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Ons museum

Kar met trekhonden

door Siebrand Krul

Zo ogenschijnlijk kalm het Fries Museum decennialang door de tijd scharrelde, zo onrustig is het
sinds 2000. Het instituut aan de Leeuwarder Turfmarkt leek wat ingedut, maar kreeg onder leiding
van Wim van Krimpen een flinke schop onder de kont. De laatste jaren is het museum speelbal
van steeds heftiger discussies. Over de, volgens sommigen giftige, erfenis van Abe Bonnema, over
het collectiebeheer, het tentoonstellingenbeleid, de directeurskeuzes, de rol van de provincie. Nu
het eindelijk zover is dat het nieuwe gebouw op het Wilhelminaplein, vol in de schijnwerpers van
Frieslands meest publieke ruimte, geopend gaat worden en de trots aanzwelt, is er beroering over
talrijke ontslagen die het functioneren van een moderne cultuurtempel lijken te bedreigen. Voor de
Friese bevolking is het moeilijk te volgen: bijna elke week staat er wel een plan in de krant om tientallen
miljoenen provinciegeld kwistig rond te strooien, maar moeten de cultuurdragers bij uitstek, Omrop
Fryslân en het Fries Museum, hardvochtig snijden in de begroting. Het belang van een structureel
sterker fundament van de cultuursector is kennelijk niet elke bestuurder duidelijk. En dat in een tijd
waarin in Den Haag zelfs het voortbestaan van de provincie Fryslân in twijfel wordt getrokken. Op
het Fries Museum is wellicht veel aan te merken, maar het is wel òns museum. Ons in de zin van
Fries, ons in de zin van de hoeder en etaleur van de schitterende collecties van het Koninklijk Fries
Genootschap. Ons Fries Museum is het meer dan waard om voor te strijden.
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DOOR DOEKE SIJENS

‘Hwent de gloarje
leit yn it forline’
Reinder Brolsma yn it Frysk Museum
>

Reinder Brolsma achter syn buro.
(Tresoar)

‘De helden binne stoarn en ta stof forgien. Dochs yette libbet ûnder ús de skiednisse
fen hjar greate dieden en dy scil libjen bliuwe.’ Sa sette de jonge skriuwer Reinder
Brolsma yn 1907 froed útein mei in stik yn it wykblêd Sljucht en Rjucht oer it Frysk
Museum. Neffens Brolsma wie de samling fan dit museum ‘in rom foar de provinsje
en in oantrekkingspunt fen útlânske reisigers en to Ljouwert útfenhuzjende
frjemdelingen’. Yn syn artikel is Brolsma lykwols net altyd like earbiedich, bytiden is
er kritysk en wol wat spotsk.

R
De jonge Reinder Brolsma woe sjoernalist wurde en
skreau oer syn besite oan it Frysk Museum. (Tresoar)
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einder Brolsma (1882-1953) wie doe in
jonge ferversfeint út Stiens, dy’t rûnom
yn Fryslân wurke. Hy hie ambysje om
skriuwer te wurden en wie der op út om sjen
te litten dat er bejeftige wie. Dêrom skreau er
humoristyske stikken (yn it Hollânsk) foar it
Geïllustreerd Schilderblad en stie yn 1903 syn
earste Fryske ferhaal yn Sljucht en Rjucht. Nei
alle gedachten hat er, om sjen te litten dat er

ek bedreaun wie as sjoernalist, dit stik oer it
museum makke. Sljucht en Rjucht wie in Frysk
wykblêd dat ûnder bestjoer stie fan de ferneamde
Waling Dykstra, doe al ryklik oer de tachtich.
Dykstra hâlde net fan nijmoadrichheden en al
hielendal net fan literêre nijichheden. Syn blêd
joech elke wike in deugdlik feuilleton, ferslaggen
fan gearkomsten fan Fryske kriten om utens
en stikken oer Fryske taal en skiednis. Dykstra

Poptaseal yn it museum, 1906. (Tresoar)

hie Brolsma in pear jier earder as in nije stjer
ferwolkomme, al wie er fan betinken dat de jonge
skriuwer noch gjin geef Frysk skreau.

Krityske blik
Brolsma koe it Frysk Museum, hy hie der wol
mear west mei syn heit, dy’t niget oan skiednis
hie. Lykas syn heit stie de jonge Brolsma
sympatyk foar de sosjalistyske beweging
oer. Hy bewûndere Troelstra en fereare oare
foaroanmannen as Domela Nieuwenhuis en
Frederik van Eeden. Hy wie goed op ’e hichte
fan aktuele saken en stie kritysk foar it regear
oer. Fan ferearing fan helden moast er net folle
ha. Oan alles yn syn stik fernimt men gâns
distânsje, der is gjin sprake fan kritykleaze
bewûndering foar it Fryske ferline. Wol ferpakt
er soks yn in wat iroanyske, licht humoristyske
skriuwstyl. ‘O heden né! Koper en silver wier
net ienris goedernôch. Goud moast er komme,
goud moast it wirde, mei ‘juwéle’ spjelden en
greate knoppen.’ Dit skriuwt er oer de pronk fan
boerinnen. Ek syn útspraak oer ‘ús gloarjefolle
skiednisse’ is iroanysk bedoeld. Nei alle
gedachten hat Brolsma foar syn stik it boek
Het Friesch museum van oudheden te Leeuwarden
van Jakob Hepkema (1896) brûkt. De Catalogus
der meest belangrijke voorwerpen met uitzondering
der schilderijen in het Friesch Museum te
Leeuwarden fan P.C.J.A. Boeles soe pas yn 1908
útkomme.

Sieraad fan in frommiske
Brolsma neamt syn ferslach in ‘rounreis’ troch
it museum wêr’t er de ‘stomme tsjûgen’ fan it
ferline besjocht: ‘it húsrie, de klean, de wapens,
en de pânnen fen houlikstrou, opmakke mei
sprekkende rimen.’ Wat er yn it museum
besjocht, besiket er op bytiden nochal populêre
wize te ferbinen mei de eigen tiid om sa de lêzer
by it ferhaal te beheljen. Fol fernuvering skriuwt er

oer ‘knottedoeken, troukistjes of brillofstskoppen’
en konkludearret by it sjen fan ûnbidich grutte
hoeden, dat men it doedestiids net op de sinne
begrepen hie. ‘Yn ús tiid fen sinne en friske
loft is dat gelokkich oars.’ Ut syn ferslach krijt
de lêzer de yndruk dat it museum yn dy tiid fol
stie mei fitrines mei earizers der yn. Ek oer dy
dingen fernuveret er him en fynt it ûnbegryplik
dat eartiids dat ‘moaije blonde en swarte, dat
golvjende en krûzige hier, dat greate sieraed
fen in frommiske’ bedutsen wurde moast. Hy
neamt it in brûkme dat ‘yn de folle sin fen it wird
troch in onpartidich tinkend minske benypt foun
wirde moast.’ Mear entûsjasme kin er opbringe
foar manlike saken as klokken, spylkaarten en
tabakspipen. Fan dit part fan it museum seit er
sunichjes dat der in soad fan byinoar tôge is ‘op
dat lytse hoekje’. Minder freonlik is er oer de
‘Oranjeseal’ yn it museum, mei allegear grutte
skilderijen fan de Fryske Nassaus. ‘It skilderwirk
is gnap dien’, sa wie syn betinken, ‘mar it libben
op de troanjes is sa natuerlik net werjown’.
Troch de ûnnatuerlike kleuren liket it wol, sa is
syn mieining, dat alle Oranjes tige oan de drank
wienen. Ek oare keunstwurken mei steedhâlders
der op kinne neffens Brolsma gjin besjen lije. Hy
skriuwt: ‘Dochs ek hjir wer kin men net romje
op it libben, dat der leit op de troanje, it is te
kleurich en dêrtrôch pop-achtich’. It mei wol in
wûnder hite, dat Waling Dykstra dy stikken dêr’t
de Nassaus yn begekke wurde, as redakteur stean
litten hat. Mei syn notysjeboekje rûn Brolsma
fierder troch it museum. ‘Heariken, dat is sa

Porsleinseal yn it museum, 1906. (Tresoar)
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Hy besjocht in boek mei wol hûndert stalen
‘allinne foar bûntgûd’ en elke soart hat wer in
oare namme. Yn syn beskriuwing fan al dy stoffen
ferslacht er suver yn ’e nammen. ‘Sa krigen se
disse nammen: bokkede, bargede, pyoenede,
krintekoekede, swart koehoarnede, reakrúskede,
ja sels skuuframtede, yn twa soarten, bleek en
brún (..) Hâld mar útinoar!’

door TRINEKE KAMERLING

Gloarjefolle skiednis
Miskien hie Brolsma nei safolle museumstikken
gewoan syn nocht. Twa sealen mei twa aparte
samlingen, dy mei porslein en dy mei penningen,
slacht er teminsten oer. Fansels fynt er dy

It Frysk Museum yn 1906. (Tresoar)

Brolsma skreau syn ferslach yn Sljucht en rjucht.
(Tresoar)

moai!’ Dit wie syn reaksje op de Popta-skat,
dy’t nei’t er mient foar amperoan hunderttûzen
gûne fersekere is. In stiennen lykkist bringt
him tiden yn ’t sin doe’t ‘de wolf en de bear hjir
noch húsmannen’ en benammen de wolf ‘yn
de strange winter, de grêven út-inoar wrotte, de
houten kisten tognaude en de liken forskoerde.’
Foar de keunsthistoaryske wearde fan âlde
sarken hat er net folle each. By it sjen fan bylden
fan militêren stelt er spytgnyskjend fêst dat dy
doedestiids noch gjin snor of burd droegen.
‘En hwet is yn ús dagen nou in militair-minske
sûnder in fikse knevel?’

pronkstikken tige de muoite wurdich, mar – sa
hâldt er út – Sljucht en Rjucht is bedoeld ‘ta
ûntspanning for de lêzers en net ta fine stúdsje’.
Dêrom achtet er ‘in fyn útspoun forhael net op
syn plak.’ Oer it legaat fan Looksma Ypey, dêr’t
it museum koartlyn in aparte seal foar ynrjochte
hie, skriuwt Brolsma dochs noch wol it ien en
oar. ‘Hwet in tinteling fen ljocht, net? Yn dy
bliere kleuren, as de felle sinnestrielen frij en
ûnforhindere glide oer it read en goud fen Japan
en oer it djippe blau en it reinste wyt fen Delft.’
Nei sa’n dichterlike beskriuwing folget daliks wer
de fraach oer de jildlike wearde. Porslein is foar
Brolsma ferbûn mei Joadske keaplju, dy’t yn syn
jongesjierren ek by syn âlden thús kamen foar
hannel. ‘Fen dy merken op it porslein habbe jim
noait net heard? Dat is ’t earste, dêr’t in Joad nei
sjucht. En dêr moat er wol in holle for habbe,
hwent t sa mei’noar binne der sa’n pear tûzen
merken yn omgong.’ Mei in dúdlik gefoel fan
ferromming stiet Brolsma dan wer bûtendoar.
It beslút fan syn stik is op ’e nij tige froed. Hy
hopet dat de lêzer troch syn artikel de oanstriid
krigen hat om ek nei it museum te gean. Wat dêr
by inoar brocht is, sa skriuwt er mei net hielendal
oprjochte bravens, ropt de Friezen ommers
‘oerlûd ta de lange gloarjefolle skiednisse fen in
frij en edel folk’. <

Wielde
Brolsma nimt mear saken net altyd like serieus.
Fan in urn, dy’t neffens it opskrift noch fold is mei
jiske fan in ferbaarnd lyk, seit er: ‘Mar scoe it ek
ris modder wêze kinne, dat der troch dat greate
gat boppe yn krongen is, yn safolle ieuwen?’
In pear museumkeamers mei ynformaasje oer
grûnsoarten slacht er hielendal oer ‘om’t ik dêr
it measte forstân net fen hab en jimme, tink
ik, ek net (..).’ Mear yn syn elemint is er yn it
printekabinet. Bewûnderjend skriuwt er oer in
portret fan Wiggele van Aytta, ‘in steatlike, deftige
kearel’. Hy sjocht mei respekt nei wurk fan
Bosboom, Apol, Bles en Laurens Alma Tadema.
6

Hylper keamer yn it museum, 1906. (Tresoar)

Ien wurk springt der foar him út en dat is ‘Famke’
fan Pier Pander. ‘Oandwaenlik troch syn ienfâld
is it byld fen dat famke. Sa súver en hearlik
moai dy teare, teare lea, úthoud yn it reinste, it
wytste moarmer.’ Alle terpfynsten kinne net tsjin
Pier Pander op. ‘Kom, lytse ingel, dyn mem scil
dy aenstûns op bêd bringe, dou stiest hjir sa
neaken, sa kâld.’ Hast op de ein fan syn besite
komt Brolsma by de twa Hylper keamers. Ek hjir
sjocht er benammen de wielde dy’t de skippen
nei it stedsje brochten, ‘dy greate heap fen goud
en porslein, fen eastynske side en bûntgûd’ om
daliks fêst te stellen dat yn alle hoeken fan de
wrâld ‘de froulju wol sin oan it moaije’ ha.

