland in het spoor van Domela Nieuwenhuis, met aandacht voor lokale tijdgenoten.
www.museumopsterlan.nl

12 september

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Lezing door Henk Popma en Tjitte Kamminga over
Martenastate.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

KFG NIEUWS

vanaf 8 september

VROUWEN VAN TOEN EN NU
Tentoonstelling over 100 jaar vereniging van Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu.
www.marenklif.nl

7 oktober

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.
VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.
BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt

N
STEUS!
ON

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:

Mar dit gebou sil wer in funksje ha
Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

PC/Plaats:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:

E-mail:

Iban:

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
HisJAN19

FAN
US
Alle 200.000 items dy’t it Fries Museum yn
behear hat, fertelle it ferhaal oer ús erfguod.
Omrop Fryslân sjocht efter de skermen by it
Fries Museum: online te sjen op
Omropfryslan.nl/fanus

Omropfryslan.nl/fanus