Schatten uit de Topografische Atlas

G

lad als een spiegel strekt het water
zich uit in dit sferische beeld uit
1878 van een vijverpartij omringd
door bomen. Jacobus Craandijk stelde in zijn
Wandelingen door Nederland met pen en potlood
bij het zien van deze vijver de lezer de vraag
‘zijn wij hier in Friesland?’ Een terechte vraag,
immers Friesland is vooral een provincie van
graslanden en meren. Diep in de bossen van
Olterterp bij Beetsterzwaag fotografeerde Roelof
Lammers deze Grote Bosvijver met hermitage
op het landgoed van Ambrosius van Boelens.
De grietman
van Opsterland liet eind 18de eeuw
Doede
Nieuwenhuis
in
1941.
een
slot met parkbos in Engelse landschapsstijl

aanleggen. Compleet met de hiervoor zo
kenmerkende landschapselementen als
slingerpaden, waterpartijen, knuppelbruggetjes,
kleine eilandjes en een heuse hermitage. Meestal
maakte zo’n grot of hut een boswandeling
nog spannender. Menig scholier, toerist,
dorpsbewoner of liefdespaar herinnert zich een
bezoek aan het uitgestrekte landgoed van Van
Boelens. Bij de plaatselijke logementhouder werd
een ‘pleizierbootje’ gehuurd om naar de vijver te
roeien. De hermitage brandde in 1937 af. Een deel
van het parkbos is in oude luister hersteld. Nog
altijd vormt de grote bosvijver een oase van rust
in het Friese land. <

De Topografische Atlas van het Fries Museum
bevat een omvangrijke collectie prenten,
tekeningen, foto’s, kaarten, plattegronden en
ansichten van Friese steden, dorpen en streken.
Deze rubriek toont de schatten uit de grotendeels
onontdekte verzameling werken op papier.

Trineke Kamerling (Utrecht, 1973) is dataconservator bij
het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.
Zij is kunsthistorica en houdt zich bezig met de
registratie en documentatie van museale collecties.
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DOOR Nelleke IJSSENNAGGER

De ketting zal vanaf september te zien
zijn in het nieuwe Fries Museum, in een
tentoonstellingsonderdeel over de dijk
in Friesland. In deze presentatie, die in
samenwerking met het Wetterskip Fryslân
wordt gemaakt, wordt aandacht besteed aan
de manier waarop de Friezen al sinds de eerste
terpen omgaan met het leven met water. De
landaanwinning in de Oude Middelzee die
uiteindelijk culmineert in de indijking van Het
Bildt is daarbij natuurlijk een sleutelmoment.

gemeten werd. De maat was in verschillende
dorpen op centrale gebouwen in steen
gehouwen, of een voorbeeldmeetketting hing aan
de kerk. Dit was om te kalibreren: iedereen kon
ter controle zijn meetketting, of natuurlijk een
stuk touw, langs de maat leggen om te zorgen
dat je de juiste maat te pakken had.

Meetketting van twintig meter
in koningsroeden. (Collectie en
foto Fries Museum)

Meetketting: maat nemen
in koningsroeden
D

e ketting is opgedeeld in segmenten
van elk iets meer dan dertig centimeter,
die door middel van haken en ogen en
scharnieren aan elkaar vastzitten. Elk segment
is een ‘voet’, samen maken ze in totaal vijf
‘koningsroeden’. De koningsroede is een typisch
Friese maat van bijna vier meter (de precieze
maat is in 1815 vastgesteld op 3,91278 meter).
In de tijd van de bedijking van Het Bildt werden

Belasting
Aan de zuidmuur van de kerk van Easterlittens hangen
drie meetkettingen, van verschillende soorten roeden. Ze
hingen er als een soort van ijk voor boeren die hun land
wilden meten en golden eeuwenlang als een soort van
standaard. Al rond 1500 werd er melding gemaakt van
deze kettingen aan de St. Margrietkerk in Easterlittens.
Sinds 1996 hangen ze er weer. (Foto’s Hoge Noorden)

overal in Europa lokale maten gehanteerd voor
lengte- en oppervlaktemeting. In Friesland
gebruikte men de roede of koningsroede, die
bestond uit koningsvoeten en de basis was voor
de Friese pondenmaat waarmee landoppervlakte

De bedijking van Het Bildt was een Hollandse
en Duitse aangelegenheid. Toch werd er
met de Friese maat gemeten. Dit blijk uit
de documentatie rond de bedijking, waarin
gesproken wordt over ‘Lewarder ruthe’ en
‘Conincksroede’. Ook wordt verwezen naar
het ijkpunt voor deze koningsroede, namelijk
degene die in steen gehakt was op de kruising
van de Grote en Kleine Kerkstraat in Leeuwarden.
Daarnaast werd de pondenmaat gehanteerd,
die nog veel langer doorgebruikt is op het
Friese platteland. Bij latere landmetingen in

Met dank aan dhr. D. Nauta van de Aerden Plaats en
dhr. H. Holsbrink voor medewerking en informatie.
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is
collectieconservator terpencultuur en Middeleeuwen bij
het Fries Museum en werkt aan een promotieonderzoek
bij de RUG.
> Meer weten?
• H. Holsbrink, ‘Landmessern aff der Bilde‘ in De
Hollandse Cirkel, juni 2003, pp. 30-33
• H. Holsbrink, ‘Landmessern aff der Bilde‘ in De
Hollandse Cirkel,oktober 2003, pp. 59-63
• O. Postma, ‘Hoe is de pondemaat onze Friese
landmaat geworden?’ in Veld, huis en bedrijf.
Landbouwhistorische opstellen, 2010, pp. 45-52

(Foto Hoge Noorden)

Een roestige ijzeren ketting van een meter of twintig kwam onlangs boven water
bij een zoektocht van het Fries Museum en Archeologisch Steunpunt De Aerden
Plaats naar een meetinstrument uit Het Bildt. Ooit was deze ketting misschien
gepresenteerd, maar daarna uitgeleend en enigszins in vergetelheid geraakt
als interessant object. Ten onrechte, want deze twintig meter ijzer blijkt een
landmeetketting in koningsroeden, die vanaf de 15de tot in de 19de eeuw
veelvuldig in Friesland is gebruikt. Ook bij de bedijking van Het Bildt in 1505.

Het Bildt, die regelmatig zijn voorgekomen,
werden waarschijnlijk wel Hollandse maten of
Rijnlandse roeden gebruikt. Deze weken af van
de Friese roeden, en gaven daarmee een ander
getal. De reden dat er opnieuw gemeten werd,
was onenigheid over de eerdere metingen van
rond de aanleg van Het Bildt. Mogelijk had het er
ook mee te maken dat er nieuw gezag kwam, die
opnieuw wilde meten. Het meten en de gebruikte
maten lijkt misschien een saaie aangelegenheid,
maar het was wel degelijk van belang. Het ging
voor de bewoners namelijk over de grootte van
hun grond, de maat waarin dit werd uitgedrukt en
daarmee ook hoeveel belasting er betaald moest
worden. Al met al was de meetketting dus een
belangrijk instrument. <
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DOOR ANNE-MARIE OUDEJANS

Holland. De fabriek daar zou anderhalf keer zo groot zou
worden als het bedrijf in Suameer. De plannen voor Brabant
en Limburg waren nog vaag. Uiteindelijk kwam er vanwege
de tegenvallende resultaten en ook de crisis van de jaren
dertig niets van deze plannen terecht. De NTF in Suameer
sloot het eerste jaar al af met verlies, waardoor de expansieambities werden teruggeschroefd tot een overslagstation
tussen Raalte en Nijverdal. Daar werden de kadavers,
afgekeurd vlees en slachtafval uit Overijssel verzameld
om vervolgens naar Suameer te worden vervoerd. Men
maakte gebruik van auto’s die de dode dieren ophaalden
bij de boeren, de slachthuizen en particuliere slagers.
Ook het slachtafval werd daar meegenomen, in aparte
tonnen en bakken. Later kwamen ook op tal van plaatsen
kadaverbakken langs de weg te staan, waarin de boeren hun
gestorven vee kwijt konden.

Diermeel

Het turbulente
verhaal van de NTF
De opening van de fabriek in
april 1926. Rechts de personenwagons van de tram op
het traject Drachten-BergumVeenwouden. (Sonac)

Charles Nijveen kocht in 1912 aan de Bergumerdam bij Suameer een perceel grond met woning om
daar de paardenslachterij annex vleeswarenfabriek de Phenix te beginnen. De Vleeschwet van 1922
inspireerde hem om dit bedrijf om te bouwen tot een diermeelfabriek. Hij wilde alle kadavers en al het
afgekeurde vlees uit de omgeving verwerken tot ziektekiemvrije en nuttige producten. Het was het
begin van ‘it stjonkfabryk’, een bedrijf, waarover veel te doen is geweest in de media en de politiek.

D

e directie van de NV Nederlandsche ThermoChemische Fabrieken (NTF), zoals het bedrijf
officieel heette, was bepaald niet gelukkig met
de bijnaam die de bevolking eraan had gegeven. De naam
verwees naar de penetrante geur, die de afgewerkte dampen
via de fabriekspijpen tot in verre omtrek verspreidde. Toen
de milieueisen veel strenger werden, zijn er vooral in de
afgelopen decennia de nodige kwesties en procedures
gevoerd. De directie besteedde door de jaren heen veel tijd,
moeite en geld aan het verminderen van de overlast.

Ambitieuze plannen
In 1924 ging Charles Nijveen verder met twee compagnons,
José Vigeveno en mr. M.L. Kan, even later aangevuld
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met de chemicus Hendrik J. Prins. Krachtens de nieuwe
Vleeschwet had de overheid de plicht toe te zien op het
verwijderen en onschadelijk maken van kadavers en op
grond hiervan begonnen Nijveen en zijn collega’s in 1925 de
NTF. Een jaar later, op 15 april 1926, werd in Suameer, onder
grote belangstelling, de fabriek geopend. Het verkregen
diermeel en vooral ook het vet brachten voldoende op
om de onderneming rendabel te maken. De fabriek kon
in 1926 per dag 25.000 kilo materiaal verwerken. De NTF
had van meet af aan ambitieuze plannen om zijn diensten
in heel Nederland aan te bieden en deelden daartoe
Nederland in zeven districten in. In elk district wilden zij
een destructiebedrijf vestigen, om te beginnen in Overijssel.
Daarnaast had men ook vrijwel direct plannen voor Zuid-

Vlees werd (en wordt nog steeds) officieel gekeurd of
het wel geschikt is voor de consumptie. Het vlees dat
werd afgekeurd moest vernietigd worden, dat wil zeggen:
onschadelijk gemaakt en zo mogelijk omgezet in nuttige
producten. Nu bestaan kadavers, en ook gewoon vlees, voor
75 procent uit water en voor de rest uit vet, eiwit en wat
anorganisch materiaal zoals bijvoorbeeld kalk in de botten.
Een manier voor verwerken is het al dan niet met stoom
onder druk ‘verkoken’. Hierbij worden de ziektekiemen
en de rottingsbacteriën gedood, wordt het water uit de
kadavers en het vlees verdampt en worden vet en eiwit
van elkaar losgemaakt. Drie vliegen in één klap dus. Dit
proces is in feite een mengvorm van een fysische bewerking
(het ‘ondergaan’ van een hitte van 100 graden of hoger,
afhankelijk van de druk) en een scheikundige bewerking
(het reageren van water met de eiwitten van de celwanden.
Hierbij worden verbindingen in eiwitmoleculen van de
celwanden chemisch door de watermoleculen verbroken en
komt het vet uit de cellen vrij.) Vandaar de naam thermochemische fabrieken. Het gewonnen vet en eiwit (feitelijk
kadavermeel, maar dat woord wilde men vermijden) waren
zeer gewilde producten. Men sprak van diermeel, omdat
dat wat vriendelijker klonk. Het vet ging voornamelijk naar
de zeep- en kaarsenfabrieken en het meel (eiwit) werd toen
gebruikt voor veevoer. Tegenwoordig, na de BSE-affaire, mag
kadavermeel en vet niet meer in diervoer voor komen, maar
moet dit als biobrandstof worden verbrand in bijvoorbeeld
energiecentrales.

Van links naar rechts: Dr. Ir. H.J. Prins, directeur Antoon Geert Schols, José Vigeveno. (Sonac)

Ondernemers en uitvinders
Aan het begin van het bedrijf stond nogal wat Joodse ondernemingszin: Charles Nijveen die
eigenlijk Karel Mozes heette en José Vigeveno. Laatstgenoemde keerde na de oorlog niet
terug. Hij overleed in 1943 in het doorgangskamp Westerbork, waar hij verbleef in afwachting
van zijn transport naar een vernietigingskamp in Polen. Algemeen directeur ir. F.C.A. den
Braver (vanaf 1971) en bedrijfsdirecteur ing. Anton Schols (vanaf 1953) kregen als eersten met
de strenger geworden milieu-eisen te maken. Den Braver was landbouwkundig ingenieur.
De onlangs overleden Anton Schols werkte voor zijn komst naar Suameer zeven jaar op de
walvisvaarder Willem Barentsz. Hij is ook één van de geestelijke vaders van het zogeheten
‘Anderson proces’, dat nog altijd wordt toegepast bij het omzetten van dierlijk slachtafval in
vetten en eiwitten. Bij de NTF werd dit procédé, dat door de eigen directeur was uitgevonden –
samen met de uitvinders Perry en Maran – omstreeks 1980 ingevoerd.

Het kadaver paste er in zijn geheel in en hoefde niet eerst in
kleinere stukken te worden geslacht. Het kadaver werd eerst
met stoom onschadelijk gemaakt, dat wil zeggen dat het
ziektekiemenvrij werd gemaakt en het rotten was gestopt.
Dat gebeurde door het bij een druk van vier bar twee uur lang
bij 120 – 140 graden te steriliseren. Hierna werd alles nog
eens vijf tot zes uur bij 120 graden doorgekookt. Het kadaver
viel hierdoor uit elkaar en vet, water en vaste stof werden van
elkaar losgemaakt. Vet en vaste stof van een miltvuurkadaver

Kadaverwagen uit 1950/55.
Met deze wagen werden
dode dieren bij de boeren
opgehaald. (Sonac)

Technisch vernuft
In technische zin was voor Nederland de opzet van de
fabriek in Suameer geheel nieuw. Ze was in drie streng van
elkaar gescheiden delen verdeeld. In één deel werden de
kadavers van besmette dieren verwerkt. Deze afdeling had
hiervoor zijn eigen verwerkingsapparatuur. Omdat het bij
gevaarlijke besmettingen vaak om miltvuur ging, werd de
ketel hiervoor ook wel de ‘miltvuurketel’ genoemd.
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Verstoten
De mensen in de dierlijke afvalverwerking kregen eeuwenlang
met veel vooroordelen te maken en de daaruit volgende
wantoestanden. De middelen om dit werk te doen, waren
primitief. Het was meestal onaangenaam en smerige
arbeid. De hele omgeving stonk ernaar. Bovendien lagen er
allerlei ziekten op de loer. Daarom werd dit werk lange tijd
door verschoppelingen gedaan. Zo werd het opruimen van
kadavers gedaan door mensen, die compleet werden verguisd
en buiten de maatschappij waren gezet. Vaak leefden zij –
geheel als gevolg van hun werk – onder de meest erbarmelijke
en mensonterende omstandigheden. Verregaande uitsluiting,
bittere armoe, ziekten en eenzaamheid waren hierbij meer
regel dan uitzondering.

andere ruimten. Via een gesloten systeem kwam het in de
onreine ruimte gesteriliseerde materiaal hier de verdere
verwerkingsinstallaties binnen. Het vet werd ontkleurd
en reukloos gemaakt, het water met daarin de vaste stof
ingedampt. Die vaste stof werd vervolgens verder gedroogd,
ontvet, tot diermeel vermalen en ook zo veel mogelijk
reukloos gemaakt. Daarna volgde de afwerking voor opslag,
transport en verkoop. De rijksambtenaar nam regelmatig
monsters van het vet en van het meel, vooral om te testen op
de aanwezigheid van ziektekiemen.

Stankoverlast

Het leeghalen in de fabriek van een ophaalwagen. (Sonac)

Het onthuiden van een kadaver. (Sonac)

werden in de vuren van de stoomketel verbrand. In deze
afdeling had men verder ook een ‘sectielokaal’ waar
functionarissen van de veeartsenijkundige dienst sectie op
het kadaver verrichtten. De werkkleding hier werd niet alleen
gereinigd maar ook gesteriliseerd, wat destijds nog niet zo
voor de hand lag. Zowel Charles Nijveen als José Vigeveno
hadden zich op dit terrein in Duitsland en Amerika, waar
men al veel ervaring had, gedegen laten voorlichten.

De lucht uit al deze ruimten werd weggezogen en als
verbrandingslucht in de vuren van de stoomketels geleid. Al
in de beginjaren werd dit gedaan om de stankoverlast voor
de omgeving te beteugelen. Dit lukte maar ten dele, vooral
doordat heel lage gehaltes in de lucht al stankoverlast geven
en doordat de techniek hiervoor nog in de kinderschoenen
stond. Alle afvalwater, dus ook alle spoelwater, werd
opgevangen, in een aparte ketel gesteriliseerd om vervolgens
in het riool, een stelsel van leidingen of goten op het
fabrieksterrein, geloosd. Door het water te steriliseren
kwamen er geen ziektekiemen in het riool. Wel bleef
echter de stank door het rotten hiervan. De productie nam
vooral na de Tweede Wereldoorlog een enorme vlucht:
van 2,3 miljoen kilo meel en vet in 1946 naar 54,8 miljoen

kilo in 1975, het resultaat van de aanvoer van 24.000 ton
slachtafval. Ter vergelijking: omstreeks 2000 was de aanvoer
een miljoen ton afval per jaar, waarvan 500.000 ton voor
Burgum. Kort voort de eeuwwisseling is de NTF onderdeel
geworden van Rendac, het destructiebedrijf in Son in NoordBrabant, en daarna onderdeel van Sonac, een zusterbedrijf
van Rendac. Door allerlei maatregelen is de stankoverlast
in de loop der jaren sterk teruggebracht. De NTF heeft daar
miljoenen in gestopt en het bedrijf heeft mede daardoor
bij de omwonenden en het personeel altijd, ondanks soms
optredende overlast, een goede naam behouden. Hoezeer
dat het geval is blijkt uit een anekdote, die een oudmedewerker van de NTF in 1966 in het bedrijfsblad de NTFKoerier publiceerde: ‘Kort na de opening kregen wij bezoek
van een der belangrijkste personen van de Volksgezondheid;
aan wijlen dr. H.J. Prins wordt gevraagd of het materiaal
wel steriel is, of men het vet b.v. zo uit de ketel zou durven
drinken. Als toehoorder en belanghebbende bij de NTF heb
ik eenvoudig een kraantje opengedraaid, een beetje vet in
een glas gedaan en opgedronken.’ <

Het in de ‘onreine ruimte’
beladen van de destructieketel
met de kadaverdelen. (Sonac)

Met dank aan Dirk
Strijker van de Werkgroep
Geschiedenis Sumar voor het
beeldmateriaal.
Anne-Marie Oudejans
(Hilversum, 1950) studeerde
aan de HTS in Groningen
en werkte in de aardolieindustrie en bodemsanering.
Ze doet onderzoek naar en
schrijft over de geschiedenis
van destructiebedrijven en
dierlijke afvalverwerking.

> Meer weten?
• Anne-Marie Oudejans, Categorie’één, Dierlijk afvalverwerking door de eeuwen heen,
VermeerBestseller.nl, 2012

Slachthal

Centrifuge waarin het laatste vet uit het diermeel werd geslingerd. (Sonac)
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Het tweede deel van de fabriek was de ‘onreine ruimte’. Hier
werden het slachtafval en de kadavers van niet besmette
dieren verwerkt. De onreine ruimte had een losplaats,
een slachthal en voor de verwerking drie ketels en drie
vetafscheiders. In de ‘slachthal’ werden de kadavers eerst
(toen nog handmatig) in kleinere stukken verdeeld. Net als
in het eerste deel van de fabriek werden ook in dit deel deze
stukken gesteriliseerd en verkookt. Het steriliseren gebeurde
onder toezicht van een rijksambtenaar, die ‘voortdurend op
de fabriek was gestationeerd’. Het derde deel van de fabriek
was de ‘reine’ kant, hermetisch afgesloten van de beide

Het binnentakelen van een
kadaver in een ophaalwagen.
(Sonac)
In het laboratorium vond kwaliteitscontrole plaats van de
inkomende zaken. (Sonac)
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Gids voor religieus en cultureel erfgoed

INSPIREREND
BESTEL NU
VOOR SLECHTS

FRYSLÂN

Het Friese cultureel en historisch erfgoed wordt over
een paar jaar goed bewaard in een nieuw te bouwen
Kolleksjesintrum Fryslân. Vier musea (Fries Museum,
Fries Landbouwmuseum, Fries Scheepvaartmuseum en
Natuurmuseum Fryslân) en Tresoar kunnen
hun collecties daarin
duurzaam opslaan en
werkzaamheden aan
deze collecties verrichten. De locatie is nog
niet bekend.
www.fryslan.nl

Archeologen van de Rijksuniversiteit van Groningen
hebben bij Warten aan de Oebele-om-wei de resten van
een boerderij uit
de Romeinse tijd
gevonden. Uit de
voorlopige opgravingresultaten
blijkt dat de nederzetting bestond uit
een rechthoekig
podium, opgeworpen uit klei- en veenplaggen, waarop een boerderij
heeft gestaan. Er is ook veel aardewerk, botmateriaal
en een zware houten trog gevonden. Het aangetroffen
aardewerk dateert deze bewoning in de Romeinse tijd
(1ste – 3de eeuw na Christus).
www.rug.nl

+ €2,50 VERZENDKOSTEN

BESTEL NU
INSPIREREND FRYSLÂN
VOOR SLECHTS €4,95

Zodenhuis
Het zodenhuis in Firdgum is in juni officieel geopend.
In september 2012 is archeoloog Daniël Postma begonnen met de bouw
van de replica van
een 8ste-eeuws
zodenhuis. Hij
wilde weten hoe
zo’n huis vroeger
werd gebouwd en
hoe lang zo’n huis
blijft staan in weer
en wind. Zodenhuizen waren in de vroege Middeleeuwen de belangrijkste
bouwvorm in Noord-Europa. Het huis zal onderdeel
worden van de terpenroute van Friesland naar Denemarken.
www.omropfryslan.nl

+ €2,50 VERZENDKOSTEN
Friesland heeft veel te bieden. Het platteland met zijn
door de natuur gedicteerde ritme, verleidt tot onthaasten. Daarbij is de provincie rijk aan cultuurhistorisch en
religieus erfgoed dat uitnodigt tot bezinning. Friesland
biedt rust en ruimte om het hoofd leeg te maken. En
inspirerende locaties die nieuwe energie geven.

Gysbert Japicxpriis

In dit magazine hebben we de mooiste bezinningslocaties in beeld gebracht. Bekende, maar ook veel
onbekende plekken die een bijzonder verhaal vertellen. We nodigen u graag uit om even de drukte
van alle dag achter u te laten en van dat Friesland
te komen genieten.

www.vdlp.nl/inspirerendfryslan

Kolleksjesintrum Fryslân

Veenterp Warten

€4,95

Bestel een exemplaar via onze website:

Kort nieuws

Of bel:

0513-654445

Sân dichters steane op de shortlist foar de Gysbert Japicxpriis. De belangrykste literêre priis fan Fryslân wurdt
om de twa jier útrikt, om en
om foar proaza en poëzij.
Dizze kear giet de priis nei
de bêste dichtbondel. De sân
dichters op de shortlist binne:
Tsjêbbe Hettinga, Elske
Kampen, Eeltsje Hettinga,
Harmen Wind, Eppie Dam,
Jacobus Q. Smink en Abe de
Vries. It is foar it earst yn de
skiednis fan de priis, dy’t yn

door Marijke de Boer

1947 troch de provinsje ynsteld is, dat de advyskommisje mei in list fan kânshawwers komt. Yn 2011 wûn
Durk van der Ploeg de Gysbert Japicxpriis.
www.tresoar.nl

Crowdfunding voor Van Althuis
Museum Belvédère heeft het schilderij ‘Bruggetje over
de Linde’ van Willem van Althuis kunnen kopen dankzij
giften van 86 verschillende
donateurs. Er was 6500
euro nodig. Het schilderij
is opgenomen in de overzichtstentoonstelling van
Willem van Althuis (19262005), die tot en met 1
september is te zien.
www.museumbelvedere.nl

Hindelooper stads
cultuur
De Hindelooper stadscultuur
staat op de nationale lijst van Immaterieel Erfgoed. De stadstaal,
schilderkunst en klederdracht krijgen daarmee een officiële status.
www.leeuwardercourant.nl

Dokkum
Uit onderzoek naar oude Dokkumer gebouwen blijkt
dat de binnenstad in 16de eeuw niet helemaal is platgebrand. In 1572 viel Caspar de Robles Dokkum binnen en
stak een groot deel van de stad in brand. De Dokkumer
stichting Historia Doccumensis nam begin dit jaar
monsters van de oude balken van twintig Dokkumer
gebouwen. Daaruit bleek dat negen gebouwen van voor
1572 zijn. Het onderzoek hoort bij een boek
over bouwstijlen en
bouwgeschiedenis van
Dokkum van Siebe van
Seijen dat eind 2013
verschijnt.
www.omropfryslan.nl

Keatstâl
Het Fries Landbouwmuseum heeft een zeldzame
speelgoedstal (keatstâl) uit 1894 verworven. De stal
meet bijna anderhalf meter bij 25 centimeter en bootst
een Friese stal na met stallen, giergoot, voergang en
een barte en is
voor een deel
overkapt met
een rood dakje.
Op de twaalf
stallen staan
beschilderde
koten, (keaten)
die koeien moeten voorstellen,
allemaal afzonderlijk beschilderd in zwartbonte en
roodbonte kleurstellingen. Uniek is dat alle 24 koeien
nog aanwezig zijn. Op de voorzijde van de stal staat in
sierlijke letters: C.S. Couperus – 1894. Cornelis Symon’s
Couperus (1888-1970) uit Hieslum speelde ermee.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Schilderij
Mankes
Het schilderij
‘Douwe met
spade’ van Jan
Mankes heeft op
een veiling bij
Christie’s 313.500
euro opgebracht. Een Nederlandse particulier heeft het
gekocht. Mankes schilderde het doek van boerenarbeider Douwe de Haan in 1915.
www.leeuwardercourant.nl

Anna’s Adema
Het Fries Landbouwmuseum kreeg een groot schilderij
van de stamboekstier Anna’s Adema. De stier werd in
1944 in de vermaarde fokstal van A.N. Wassenaar te
Jelsum geboren. In
1945 kochten veefokkers S.J. Sikma
en Lammert J.
Dijkstra te Hatsum
de stier. De in Canada woonachtige
zoon en erfgenaam
van Jan Dijkstra,
schonk het schilderij. Anna’s Adema is een kleinzoon van de grote Adema
197 en de grootvader van een ander icoon van de Friese
veefokkerij: Blitsaerd Keimpe. Door de goede resultaten
werd Anna’s Adema al snel bekend en werd de vraag
naar het gebruik van deze stier erg groot.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Oorlogs
monumenten
Het Fries Verzetsmuseum is op zoek
naar foto’s van
Friese oorlogsmonumenten en doet
een oproep om de
monumenten op
meer dan 600 plekken in Friesland in beeld te brengen. De foto’s kunnen
worden geplaatst op de website
www.friesetopstukken.nl/oorlogsmonumenten.
www.friesverzetsmuseum.nl

Bedrijfsfilms
Het Fries Film Archief zoekt Friese bedrijfsfilms om
ze te kunnen digitaliseren. De films kunnen een goed
beeld geven van de ontwikkeling van het bedrijfsleven.
De gedigitaliseerde filmpjes komen op de website van
het Fries Film Archief. Bijzondere films worden vertoond op het Noordelijk Filmfestival in november.
www.friesfilmarchief.nl
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Steden doorsneden
door een water
Op dit blad uit de Stedenatlas van Frederick de Wit uit 1698
zijn de laatste vier steden in de traditionele volgorde van
de elf samengevoegd, Sloten, IJlst en Workum ieder met
een plattegrond en Hindeloopen met een stadsaanzicht.
Gemeenschappelijk aan de drie plattegronden is, dat iedere stad
wordt doorsneden door een water.

D

ie wateren hebben een verschillende achtergrond. In IJlst gaat
het om een natuurlijke stroom, de Ee, die zich naar het zuiden
(rechts) voortzet. In de stadsnaam is de herkomst terug te vinden:
ter Y leke, aan de oever van de Ee. In de hedendaagse Friese naam is deze
vorm het best bewaard gebleven: DR-Y-LTS. In Workum, waar het water
Wymerts heet, gaat het blijkens de verkaveling aan weerszijden om het
resterende gedeelte van een kilometers lang gegraven ontginningskanaal,
dat zeker tot Hindeloopen zal hebben gelopen. Het is te vergelijken met de
Wijde Wymerts en de Ooster Wymerts ten zuiden van Sneek. In Sloten is
het een doorsteek van de zandrug die van Gaasterland in oostelijke richting
loopt, om het water van de Ee naar de Zuiderzee te kunnen afvoeren en een
scheepvaartroute voor Sneek tot stand te brengen.
De getekende plattegronden zijn, bij alle veranderingen, nog altijd in het
stadsbeeld terug te vinden. In IJlst ligt het zwaartepunt aan de zuidkant.
Daar staan de middeleeuwse Mauritiuskerk en het imposante slot van de
Harinxma’s. Het slot is in de eerste helft van de 18de eeuw afgebroken en de
kerk in de eerste helft van de 19de eeuw. De kerk is verplaatst en vormt nu
met het stadhuis een bescheiden stadscentrum. In het ellenlange Workum
wordt het centrum al eeuwen gevormd door de Merk met de imposante
Gertrudiskerk, de waag (gebouwd in 1650) en het stadhuis, een van de
fraaiste stedelijke ensembles in Friesland.
Sloten – de naam zegt het – sluit af. Het beschermt de kruising van
landweg en waterweg met een nagenoeg cirkelvormige omwalling en vier
poorten, twee rond 1850 afgebroken landpoorten en de twee nog bestaande
waterpoorten, die de stad zo’n bijzondere besloten sfeer geven.
Waarom heeft Hindeloopen geen plattegrond? Zoals Reinildis van
Ditzhuyzen in het maartnummer van Fryslân schreef, is de atlas van
Frederick de Wit een herdruk van de atlas van Blaeu uit 1649. Blaeu geeft van
Hindeloopen een stadsaanzicht, maar ook hij leverde geen eigen werk. Blaeu
nam de in 1616 door Geelkercken getekende plattegronden over evenals
het door hem gepresenteerde stadsgezicht van Hindeloopen. Waarom
Geelkercken geen plattegrond van Hindeloopen tekende, weten we niet. In
elk geval kunnen we vaststellen, dat De Wits atlas, hoe fraai ook uitgevoerd,
als historische bron voor de Friese steden geen betekenis heeft. Hij laat ze
niet zien zoals ze waren in 1698, maar in 1616. Terug naar Hindeloopen.
Mooi is te zien, hoe de stad als een schiereiland vooruit steekt in zee. Een
haven had de stad niet, alleen een beschutte rede. De bebouwing is op een
kleine oppervlakte samengedrongen. Op het open veld links zal vanaf 1638
een uitbreiding komen, de Nieuwstad. De levendige torenbekroning uit 1593
is in 1701 afgebrand en wat later door de tegenwoordige vervangen. <
16
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Door SIEM VAN DER WOUDE

omzet. De man had grote verhalen over zijn verblijf in
Indië. Hij had gevochten met de inboorlingen en met wilde
beesten. Als bewijs liet hij de littekens zien, voor zover dat
gepast was. De hele herberg smulde van de sterke verhalen.
Toen hij vertelde dat hij Hans Reinders heette, werd het
stil. Die naam was maar al te bekend in Tzummarum.
Reinders was in 1639 getrouwd met Neeltje Annes en enkele
jaren later met de noorderzon vertrokken. Waarom hij
was vertrokken en waarheen wist niemand. Was het geen
goed huwelijk of was Hans op de vlucht voor schuldeisers?
Niemand wist het. Na een paar jaar was Neeltje opnieuw
getrouwd, met Arjen Jans. In de zomer van 1648 was ze
zwanger. Hans Reinders had dus al die tijd in Indië gezeten
en was nu terug in het dorp. De mensen konden het
nauwelijks geloven, maar waarschuwden toch de familie.
Hoe dat precies is gegaan blijft onduidelijk. Sommige
getuigen beweerden dat Hans bij Neeltje in huis is geweest
en dat Neeltje verklaarde: ‘Hij is het’. Over het vervolg zijn
de getuigen eensgezinder. Jacob Annes, de broer van Neeltje
kwam ook naar de herberg. Hij nodigde Hans uit mee te
komen naar zijn huis. Hans ging mee en iedereen kon zien
dat hij niet meer stevig op zijn benen kon staan. Toen hij
de herberg verliet, bestelde hij nog een koets die hem de
volgende dag naar Leeuwarden moest brengen.

Op bezoek bij zwager Jacob

Opschudding in Tzummarum
Weggeborgen in archieven liggen soms opzienbarende verhalen. Ze liggen er al eeuwen en
iedereen lijkt ze te zijn vergeten. Soms komen ze bij toeval toch nog weer tevoorschijn en dan
bieden ze een onverwacht inkijkje in het dagelijks leven van, in dit geval, ongeveer 350 jaar
geleden. Zo ontdekte ik in de aantekeningen van Daam Fockema (1787-1855) een verwijzing
naar onderstaand verhaal in de vonnissen van het Hof van Friesland, de rechtbank die van
1515 tot 1811 was gevestigd in de Kanselarij in Leeuwarden.

D
Tekening van Tzummarum
uit de atlas van Schotanus/
Halma uit 1717. (Tresoar)

18

it verhaal speelt in Tzummarum en begint in
1648, het jaar dat de Vrede van Münster een
einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog. In
Tzummarum zal die vrede niet een diepe indruk hebben
gemaakt, want in Friesland had men na 1600 van de oorlog
niet meer veel gemerkt. Het strijdtoneel had zich verplaatst
naar de zuidelijke gewesten. Het wonderbaarlijke verhaal van
Hans Reinders zal ongetwijfeld wel voor veel opschudding
hebben gezorgd. En toen alles achter de rug was, zal het
gauw zijn vergeten, want veel betrokkenen wilden liever niet
aan hun bijdrage aan de gebeurtenissen worden herinnerd.
Sommigen omdat ze zich schaamden voor hun aandeel,

anderen omdat ze betrokkenen niet in verlegenheid wilden
brengen en weer anderen omdat ze niet wisten wat er
eigenlijk was gebeurd. Zulke verhalen maken grote kans in
het vergeetboek terecht te komen.

In de Witte Zwaan
Het was op 4 augustus 1648, een vrijdag. Er zat een
onbekende man in de gelagkamer van herberg de Witte
Zwaan. Waar hij vandaan kwam en hoe hij hier was gekomen
wist niemand. Maar hij zat daar en had al flink ingenomen.
Hij had de aanwezigen royaal laten meedrinken. De
kastelein, Hessel Pieters, had een drukke dag en een goede

Sommige getuigen beweren dat ze nog bij zwager Jacob in
huis zijn geweest toen Hans Reinders daar op visite was. Het
zijn onduidelijk beweringen. Jacob zou gevraagd hebben:
‘Bist dou Hans Reinders of bist de duvel?’ Ook zou er een
hoop geld op tafel hebben gelegen. En de zwagers zouden
ruzie hebben gemaakt, maar het blijft onduidelijk. Hans,
laten we aannemen dat hij het was, had natuurlijk heel wat
uit te leggen. Hij had zijn vrouw in de steek gelaten en de
familie had haar moeten bijstaan. Nu Neeltje hertrouwd was,
dook hij plotseling weer op. Welbeschouwd zat niemand
op zijn terugkeer te wachten. We zouden graag hebben
willen weten wat voor ontvangst deze Hans bij zijn familie
in Tzummarum dacht te krijgen. Zou hij hebben verwacht
dat hij de draad van zijn huwelijk met Neeltje weer kon
oppakken? Hans heeft die nacht bij zijn zwager gelogeerd,
maar de volgende ochtend was hij vertrokken, mogelijk
naar Leeuwarden. Zwager Jacob verklaarde later dat hij al
was vertrokken toen hij opstond. Hij noemde hem een dief
omdat hij zijn hoed zou hebben gestolen.

hebben uitgezien. Het hoofd, beide handen en één voet
waren er afgesneden. Deze ledematen werden niet bij het
lijk aangetroffen. Het lijk is snel door de dorprechter naar
Tzummarum overgebracht en begraven op het kerkhof.
Achteraf bekeken was dit procedureel niet in de haak. Er
waren overduidelijk sporen van een misdrijf en daarvan
hadden de heren van het Hof van Friesland op zijn minst
in kennis moeten worden gesteld. Dat was voor alle
betrokkenen beter geweest, want nu kwamen er praatjes en
geruchten die in de maanden na de begrafenis alleen maar
erger werden. Die praatjes kwamen uit de herberg waar de
mensen op 4 augustus met Hans Reinders hadden zitten
praten en drinken. Bij dat groepje herbergklanten, met
kastelein Hessel Pieters als belangrijkste woordvoerder, rees
al snel het vermoeden dat Hans Reinders door zijn zwager
Jacob Annes was vermoord. Hij zou het lijk zwaar hebben
verminkt om de herkenning van Hans Reinders onmogelijk
te maken.

Gevochten met de wilden
Hans had in de herberg sterke verhalen verteld over zijn avonturen in Indië waar hij met de wilden had gevochten. De littekens die hij daarbij had opgelopen waren uitgebreid besproken
en bekeken. Er was één litteken dat hij niet wilde tonen. Dat
zat op zijn rechterbil. Daar had een pijl ingezeten, die zo diep
in het vlees was doorgedrongen dat hij er moest worden uitgesneden. Van die operatie was een groot litteken overgebleven.
Al pratend kwamen deze herbergklanten tot de conclusie dat
hier toch nog een mogelijkheid tot identificatie lag. Daarom is
er een delegatie op een avond in oktober naar het kerkhof ge-

Barradeel op de Schotanuskaart uit 1718. (Tresoar)

Een lijk op de zeedijk
Dit wonderlijke incident had voorgoed in het vergeetboek
kunnen raken. Dat gebeurde echter niet, want een paar
weken later werd er aan de zeedijk bij Koehool een lijk
gevonden. Er was een schip gestrand, mogelijk na een
storm. Met vereende krachten werd gepoogd het schip weer
naar dieper water te manoeuvreren. Tijdens dat werk werd
het lijk gevonden, tegen de palenrij bedekt met zeewier.
Jacob Annes ontdekte het lijk het eerst. Het moet er vreselijk
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‘Sokke platen binne ûnforslytber,
sadet men troch in grammofoon oer
tûzen jier yette in Skylger ef Hynljipper
praten hearre kin’. Dat zegt een
dolenthousiaste Geert Aeilco Wumkes
in 1926 in It Heitelân over het plan van
professor Theodor Siebs (1862-1941) om
alle Friese dialecten vast te leggen op
grammofoonplaten. Siebs is een Duitse
taalwetenschapper met buitengewone
interesse voor de Friese taal, die de op
dat moment nog jonge fonografische
opnametechniek wil gebruiken om het
onderzoek naar het Fries een nieuwe
impuls te geven.

Herberg De Witte Zwaan
(www.oudtzummarum.nl)

Indiëgangers
Friesland stond
bestuurlijk en
commercieel buiten
de activiteiten van
de Verenigde OostIndische Compagnie.
Dat verhinderde
niet dat er een groot
aantal personen dienst
nam als beambte.
Dienstnemen bij de
VOC stond in laag
aanzien. Werken in de
tropen was ongezond
en de reis er naar toe
was nog ongezonder.
De kans om niet terug
te keren was groot.
Indië was vaak de
laatste uitweg voor
mensen die aan lager
wal waren geraakt. Een
enkeling lukt het om
fortuin te maken en
terug te keren.
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togen om het lijk op te graven. Zij zagen dat het ‘dode lichaam
een grote groede op ’t eene bill hadde’. Het moet een vies
klusje zijn geweest, want het lijk was al in vergaande staat van
ontbinding. Maar het ging van kwaad tot erger. De kastelein
Hessel Pieters beschuldigde op zeker moment Jacob Annes
openlijk van moord op Hans Reinders en hij suggereerde ook
nog dat hij hem had beroofd van zijn geld.

Voor het gerecht
Jacob liet dit niet over zijn kant gaan en deed zijn beklag
bij het gerecht van Barradeel. Hij eiste vervolging van zijn
lasteraars want ‘Hij beclaegde was niet alleen van eerlijcke
en vroome olders gesprooten, maar hem ook altoos vroom
ende neerstich heeft gedragen en goede naam en faam bij
alle eerlijke ingeseten is dragende’. Op 4 oktober 1650, dat is
ruim twee jaar later, is er proces-verbaal opgemaakt. Toen het
woord moord eenmaal was gevallen werd het menens. De
autoriteiten van het Hof in Leeuwarden werden ingeschakeld
om de zaak nader te onderzoeken. In eerste instantie zag
het er somber uit voor Jacob Annes. Hij werd in hechtenis
genomen in het Blokhuis. De Procureur-Generaal ging
voluit op het orgel en beschuldigde hem van moord en hij
onderbouwde dat met een groot aantal getuigen. Hij eiste
dat de gevangene ‘aan lijff en leden’ gestraft zou worden.
Het leek erop dat de herbergklanten gelijk zouden krijgen.
De advocaat van Jacob Annes liet zich niet uit het veld slaan.
Hij kreeg van de heren van de Oost-Indische Compagnie
in Amsterdam een verklaring los waarin stond dat Hans
Reinders inderdaad in dienst was geweest bij de Compagnie,
maar dat hij al in 1642 was overleden. En toen was het gauw
afgelopen met de strafzaak. Jacob Annes werd op 20 juni
1651 vrijgesproken en ontslagen uit het Blokhuis. Daarna
werd het stil. Hessel Pieters die het allemaal zo zeker wist,

had naar het schijn zijn krediet in Tzummarum verspeeld
en is tamelijk snel verhuisd naar IJlst waar hij een andere
herberg exploiteerde. En voor de andere betrokkenen was
het beter zich na deze ontknoping stil te houden. Iedereen
snapt wel dat je in een klein dorp weer verder moet. Dus
zand erover, ‘meiïnoar troch de tiid’. Het lot van Neeltje
Annes was bepaald niet uniek. Het kwam geregeld voor dat
echtgenoten niet van een zeereis terugkeerden. Van deze
onbestorven weduwen werd verwacht dat ze geen relatie met
een andere man begonnen voor duidelijk was dat de eerdere
echtgenoot niet terug zou komen. Duidelijke voorschriften
waren er niet. Gebruikelijk was dat ze minstens drie jaar
wachtten. Vrouwen die eerder aan een nieuwe relatie
begonnen kwamen voor het gerecht en werden van bigamie
of onzedelijk gedrag beschuldigd.

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Siebs legt Friese
dialecten voor
duizend jaar vast

D

e studie van de Friese taal raakt tussen
1820 en 1840 onder invloed van de
Romantiek in een stroomversnelling,
met mensen als Joost Hiddes Halbertsma en
Ecco Epkema. Zij bestuderen het Fries vooral
vanuit een historisch perspectief. Vanaf 1840
krijgen taalgeleerden ook steeds meer interesse
voor het actuele Fries. Ook bij hen overheerst
vaak nog een romantische blik op de Friese taal.
Dat blijkt uit hun opzettelijk antiek gehouden
schrijfstijl en het gebruik van een archaïserende
spelling. Rond 1880 komt daarin verandering met
een groep filologen die streeft naar een exacte
taalstudie volgens nauwkeurige regels, in plaats
van willekeurige vergelijking van talen zoals hun
voorgangers dat deden.

Opmerkelijk
Bezien we de rechtsgang in deze zaak, dan is het in de eerste
plaats onbegrijpelijk dat het gerecht van Barradeel het Hof
van Friesland niet informeerde. Het Hof stond op zijn strepen en liet niet over zich heenlopen. Nadat het Hof tenslotte
wel was ingeschakeld lijkt de Procureur-Generaal hard van
stapel te zijn gelopen. Kennelijk was hij overtuigd van kwade
opzet van Jacob Annes. Opmerkelijk is dat Neeltje Annes, de
vrouw van Hans Reinders zelf geen verklaring heeft hoeven
af te leggen. De verdediging van Jacob Annes kon de aanklacht effectief weerleggen met de verklaring van de directie
van de VOC. Er blijven meer vragen. Als het niet het lijk van
Hans Reinders was, van wie dan wel? We zullen het nooit te
weten komen. Het blijft een opmerkelijk verhaal. <
Siem van der Woude (Oosterbierum, 1953) studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit in Groningen en volgde opleidingen in
archiefbeheer. Sinds 1980 werkt hij bij Tresoar.

Ambitieuze taalgeleerde
Tot deze groep – die veel aandacht heeft voor
klank- en vormleer – hoort de jonge, ambitieuze
Duitse taalgeleerde Theodor Siebs uit Bremen.
Siebs studeert Germanistiek en Taalwetenschap
en heeft buitengewone interesse voor het Fries.
Dat laatste is niet zo verwonderlijk, want zijn
familie komt uit Oost-Friesland. Hij maakt door
middel van veldonderzoek uitgebreid studie van
de Friese dialecten in Duitsland en Nederland. In
1886 bezoekt hij Friesland. Professor in de Friese
taal en letterkunde Jelle Brouwer kende Siebs
goed en vertelt daarover in 1942: ‘Wandelend en
varend trok hij door geheel Friesland, verzamelde
schatten van dialectmateriaal, niet alleen voor het
vasteland maar ook voor de eilanden en kwam

Theodor Siebs in 1922. (Tresoar)
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kosten voor haar rekening neemt en vraagt de
provincie Friesland de andere helft te betalen,
in ruil voor een kopie van de geluidsopnamen.
Wumkes steekt zijn enthousiasme niet onder
stoelen of banken. In Sljucht en Rjucht van
11 september 1926 schrijft hij: ‘It sprekt fensels,
dat ik myn meiwirking dêrfor tasein haw. Ik kin
mei langstme útsjen nei de tiid, dat men op ús
bibleteek elts bioefener fen ’e Fryske tael hearre
litte kin út ‘e gramofoan bygelyks de geaspraek
fen East- en West-Skylge, fen Molkwar en Hylpen,
fen Aldemardum en Tsjom. As takomme jier
pref. Wilhelm Doegen út Berlyn mei syn stêf yn
Ljouwert komt om syn opnimmingen to dwaen,
ûnder lieding fen pref. Siebs en dr. Steller, den kin
Fryslân it him eare rekkenje dizze baenbrekkers
yn syn formidden to hawwen.’

Zuiver idioom
Wilhelm Doegen, de heer Tempel (technicus), Theodor Siebs, Geert A. Wumkes en Walther Steller bezig met het werk
om de Friese dialecten op te nemen. (Tresoar)

op grond daarvan tot een indeling van de Friese
dialecten. Deze methode was (niet alleen voor
Friesland) nog nieuw en pas Hof zou het werk
voortzetten en uitbreiden.’ Siebs gebruikt alle
informatie die hij in de loop van de tijd verzamelt
voor zijn Geschichte der friesischen Sprache
die in 1901 verschijnt. Daarin geeft hij een
gedetailleerde beschrijving van het klanksysteem
(klinkers en medeklinkers) van de verschillende
Friese dialecten in relatie tot het oud-Fries. Een
jaar later wordt hij professor in de Duitse taal en
letterkunde aan de Universiteit van Breslau. Hij
specialiseert zich daar in de West-Germaanse
talen, in het bijzonder het Fries.

Friese dialecten op de grammofoonplaat
De ‘Lautabteilung’ van de Pruisische
Staatsbibliotheek in Berlijn bestaat sinds 1920.
De basis van dit geluidsarchief vormen de
geluids- en muziekopnamen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenkampen
zijn gemaakt. In 1922 start de ‘Lautabteilung’
onder leiding van Wilhelm Doegen aan een
groot project om alle Duitse dialecten in binnenen buitenland fonografisch vast te leggen op
zogenaamde schellakplaten. Het spreekt vanzelf
dat professor Siebs de leiding krijgt over het
opnemen van de Friese dialecten in Noord-,
Oost- en West-Friesland (zoals het deel van
Friesland over de grens wordt aangeduid). In
1926 is Siebs met zijn assistent Walther Steller
in Leeuwarden op bezoek bij Wumkes om
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de plannen voor het opnemen van de Friese
dialecten te bespreken. Dat is namelijk een
kostbare kwestie. Siebs weet het voor elkaar te
krijgen dat de Duitse regering de helft van de

Na bemiddeling van Wumkes bij de provincie
komt het geld al snel beschikbaar. Het is ook
Wumkes die alle dialectsprekers verzamelt. Begin
april 1927 is het zover. De insprekers melden
zich in de Kanselarij in Leeuwarden, waar de
opnamen zullen worden gemaakt. Siebs gebruikt
als teksten onder andere de zinnen die een
andere taalonderzoeker
(Wenker) gebruikte voor
de Duitse Taalatlas, de
parabel van de Verloren
Zoon en acht zinnen die
hij zelf heeft opgesteld
voor zijn dialectonderzoek.
Zo luiden zin 1 en 2
van de ‘Siebs-Sätze’
respectievelijk: ‘Vandaag
willen wij eerst karnen met
de karn en dan moeten wij
de ketel op het vuur zetten
om erwten en boontjes
te kooken en aardappels’
en ‘Om 9 uur komen de
kinderen uit school.
Die kunnen hier boter
en kaas eten, en dan
kunnen zij naar bed’.
Direct na afloop van de
opnamen, op 13 april

Kaart uit Jan Jelles Hofs Friesche
dialectgeographie uit 1933 met de
verschillende uitspraakvarianten
van het woord ljocht. (Tresoar)

De platen met het materiaal van Siebs in de depots van Tresoar. (Foto Haye Bijlstra)

’s avonds, geven Doegen en Siebs een ‘Laut- und
Lichtbildvortrag’ in de Middelbare Technische
School in Leeuwarden. Wumkes opent de
bijeenkomst en vertelt: ‘Sa’n fjirtich platen binne
makke. 11 dialecten binne mei help fen Friezen
út hiel de provinsje fêstlein. De help fen al dizze
ljue wardearje wy tige. It wier net altiten maklik
de fjirtich Wenkerske folsinnen yn yens eigen
dialect oer to setten en it moeit ús, det al dizze
minsken hjir joun hjar eigen lûd net hearre
kinne, mar de platen moatte earst galvanisearre
wirde.’ In 1931 schrijft Siebs een artikel waarin
hij de resultaten van zijn nieuwste onderzoek
presenteert. De opnamen zijn verder beschikbaar
voor zijn studenten. De Telegraaf van 14 april 1927
daarover: ‘De geleerden zullen in de toekomst
gemakkelijker college kunnen geven, wanneer zij
daarbij worden gesteund door een apparaat, dat
het zuivere idioom en de natuurlijke uitspraak
van een taal of dialect kan demonstreeren. Zoo
arbeidt de wetenschap als het ware rechtstreeks
uit den volksmond.’

Unieke opnamen
Al in 1907 zouden de eerste fonografische opnamen van het Fries moeten zijn gemaakt. Maar die
zijn verloren gegaan. Daarmee zijn de opnamen
van professor Siebs de oudste (systematische)
opnamen van de verschillende Friese dialecten.
Want de oorspronkelijke platen worden nog altijd
bewaard bij het Lautarchiv van de Humboldt-Universität in Berlijn en in het geluidsarchief van Tresoar. Ze zijn om verschillende redenen van groot
belang voor de taalwetenschap. De 21 opnamen
geven allereerst een goede indruk van de manier
van spreken en de rijke schakering van het Fries,
nu bijna honderd jaar geleden. Een schakering
die door het toenemend belang van het algemeen
beschaafd Duits, Fries en Nederlands inmiddels
beduidend minder is. Bovendien staan op de platen belangwekkende opnamen vanuit historisch
oogpunt. Op de platen zijn namelijk mensen zoals
Douwe Kalma en Jan Jelles Hof te horen, die een
hoofdrol speelden in de Friese taalbeweging. Ten
slotte bevatten de langspeelplaten enkele unieke

opnamen. Zo heeft Siebs bij het maken van zijn
opnamen in Noord- en Oost-Friesland het geluk
om de allerlaatste Wangeroogs sprekende eilandbewoner op de plaat vast te leggen! Dankzij dit
project kunnen wij nu en over duizend jaar nog
steeds horen hoe het Fries op Wangeroog ooit
klonk. Meer algemeen heeft Siebs de grondslagen
gelegd voor de Friese filologie en zoals Brouwer
stelt: ‘Zelden zullen de voortzetters van een wetenschap zózeer overtuigd zijn te bouwen op vaste
grondslagen, als dit bij de leerlingen en navolgers
van Siebs het geval is’. <
Eén doos schellakplaten van Theodor Siebs is vanaf
14 september te zien en deels te beluisteren in de tentoonstelling ‘Ferhaal fan Frysln’ in het Fries Museum.
Met dank aan Tsjisse Hettema (Tresoar) en Tjeerd de
Graaf (Fryske Akademy).
> Meer weten?
• Tjeerd de Graaf, Endangered languages and the
use of sound archives and fieldwork data for their
documentation and revitalization, 2007
• H.Th.J. Miedema, Paedwizers fan de Fryske filology, 1961
• Zie voor ‘Das Berliner Lautarchiv’: http://publicus.
culture.hu-berlin.de/lautarchiv/index.htmv
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De hondenkar

door Henk Dijkstra

Trekpaard van de armen

wagen naar uiteindelijk een vrachtauto. Jouke
Martens de Vries kon in 1929 terugkijken op 23
jaar onafgebroken hondenkarvervoer en daarna
27 jaar ‘hittewagen’ (paard en wagen) vanaf
Driesum over Wouterswoude naar Dokkum. Nog
maar een aantal jaren geleden kon foeragehandel
Gebroeders Vellinga uit Easterein terugkijken
op 150 jaar vervoersactiviteiten die met een
hondenkar aanvingen. De eigenaren hadden de
keuze uit verschillende hondenrassen. Het waren
voornamelijk de voorouders van de huidige bekende honden zoals Bouviers, Deense doggen,
Duitse herders, Groenedalers, Hollandse herders,
Pyrenese berghonden, Sennehonden en Siberische Husky’s die gebruikt werden. Maar ook de
vertrouwde Friese Stabij en dan vooral de grotere exemplaren, stonden voor of onder de kar.
Trekhonden werden voor behoorlijke bedragen
verkocht, ze brachten in 1902 bijvoorbeeld tussen
vijftig en zestig gulden op.

Van postbezorging tot melkbussen
De hondenkar werd veelzijdig ingezet, van boekhandelaar tot socialistische spreker, iedereen
leek er gebruik van te maken. Fedde Boeijnga
uit Sneek had een verzendboekhandel en begon
later met boekverkopingen in de provincie. Met
de hondenkar, volgeladen met kisten met boeken,
reisde Boeijenga door heel Friesland. De PTT
maakte gebruikte van honden bij de postbezorging. Eerst werden de brieven overal nog te voet
bezorgd. Later kregen de postboden een fiets om

‘De Ondergetekende beveelt zich aan
tot het vervoer van vrachtgoederen
per hondenkar van Veenwouden naar
Leeuwarden en vice-versa. Vertrek van
Veenwouden ’s morgens 8 uur, vertrek
van Leeuwarden ‘s namiddags 4 uur.’
Jelle de Jong uit Veenwouden was één
van vele ondernemers die eind 19de
eeuw een bodedienst opzetten, waarbij
gebruik werd gemaakt van een trekhond
met kar. Hij plaatste in april 1879 een
aankondiging in de Leeuwarder Courant
over zijn plannen.

Schilderij van Johan Elsinga uit 1955 met het exterieur
van het veilinggebouw van de coöperatie De Tuinbouw te
Leeuwarden. Voor het gebouw staat een door een hond
getrokken handkar. (Fries Landbouwmuseum)
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T

ot in de jaren twintig van de vorige eeuw
kwam de hondenkar vrij algemeen in
ons straatbeeld voor. Dat blijkt alleen al
uit talloze berichten in de regionale pers in de
jaren 1880-1950, die verhalen over rechtszaken,
verordeningen, verkopingen, boelgoederen en
ongelukken met trekhonden in de hoofdrol. De
bloeitijd lag zo tussen 1910 en 1940, toen er in
Friesland jaren waren met 6.000 inschrijvingen
(vergunningen). In de late jaren 1930 kwamen er
alternatieve vervoersmogelijkheden, zoals de in
grotere series geproduceerde bakfiets, waardoor
het aantal trekhonden daalde. Nederland telde
toen nog zo’n 11.000 stuks. De trekhond kwam
vanaf 1800 in Nederland in gebruik. Vanaf 1672 is
al bekend dat in Nederland honden voor de kar
werden gespannen. Ons land was daarin overigens niet uniek, ook in landen als België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland en Engeland werd in de periode tussen 1800 en ongeveer
1950 veel met hondenkarren gewerkt. Uitzonde-

Trekhondvergunning voor Jouke Looyenga uit De Knipe uit 1922, persoonlijk ondertekend door de oude burgemeester
Hebbes.

alles nog sneller te doen gaan. Deze tweewielers
waren vaak van slechte kwaliteit, bovendien waren de plattelandswegen niet erg geschikt voor
de tweewieler. Sommige bezorgers kozen daarom
voor de hondenkar. De laatste hondenkar voor
postvervoer in Nederland was actief in Friesland,
in Peperga om precies te zijn en stopte ermee
in 1922. Ook op de boerderij werden trekhonden
gebruikt. Er waren speciale karnmolens waar
honden het aandrijfwerk in deden, ze stonden
soms voor de ploeg en boeren gebruikten ze voor

ring in Europa was Denemarken, waar het werken
met de hondenkar niet was toegestaan. Engeland
verbood vanaf 1855 de hond als trekhond in te
zetten. Pas in 1962 zou het in Nederland bij wet
verboden worden.

Goedkope werkkracht
De reden om een hond voor, onder of achter de
kar te gebruiken was van economische aard: een
hond was een veel goedkopere werkkracht dan
bijvoorbeeld een paard. Het dier was meestal
voor een lage prijs aan te schaffen en een hond
stelde geen hoge eisen aan zijn of haar voeding,
onderkomen of verzorging. Geen wonder dat ze
de titel ‘trekpaard van de armen’ meekreeg. De
hondenkar was vooral populair bij kleine middenstanders en ambachtslieden die langs de
huizen gingen om hun waren en diensten aan
te bieden. Veel van de hondenkarbezitters die
zich toelegden op transport, zouden zich in de
jaren daarna opwerken via de bakfiets, paard en

vervoer van melkbussen. Veehouders uit Oudega
(Smallingerland) stuurden omstreeks 1890 een
tijdlang per hondenkar (vierkante) veertig-literse
melkbussen naar een particulier fabriekje in
Drachten. Voor het transport van melkmonsters,
voor melkcontrole, werden ze tevens ingezet. Zuivelconsulent J. Mesdag regelde in 1895 dat veehouders die hun melk wilden laten controleren,
een kist konden krijgen met ‘proeffleschjes’ die
vervolgens door de boer per schip of hondenkar
naar Leeuwarden verzonden konden worden. Bij
veel boerenverkopingen (boelguodden) in onze
provincie die in de late jaren eind 19de eeuw en
vooral later in de crisistijd werden gehouden,
werden trekhonden en hondenkarren ter verkoop
aangeboden. Ook is bekend dat honden schepen
voortrokken. Verder had menig plattelandsarts
een trekhondenkar, waarmee hij de modderige
plattelandswegen aankon op weg naar een patiënt. Op 14 april 1890 werd een door honden getrokken kar zelfs ingezet bij stakingen in het veen
bij Nijbeets. Twee socialistische sprekers kwamen
daar de arbeiders toespreken, één arriveerde per
hondenkar.

Onbesuisd rijden en parkeerproblemen

Trekhond, foto van Jan Doedes de Jong. (Fries Landbouwmuseum)

Met zoveel honden en karren op de openbare
weg raakten dier en bestuurder soms in de
problemen. Hondenkarren (en ook fietsen)
werden soms zelfs gezien als een gevaar voor
de verkeersveiligheid. De burgemeester van
Utingeradeel, C.J. van der Veen publiceerde in
1896 een waarschuwing in de media vanwege het
onbesuisd rijden met vélocipèdes en hondenkar25

Regels en verordeningen

De Trekhondenwet van 1910 in beeld.

Groepsportret uit 1917 van een aantal mensen bij een hondenkar van de broodhandelaar in Blija. (Tresoar)

ren in zijn gemeente. Bij de minste overtreding
kon een hondenkarbezitter zijn vergunning kwijt
raken. Zijn raadgeving bleek niet ongegrond want
er waren talloze ongelukken te betreuren en niet
alleen in zijn gemeente. Op 29 september 1881
bijvoorbeeld ging het mis toen in Leeuwarden

een hondenkar langs de Wissedwinger reed. De
bestuurder ontdekte te laat dat een oude vrouw
op de weg stond. Hij sprong snel van de kar om
deze tot staan te brengen, maar was te laat. De
vrouw werd overreden en raakte gewond aan
hoofd en arm. In maart 1899 ging het mis in

Durk Jan Jaarsma met zijn zuster Pietje in 1930 bij de hondenkar waarmee Durk Jan
algemene levensmiddelen verkocht. Durk Jan en zijn vrouw Elisabeth Jaarsma-Bosma
hadden een klein winkeltje in Balk en woonden in Harich. (Tresoar)
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Baard: ‘Heden morgen geraakte tusschen Mantgum en Baard de in deze environs overbekende
74-jarige “Sibbele mei de bollekoer” onder een
hondenkar. Vrij ernstig aan het hoofd gewond,
werd het oudje, dat erg ontdaan was op een
kar thuis gebracht’, zo berichtte de Leeuwarder

Jacob Brouwer, een bewoner van Ameland op een hondenkar in 1925. (Tresoar)

1. De geleider, leeftijd 14 jaar en ouder:
2.	De geleider bevindt zich tijdens den rit op de
kar; schriftelijke vergunning van den B.M.
aanteekening hiervan op het nummerbewijs;
3.	Vóór de kar maximum 3 honden naast
elkaar (min. hoogte 60 cm.);
4.	Onder de kar maximum 2 honden naast
elkaar (min. hoogte 50 cm.);
5.	Draagriem ten minste 6 cm. breed;
6.	Borstriem van ten minste 4 cm. breedte,
rekende tot achter de voorpoten;
7.	Buikriem van ten minste 4 cm. breedte;
8.	Horizontaal gerichte stregen;
9.	Steunsel, waardoor de hond ongedwongen
kan liggen, zitten of staan;
10.	In dezen zak bevindt zich het
nummerbewijs;
11.	Naam van de houder en die van de
gemeente, waarin hij woonplaats heeft,
alsmede het nummer van de inschrijving in
geverfde zwarte letters en cijfers van 8 cm.,
op een wit bord ter rechterzijde van de kar,
zooveel mogelijk naar voren bevestigd;
12.	Een hondenkar is een voertuig, met één of
meer honden bespannen;
13.	De steeds bruikbare zindelijke drinkbak;
14.	De doelmatige ligplank;
15.	De lading en de persoon moeten zich in
evenwicht bevinden en het gewicht mag
niet zóó groot zijn, dat het trekken kenlijk
bovenmatige inspanning vereischt;
16.	De halsband, indien aanwezig, moet
zijn van leder of van door den Minister
goedgekeurd textielproduct.

Courant. Behalve ongelukken bracht het gebruik
van de trekkar ook gewoon parkeerdrukte met
zich mee. De gemeenteraad van Leeuwarden
boog zich 1887 over de hondenkarren toen de
algemene bepalingen voor de politie werden
behandeld. In de raad werd geconstateerd dat het
aantal hondenkarren in de voorafgaande jaren
belangrijk was toegenomen. Er waren klachten
van bewoners bij de voormalige Vrouwenpoort
over het plaatsen van die voertuigen aldaar. De
gemeente wilde vaste parkeerplaatsen aanleggen
en wie zich daar niet aan hield kon een boete van
vijftien gulden verwachten.

Het gebruik van hondenkarren werd in gemeenten aanvankelijk in verordeningen vastgelegd.
Elke gemeente had zijn eigen aanpak. Een ‘trekhondenondernemer’ moest jaarlijks een vergunning aanvragen en wie er geen had, kon op een
boete rekenen. Een venter in bakkerswaren uit
Veenwoudsterwal kreeg op 10 december 1890 ‘op
de Twijzelerheide’ een boete om dat hij zonder
een vergunning op pad was met een kar met drie
honden ervoor. In sommige gemeenten, Utingeradeel is een voorbeeld, moest door de voerder
een belastingpenning kunnen worden getoond.
Naast gemeenten bracht ook de provincie verordeningen uit. Die van 1 mei 1905 bepaalde onder
andere dat niet meer dan vier honden naast
elkaar voor een kar mochten worden gespannen.
De honden dienden gemuilband te zijn en de
naam en woonplaats van de eigenaar duidelijk op
de kar vermeld. Verder mocht de kar niet meer
dan twee meter breed worden geladen en er
mochten geen zieke, kreupele, gewonde of drachtige trekhonden worden gebruikt. Ook de hoogte
was bepaald, het dier moest minimaal een halve
meter hoog zijn. ‘Het gewicht van den wagen
mag nimmer drukken op den hond’.

Dierenmishandeling
De provinciale overheid liep daarmee vooruit op
een wet die het leven van de trekhond wat zou
verbeteren, want de hondenkar was in de ogen
van veel mensen een symbool voor dierenmishandeling geworden. De huidige dierenbescherming
is mede opgericht door mensen die de dieronwaardige behandeling van trekhonden wilden aanpakken. De landelijke overheid kwam in 1910 met
de Trekhondenwet waarin eisen werden gesteld
aan zowel begeleider, de hond en de kar. Met de
komst van die wet werd een vergunning voor het
gebruik van de hond als trekdier verplicht gesteld
en was er sprake van landelijke harmonisatie
op dat gebied. Houders van trekhonden werden
dus nu vergunningplichtig en moeten zich laten
registreren. Karren kregen een brandmerk en het
was verboden om honden in te zetten die kreupel,
gewond, zichtbaar drachtig of nog niet volwassen
waren. Een drinkbak en ligplank werden verplicht
en er kwamen regels voor het tuig waarmee het
dier vastzat aan de kar. De borstriem, buikriem
en draagriem moesten van bepaalde afmetingen
en van bepaald materiaal zijn. En de trekhond
moest voortaan verplicht een muilkorf dragen.
Op het niet naleven van de wet kwamen boetes
te staan. In 1927 werd de wet veranderd, er kwam
nu een keuring van trekhonden. Tien jaar later,

De Algemene Landbouwtentoonstelling
van 1902 te Leeuwarden
Tijdens de grote nationale landbouwtentoon
stelling in Leeuwarden, die door duizenden
mensen werd bezocht, was een wedstrijd, een
‘concours’ van hondenwagens en -karren, met
prijzen voor de beste verpleegde en doelmatigst
aangespannen honden. Er waren 36 deelnemers
met 57 honden. (De tentoonstelling strekte zich
uit over een terrein ten noorden van het Nieuwe
Kanaal, ingesloten door de sierlijk gebogen Vredeman de Vriesstraat en de Emmakade. Het onbebouwde stuk Leeuwarden achter waar nu de
Koepelkerk staat. Het terrein had een afmeting
van bijna vier hectare). De provincie kan nog
niet zonder hondentrekkracht, aldus een verslag
in de Leeuwarder Courant van 3 april 1902 over
deze wedstrijd:.. ‘en dan is het een goed ding,
dat er getracht wordt om den hond, als trekdier
gebruikt, zoo goed mogelijk te behandelen. De
schrijver vraagt zich ook af of het niet goed zou
zijn om een wedstrijd voor de bestuurders uit te
schrijven: “wie het minst schreeuwt, het minst
door ruwe rukken aan de kar den trekhond
martelt, het minst schoppen en klappen uitdeelt,
het minst op de kar en – zoo hij het doet – wie
het minst op ééne zijde daarvan gaat zitten, het
minst zijn honden onverzorgd op de straatstenen
onder de kar laat zitten en het minst zijn honden
aanhitst op fietsers, - die man krijgt een prijs”’.
Het zegt iets over de behandeling van deze
trekdieren in die dagen.
in 1938, werden de regels weer strenger. Dit was
tegen het zere been van hondenkarbezitters in
onze provincie. Zozeer zelfs dat er in café Smit
te Wijnaldum een protestvergadering kwam waar
meer dan honderd hondenkarbezitters op af kwamen, die ter plekke een vereniging van ‘houders
van trekhonden’ oprichtten. Ze voerden een achterhoedegevecht want de hondenkar had toen zijn
langste tijd al gehad. Ze verdween in de loop van
de 20ste eeuw steeds meer uit het straatbeeld.
De opkomst van transportfietsen, bakfietsen,
(de bakfiets deed in 1937 zijn intrede) en de auto
maakten de trekhond overbodig. Uiteindelijk werd
in 1962 het beroepsmatig werken met honden via
de Wet op de Dierenbescherming verboden. De
hondenkar werd letterlijk een museumstuk: die
van Peperga staat in de collectie van het Museum
voor Communicatie in Den Haag. Een jaar ervoor
was de hondenkar al nagenoeg van de straat
verdwenen. Er waren in 1961 in Nederland nog 41
geregistreerde trekhonden over, waarvan vijf in
Friesland: één in Dokkum, één in Franekeradeel,
twee in Leeuwarden en één in Utingeradeel. <
Henk Dijkstra (Gytsjerk, 1959) is directeur van het Fries
Landbouwmuseum in Earnewâld en publiceert geregeld
over landbouwgeschiedenis.
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Column Eelke lok

Gemengde berichten
140 jaar geleden...
NIEUW BRANDALARM WERKT NIET

Werhelle skiednis
Je krigen dit jier fan Pinkstermoandei ôf wol
in hiel waarm gefoel. Sa moai, sa ienriedich
wiene al dy reaksjes doe’t it reedersbûn rôp
dat net Thialf, mar it Icedôme yn Almere de
nasjonale topsportakkommodaasje wurde
moatte soe wat it reedriden oanbelanget. Wy
Friezen ha yntusken leard fan de Libiërs, de
Egyptenaren en de Syriërs: hoe moatte we de
nije media brûke yn de kommunikaasje dy’t
we ha wolle. En we woenen dy lju wol graach
efkes oansprekke. No dat diene we. Machtige
tweets, moaie Facebooks. Wêr moatte we dêr
yn Almere skûtsjesile, en se ha de Flevonice ek
al nei de bliksem holpen oant it ferneatigjende
fan Annemarie Jorritsma mei nea wer yn
Fryslân komme en Doekle Terpstra bliuwt der
ek mar. No ja, ik wik jim, dat ferhaal is noch net
einige as dit blêd ferskynt. Mar yn dy machtich
ienriedige sfear nei Pinkstermoandei skille
Rob Dros my efkes. Rob Dros wie ien fan de 17
direkteuren dy’t Thialf yn mear as 40 jier hân
hat. Hy siet dêr yn de jierren 1984, 1985. Presys,
doe waard in dak op Thialf set. Hy kraaide it út.
Het was toen nét zo. Te deale ja. Thialf woe it
dak derop ha en doe tocht de KNSB ek, miskien
kinne we by oare banen wol mear jild en minder
wy-regelje-it-sels-wol krije, der binne oeral
allegear plannen foar dakjes. Dan kinne we
moai earne oars hinne. Doedestiids hienen we
noch gjin nije media. Mar Thialf boude en it wie
klear. Want Zjelezovski hie al twa kear 1.12 riden
en doe hiene de oaren noch gjin dak. En bleau
Thialf dus gewoan de tosportbaan. En at al dy
wittenskiplike lju gelyk ha, dan werhellet de
skiednis himsels. Of soenen se dêr yn Almere
ek Twitter krigen ha. <

Leeuwarden, 7 Julij 1873. De bij de nieuwe politieorganisatie ingevoerde manier om alarm te maken,
beantwoordde zeer slecht aan de goede verwachting.
Bij de brand in het Ruiterskwartier ten huize van
barbier en tapper K. Elders bleven een groot aantal
geëmploijeerden bij de spuiten en schutters afwezig.
Het schijnt, dat de thans in gebruik zijnde horens niet
genoeg kracht bezitten om slapenden wakker te maken
en niet kunnen concurreren met de vroeger gebruikte
ratels en trommen. Bovendien was het brandsignaal
aan de meeste menschen volkomen onbekend.
(Friesche Courant)

120 jaar geleden...
MAAIERS KLUSSEN BIJ
Doniawerstal, 6 Juli 1893. Wat doen de Duitsche
maaiers op regendagen? Dan zoeken zij den
aromatieken wortelstok van de kalmus, snijden
dien in stukken ter lengte van een decimeter, rijgen
deze in draden, drogen ze in de schuur of op hunne
bedstede en verkoopen ze bij terugkeer in ’t vaderland
voor 5 cents per stukje aan den apotheker. Zoo
maakt tegenspoed den mensch vindingrijk. (Nieuw
Advertentieblad)

60 jaar geleden...
DAT WAS DE BEDOELING NIET
Bergum, 14 juli
1953. De hooioogst
was dit jaar al met
vele ‘tûkelteammen’
en menige boer
werd krigel van al
de tegenslag. Maar
Zaterdagmorgen, met dat mooie weer, zou een boer uit
Bergum nog vlug even een slag slaan. Helaas brak het
achterwiel van de hooiwagen en kapseisde in de weide.
Over het schrikdraad vlak voor de neus van de koeien,
die zeer gretig op het aanbod van dit nieuwe geurige
hooi ingingen. (Friese Koerier)

LEMSTER STRAND ALWEER VERDWENEN
Lemmer, 23 juli
1953. Het zand,
waarmede men
een strand naast
de pier in Lemmer
had geformeerd,
verdwijnt weer
stiekem in het IJsselmeer, waaruit het ook werd
uitgebaggerd. Hoewel het strandbad aan een dode hoek
is gelegen, halen golfslag en stroom regelmatig het
zand terug. De gaten, waaruit het werd opgegraven, zijn
al weer dicht geslibd en eigenlijk is het hele strand weer
exit. Jammer voor de Lemsters, die hier overigens een
pracht badgelegenheid hebben. (Friese Koerier)

ONGELUKKEN DOOR GIF
Arum, 23 juli 1953. Uit de bouwhoek komen berichten
binnen van ongelukken, die zich hebben voorgedaan als
gevolg van de krachtige bestrijding der aardappelziekte

28

door Ids de Jong

door het doodsproeien van aardappelloof. Zo wordt
uit Arum bericht dat de hiervoor gebruikte middelen,
arsenicum bevattende arsenieten, zeer vergiftig zijn.
Eén arbeider heeft een open arm, terwijl een ander
wonden aan de borst kreeg. Weer andere arbeiders
werden helemaal ‘bont’ van het giftige goedje. In
Pingjum stierven enkele stamboekkalveren na het eten
van met arseniet besproeid gras. (Friese Koerier)

OUDHEIDKUNDIGE VONDST
Nijland, 25 juli 1953. Bij het graven van een beerput
naast het huis van de heer J. Zietsma te Nijland, heeft
men behalve stenen in de grond de voorsteven van
een boot gevonden. Daar het niet bekend is en ook
hoogst onwaarschijnlijk, dat hier in de laatste eeuwen
een vaarwater of iets dergelijks is geweest, rijst het
vermoeden, dat hier sprake is van een oudheidkundige
vondst van bijzondere waarde. Immers, waar thans
het dorp Nijland ligt, stroomde eens het water van de
oude Middelzee. Jammer genoeg hebben de werklieden
de put weer gedicht, voordat deskundigen zijn
gewaarschuwd. (Friese Koerier)

50 jaar geleden...
VROUW BEDIENT BRUG VAN BAARD
Baard, 18 juli 1963. De brug in het Friese dorp Baard,
die een week geleden onbemand raakte toen de
brugwachter wegens halvering van acht tot vier gulden
per week zijn ontslag indiende, wordt weer bewaakt.
Mevrouw Bijlsma-Jager, echtgenote van de chauffeur
van de reinigingsdienst, is als brugwachter gaan
fungeren. Maar zij heeft het gemeentebestuur van
Baarderadeel laten weten, dat zij het voor minder dan
acht gulden niet wenst te doen, anders draait ook zij de
brug de rug toe. (Het Vrije Volk)

40 jaar geleden...
POLITIEMAN BIEDT LIFT AAN
Gorredijk, 4 juli 1973. Hoofdagent A. van der Meulen
reed afgelopen weekeind naar huis toen hij in de
Hoofdstraat twee mannen zag die hem verdacht
voorkwamen. Eén van de twee liep de winkel binnen
van woninginrichting Rudolphy. Nadat de inbreker
uit de winkel kwam, constateerde Van der Meulen dat
de kassa openstond. Hij ging de twee weer achterna.
Die hadden intussen kans gezien een lift te krijgen.
Van der Meulen ging er achteraan. Beide mannen
probeerden bij Langezwaag opnieuw een lift te krijgen.
Hij bood ze een lift aan, doch naar het politiebureau te
Beetsterzwaag. (Friesch Dagblad)

25 KEER DE WERELD ROND
Blija, 31 juli 1973. Blija is maar een heel klein dorpje.
Toch woont er een man van 62 jaar die al minstens
25 keer de wereld rond is geweest. ‘In kilometers dan’,
verklaarde ‘toeristische taxi-ondernemer’ ‘Ome’ Chris
van der Weij. Over een paar weken is er een soort jubileum, want op 1 september 1933 kocht hij een vijf jaar
oude Chevrolet en verklaarde
daarmee zijn taxibedrijf voor
geopend. Nu reist hij elk jaar
in ’n luxe ‘kampeer’ VW-bus
door heel Europa voor iedereen die maar betalen wil.
(Friesch Dagblad)
�

Boeken

door Jan van Zijverden

Het prieel op de heuvel; Zes generaties Vlaskamp,
het verhaal van een tuindersfamilie
Aly van der Mark
Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2013
180 pp. | isbn 9789023251644
€ 22,95
‘Attentie. De Onder
geteekende neemt langs
dezen de vrijheid zich aan
te bevelen tot het AANLEGGEN en VERLEGGEN
van TUINEN of BOSSCHEN of wat van dien
aard moge voorkomen.
Bewijzen van bekwaamheid en zedelijk gedrag zijn genoegzaam voorhanden.
Teekeningen worden op de eerste aanvrage gereed
gemaakt, en de kosten zullen zoo min mogelijk gesteld
worden.’ Zo prijst de 20-jarige Gerrit Vlaskamp uit
Hardegarijp zichzelf aan in de Leeuwarder Courant van
mei 1854. Vlaskamp was tot enkele jaren geleden een
tamelijk onbekende tuinarchitect. Daar komt langzaam
verandering in door het onderzoek van Aly van der
Mark naar de familie Vlaskamp. Ze is getrouwd met een
ver familielid van Gerrit Vlaskamp. Als zij in 1976 op de
voormalige kwekerij van de familie komt wonen, begint
ze zich te interesseren voor de geschiedenis van het familiebedrijf. Wat begint als nieuwsgierigheid, eindigt in
een minutieus onderzoek naar de familiegeschiedenis
en de publicatie van Het prieel op de heuvel. Het verhaal

van de familie Vlaskamp begint in de Achterhoek. Daar
woont in de eerste helft van de 18de eeuw boer Hendrik
Vlaskamp. Hij heeft maar liefst achttien kinderen. Niet
zo gek dus, dat twee van zijn zoons de wijde wereld
intrekken. Het blijkt een cruciale beslissing voor het
verloop van de verdere familiegeschiedenis. Lambart
en Arent gaan naar het Westland waar ze kennismaken
met het hoveniersbedrijf. Het is hun lust en hun leven.
Vervolgens vindt Van der Mark ze terug als tuinmansknecht op de state Tjessens in Waaxens. Vooral Arent
gooit hoge ogen, wat blijkt uit zijn benoeming als
beheerder van de wetenschappelijke plantentuin van
de Universiteit van Franeker. Als de Academie in 1811
wordt opgeheven begint Arent een eigen hoveniersbedrijf. Broer Lambart heeft dan inmiddels ook al enkele
jaren een eigen hoveniersbedrijf in Holwerd. Het zijn
de nazaten van Lambart waar het tuinieren blijkbaar
in het bloed zit. Zoon Gerrit en kleinzoon Lambertus

worden beiden hovenier. Lambertus begint met een
boomkwekerij in Rinsumageest. Tijdens de crisis in
de jaren veertig van de 19de eeuw gaat hij failliet. Hij
vertrekt naar Groningen waar hij net als zijn vader en
grootvader als hovenier aan de slag gaat. Blijkbaar heeft
het faillissement hem toch hevig aangegrepen, want
hij eindigt als landloper om uiteindelijk anoniem in de
(straf)kolonie Veenhuizen te overlijden op 1 oktober
1854. Op het moment van zijn overlijden heeft Lambertus acht kinderen. Zijn oudste zoon Gerrit specialiseert
zich in het ontwerpen van tuinen. Deze Gerrit presenteert zich in het sterfjaar van zijn vader als tuinarchitect
in de Leeuwarder Courant. Hij is ambitieus en succesvol.
Van der Mark weet via de administratie van diverse kwekerijen een groot aantal tuinen te achterhalen die Vlaskamp heeft ontworpen: 32 in Groningen, 1 in Drenthe
en maar liefst 317 in Friesland. Daarmee steekt hij Lucas
Pieter Roodbaard naar de kroon. Via de lijn van zijn zus
Jitske loopt de tuindersgeschiedenis verder naar Ids
Westra, de man van Aly van der Mark. In Het prieel op
de heuvel doet Van der Mark uitgebreid verslag van haar
zoektocht. Ze heeft gekozen voor een heel persoonlijke
aanpak, waarbij ze het historische verhaal verweeft met
haar eigen avonturen in de tuin. Ze schenkt niet alleen
aandacht aan de succesvolle hoveniers maar ook aan
de minder succesvolle familieleden, zoals Jelske Vlaskamp die eindigt in de sloppen en stegen van Utrecht
en de tamelijk onaardige Beitske Vlaskamp die huishoudster wordt. Beiden zijn zussen van de succesvolle
tuinarchitect. Het geheel levert een levendig boek op,
dat vlot wegleest op een warme zomernamiddag.

boeken kort
De gereformeerde kathedraal; Koepelkerk
Leeuwarden 1923-2013
Arjen Bakker
Mijnbestseller.nl, 2013
232 pp. | isbn 9789461936448 | € 19,95
(te koop bij HCL en boekhandel Van der
Velde in Leeuwarden)
In 2013 bestaat de Leeuwarder koepelkerk negentig
jaar. ‘De gereformeerde kathedraal’ is ontworpen
naar de ideeën van Abraham Kuyper en is één van
de mooiste en bekendste gereformeerde kerken van
Nederland. Aanleiding voor journalist Arjen Bakker
om in de geschiedenis van het markante gebouw van
architect Tjeerd Kuipers te duiken. Bakker beschrijft niet
alleen de geschiedenis van het kerkgebouw, maar ook
het gemeenteleven. Daarvoor sprak hij met tientallen
(oud-)gemeenteleden. Veertien van hen heeft hij
uitgebreid geportretteerd.
Recht doen; Bataljon Friesland vertelt over
Nederlands-Indië 1945-1948
Eddy van der Noord
Uitgeverij Louise, Grou, 2013
127 pp. | isbn 9789491536076 | € 17,50
‘Kijk verder ook Indië moet bevrijd’. Die
oproep was aanleiding voor honderden jonge mannen
om zich direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog
als ‘oorlogsvrijwilliger’ aan te melden voor de strijd
in Nederlands-Indië. Onder hen was een grote groep
afkomstig uit het Friese verzet. Zij werden samengevoegd
in een regiment infanterie dat de geschiedenis inging
als het Bataljon Friesland. Recht doen bevat interviews

met negen van de achthonderd mannen over hun tijd in
Nederlands-Indië: over angst, kameraadschap en verlies.
Bij de bek af; Geschiedenis van de strijd
rond de Friese waterlinie in 1672 en 1673
Karst Berkenbosch
Uitgave in eigen beheer, 2013
224 pp. | isbn 9789491113048 | € 17,50
(excl. verzendkosten), verkrijgbaar via
de auteur karstab@gmail.com en een
beperkt aantal boekhandels in Friesland.
Voor de titel van zijn boek over de Friese waterlinie liet
Karst Berkenbosch zich inspireren door een voorval
dat plaatsvond op de Beck-schans bij Oldeberkoop
tijdens een aanval van Münsterse troepen in 1672. Een
soldaat die rustig stond te roken werd de pijp letterlijk
‘bij de bek af’ geschoten. De historische roman Bij de
bek af verhaalt over de gebeurtenissen rond de Friese
waterlinie in het rampjaar 1672, het jaar waarin ons
land werd aangevallen door de Engelsen, Fransen
en de bisschoppen van Münster en Keulen. Naast
bekende historische personen figureren ook enkele
fantasiefiguren in het boek om ook het perspectief van
het gewone volk in beeld te kunnen brengen.
De Fries; Op zoek naar de Friese
identiteit
Erik Betten
Wijdemeer, Leeuwarden, 2013
199 pp. | isbn 9789082073812
€ 19,50
Wanneer ben je een Fries? Moet je
dan Fries spreken? Wie bepaalt dat

eigenlijk? En is een Fries altijd nuchter en koppig?
Dat zijn de vragen die centraal staan in de zoektocht
van historicus en journalist Erik Betten naar de Friese
identiteit. Voor zijn boek De Fries bezocht Betten
deskundigen van diverse pluimage zoals expert op
het gebied van de sportgeschiedenis Pieter Breuker,
gedeputeerde Jannewietske de Vries en hoogleraar
Germaanse Taalkunde Arjen Versloot. De interviews
die hij met hen hield, zijn verwerkt tot een verrassend
reisverslag.
Waar oud en nieuw raken; Een
pleidooi voor houdbare moderniteit
in architectuur
Hubert-Jan Henket
Lecturis, Eindhoven, 2013
464 pp. | isbn 9789462260009
€ 39,50
Zijn naam stond de afgelopen
tien jaar bijna wekelijks in de Leeuwarder Courant
en het Friesch Dagblad: Hubert-Jan Henket (1940),
de architect van het nieuwe Fries Museum. Maar
minstens zo bekend is Henket van projecten als de
Haarlemse rechtbank, de Nederlandse ambassade
in Bangkok en de Verkade-fabriek in Den Bosch. Hij
is gespecialiseerd in ‘de renovatie en transformatie
van bestaande gebouwen en inpassing van
eigentijdse gebouwen in een historische context’.
In Waar oud en nieuw raken legt Henket uit hoe hij
tegen architectuur en het behoud en restauratie van
bestaande gebouwen aankijkt. Een boek over een
boeiend vak en zo op het oog soms eenvoudige
resultaten.

29

kalender
3 augustus
NASSAU STADSWANDELING
Gids Bearn Bilker voert langs plekken in Leeuwarden
die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de
Friese Nassaus.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

4, 11, 18 en 25 augustus
STADSWANDELING OUDE BINNENSTAD
Elke zondagmiddag in augustus is een stadswandeling
langs het belangrijkste Leeuwarder erfgoed.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

van 10 augustus tot 24 oktober
40 jaar Strontrace
De tentoonstelling ‘Omdat we de wind voor niks hebben’ gaat over de race met historische zeilschepen van
Workum naar Warmond, de route
waarlangs eeuwenlang vruchtbare
mest van de Friese weiden naar de
Hollandse bollenstreek werd gebracht.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

tot en met 20 augustus
LIEFDE IN oorlogstijd
Foto’s, liefdesbrieven, geïmproviseerde bruiloftskleding
en film- en geluidsopnames brengen talloze individuele
liefdesverhalen tijdens de oorlog in beeld.
www.tresoar.nl

1 september
LEZING OVER MING
Eva Ströber vertelt over de rijkdom van de collectie
Ming. Ze is conservator Aziatische keramiek en heeft de
tentoonstelling Het mysterie Ming samengesteld.
www.princessehof.nl

tot en met 1 september

er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. Het
landelijke thema is dit jaar Macht & Pracht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

22 september
JOFELCULTUURDAG
De dag staat in het teken van de Joodse cultuur met
lezingen, documentaires, een stadswandeling en
volksdansen.
www.tresoar.nl

22 september
DE KOZAKKEN IN LEEUWARDEN
Lezing van Peter de Haan over het verblijf van Kozakken
in Leeuwarden in 1813.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 september
DE MARWEI
Lezing door misdaad- en rechtbankverslaggever Auke
Zeldenrust over de 25-jarige geschiedenis van de
Leeuwarder gevangenis De Marwei.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 oktober
EEN HERFST AAN ZEE
In het kader van de Moanne fan it Fryske boek is er
een literair weekend op Terschelling waar de zee een
belangrijk element in speelt. Op het programma staan
onder andere optredens van Nederlandse en Friese
dichters en muzikanten.
www.moannefanitfryskeboek.nl

6 oktober
CULTUUR IN DE GOUDEN EEUW
Lezing door Wiebe Bergsma van de Fryske Akademy over
cultuur in en rond Leeuwarden in de Gouden Eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

door Marijke de Boer

12 en 13 oktober
150 JAAR SPOORLIJN
In het kader van de tentoonstelling ‘150 jaar spoorlijn
Harlingen – Leeuwarden’ serveren drie restaurants
in Harlingen een speciaal menu, geïnspireerd door
het diner dat bij opening van de spoorlijn HarlingenLeeuwarden op 14 oktober 1863 werd gegeven.
www.hannemahuis.nl

20 oktober
GESCHIEDENIS NFLS
Gedeputeerde Johannes Kramer neemt het eerste
exemplaar van het boek Opkomst en ondergang van de
Noord-Friesche Lokaal Spoorlijnen in ontvangst.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

26 oktober
NACHT VAN DE NACHT
De Oldehove is van 19.00 tot 24.00 uur extra open voor
bezoekers in deze ‘Nacht van de Nacht’. Tijdens deze
landelijke avond worden verschillende activiteiten in
het donker georganiseerd. De lampen om de Oldehove
worden gedoofd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 27 oktober
HET Mysterie MING
Het keramiekmuseum toont topstukken uit de
wereldberoemde collectie in een Aziatische ambiance.
De geschiedenis van de bekendste Chinese Mingdynastie wordt ontrafeld, van een dinerende keizer tot
een gezonken VOC-schip.
www.princessehof.nl

200 JAAR KONINKRIJK
Lezing van de Stichting Nassau en Friesland.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

VAN ALTHUIS
Museum Belvédère toont een grote
overzichtstentoonstelling van het werk
van de schilder Willem van Althuis
(1926-2005).
www.museumbelvedere.nl

tot en met 7 september
Van Bolswert naar Antwerpen
De tentoonstelling toont
kopergravures en devotiegrafiek uit
de Gouden Eeuw, een kleine honderd
werken van het oeuvre van Boëtius
(Bote) en Schelte à Bolswert.
www.titusbrandsma.nl

11 september
STEDEN IN DE GOUDEN EEUW
Lezing over Leeuwarden en andere steden in de 17de
eeuw, in het kader van de manifestatie over Friesland in
de Gouden Eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 en 15 september
OPEN MONUMENTENWEEKEND
Het thema in Leeuwarden is dit jaar de Gouden Eeuw.
Monumenten in de binnenstad zijn open voor publiek,
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13 november

ERRATUM

In Fryslân nr. 3 (thema De Friese Meren) staat op pagina 18 linksonder in het bijschrift ‘Uitwellingerga’.
Dat moet zijn ‘Warten’.

kfg nieuws

verwacht

Nieuwe voorzitter en bestuursleden

Friesland en de Gouden Eeuw

In de ledenvergadering van het Koninklijk Fries
Genootschap, die op woensdag 22 mei te
Leeuwarden heeft plaatsgevonden, is afscheid
genomen van dr. Piet Hemminga, die sinds 2005
voorzitter van het Genootschap was. Ook is afscheid
genomen van mevrouw Frédérique van der Palm, die
eveneens acht jaar KFG-bestuurslid is geweest. Het
bestuur heeft tot zijn nieuwe voorzitter historicus
dr. Hotso Spanninga, wonend te Leeuwarden,
benoemd. De heer Spanninga is sinds vorig jaar
KFG-bestuurslid. Verder benoemden de leden
mevrouw mr. Romana Bremer en mevrouw drs.
Anneke Hellinga, beiden wonend te Leeuwarden, tot
bestuurslid van het Fries Genootschap. Zie voor een
overzicht van het gehele bestuur op
www.friesgenootschap.nl.

Friesland maakte eind 16de, eerste
kwart 17de eeuw een enerverende
periode door. Steden groeiden, boeken
werden uitgegeven, de Franeker
universiteit bereikte een status ver
boven verwachting, landbouw en
handel floreerden. De samenleving
was veel dynamischer en opener dan we lang dachten.
Naar aanleiding van de opening van het nieuwe Fries
Museum, met sterke focus op de Gouden Eeuw in
Friesland, pakt Fryslân enorm uit met een méér dan
dubbeldik nummer met een keur van artikelen over
allerlei facetten van die Gouden Eeuw in ons gewest.
Een absoluut bewaarnummer, dat staat nu al vast.
Friesland en de Gouden Eeuw verschijnt een maand
eerder, al op 29 augustus, voor de opening van het
nieuwe museum, waarna de volgende editie weer
regulier eind november verschijnt.

Ja, ik wil mij op Historisch Tijdschrift Fryslân abonneren.
Ik kies voor:
Een vrijblijvend proefabonnement van drie nummers voor de speciale prijs van € 12,50 i.p.v. € 14,85
(stopt automatisch).
Een jaarabonnement. Ik betaal voor het eerste jaar slechts € 25,- (in plaats van de normale abonnementsprijs
van € 29,95). Het abonnement geldt tot wederopzegging.
Ik word lid van het Fries Genootschap en betaal € 42,50 contributie per jaar. Naast Historisch Tijdschrift
Fryslân ontvang ik jaarlijks de Vrije Fries en heb ik en mijn gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum.
Betalen:
Ik machtig Abonnementenland om het bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Mijn rekeningnummer is:

Ik betaal nadat ik een factuur heb ontvangen.
Voorletters

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Datum

Handtekening

Stuur deze bon op naar Abonnementenland, Antwoordnummer 1875, 1910 WB Uitgeest (postzegel niet nodig).

Of kijk op www.historischtijdschriftfryslan.nl/abonneren.

m/v

WAT IS
JOUW
FRIESE
TOPSTUK?
breng jouw Friese
Topstuk in beeld en
verdien een plek in
het Fries Museum!
download de gratis app Friese Top
of kijk op www.friesetopstukken.nl stukken

