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 melander zeetoerisme
• Zeebad Harlingen
• Rijs aan Zee

Pootjebaden
Zon, zand en strand langs Friese kusten
Het Fries-eigene
van Oebele Vries

Liauckamastate: een Frans van Aylva’s
roemruchte legende enorme grafzerk
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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer
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Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Genoegens van zee, zand en strand

Mirns als
badplaats

door SIEBRAND KRUL

Jacob van Lennep, toch wel wat gewend, kwam bijna woorden tekort om in 1823 de pracht te beschrijven die voor zijn voeten lag toen hij onder Rijs aan de boorden van de Zuiderzee stond. In zijn tijd
omarmde de Romantiek de gezonde eigenschappen van de kust, gestimuleerd door artsen die zelfs het
drinken van zeewater aanprezen. De basis voor het ontwikkelen van een stevige badcultuur in het kustrijke vaderland was gelegd, zeker ook voor Friesland met zijn -tot de aanleg van de Afsluitdijk- enorme
lengten aan ‘zoute kusten’. Door slechte bereikbaarheid en karige voorzieningen kwam in de 19de
eeuw weinig van de grond, ondanks gunstige voorbeelden uit Engeland en Duitsland (kuuroorden).
Het eerste Amelander initiatief dateert van 1853.
Friesland kende ooit liefst zestien zeebaden, sommige met karakteristieke paviljoens (Harlingen, Hindeloopen, Makkum) en badhokjes voor mannen en vrouwen. Deze ontstonden toen de strandcultuur
opnieuw populair werd en meer succes kende, aan het begin van de 20ste eeuw, vooral door betere verbindingen en een hogere welstand. Het was echt ‘pootjebaden’, want gehuld in een miniem textieltje
kopje-onder gaan, was er zeker niet bij. Badgasten werden met koetsjes naar de vloedlijn gebracht om
daar, in vele lagen kleding, tot hooguit de enkels het zilte nat te voelen. De genoegens van zee, zand en
strand hebben zich op de Waddeneilanden ontwikkeld tot een enorme toeristensector. Over Ameland
gaat het in deze Fryslân, verder het zeebad van Harlingen en het nooit ontbolsterde -en daarom juist
gewilde- ‘Rijs aan Zee’. <
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Bij het graf van…

DOOR DOEKE SIJENS

Frans van Aylva
In de 16de eeuw bewoonden leden van de familie Van Aylva een state in Bornwird,
een klein terpdorp vlak bij Dokkum. Van deze Minnoltsmastate is geen steen
overgebleven. Het enige wat in de buurt nog herinnert aan de leden van dit
adellijke geslacht is een immens grote grafzerk in de vloer van de kerk – en een
straatnaam. De zerk is drie meter lang en twee meter breed en bedekt het graf van
de in 1563 overleden Frans van Aylva.

Wachten op de Verlosser in Bornwird
De grafzerk van 8.000
kilo werd per schip uit
Leeuwarden naar Bornwird
vervoerd en vervolgens over
ronde balken de terp op
gerold. De steen was zo groot
dat er waarschijnlijk een
speciale gleuf in de kerkmuur
moest worden gemaakt om
hem de kerk in te krijgen.
(Foto Hoge Noorden)

De kerk van Bornwird is
eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
en kan bezichtigd worden. Sleuteladres:
Tsjerkepaad 2 of De
Herne 4 te Bornwird.
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innoltsma State (ook bekend als Sitsema State of
Aylva State) was waarschijnlijk een gebouw zoals
de Schierstins in Veenwouden. Het is omschreven
als een ‘castiel’ en was luxueus ingericht. Frans werd hier
geboren rond 1513. Zijn vader, Sytse van Aylva (1481-1548)
was een tijdlang grietman van Westdongeradeel en had
naderhand een belangrijke functie in Dokkum. Sytse was
getrouwd met Luts van Minnoltsma en zij had, zoals haar
naam al doet vermoeden, de state in de familie gebracht.
Hoewel Frans niet een vooraanstaande rol in de geschiedenis
heeft gespeeld, is er wel het een en ander over hem bekend.
Zo studeerde hij in Leuven, waar hij op 14 juni 1529 werd
ingeschreven als ‘Franciscus Sixti Ayluwa uit Dokkum’. Door
vererving bezat hij goederen in Witmarsum, Boksum, Ee en
Foudgum en bijvoorbeeld ook een molen in Dokkum. Hij
heeft zijn dagen voornamelijk besteed aan het beheren van
zijn goederen. Af en toe verkeerde hij in regeringskringen in
Leeuwarden, maar een belangrijke positie heeft hij daar niet
bekleed. Frans trouwde twee maal. Zijn eerste vrouw was
Tjemck van Cammingha, afkomstig uit Wirdum. Na haar

dood in 1546 hertrouwde Frans met Ricxt Unia (eveneens
in Wirdum geboren), die waarschijnlijk veel jonger was dan
hij. Interessant is dat hij naast deze twee huwelijken nog
een relatie had waaruit een zoon, Juw, werd geboren. In zijn
testament wordt deze ‘Ju, myn naturlicke zoen’ genoemd en
krijgt een legaat. Misschien omdat hij verder alleen dochters
had, koesterde Frans deze jongen, die een goede opleiding

Speciale gleuf in kerkmuur
kreeg en ontvanger-generaal van Friesland werd. Begin 1563
voelde Frans zich ‘krank van lichaam’ en maakte op
20 januari zijn testament. Vijf dagen later overleed hij.
Minnoltsma State stond aan de rand van de terp van
Bornwird, dichtbij de 13de-eeuwse Mariakerk. Het lag voor
de hand dat Frans hier begraven werd. Zijn grafsteen moest
echter van elders komen. Het zou interessant zijn te weten
van wie het plan afkomstig was om aan deze steen een hoog
bedrag te besteden. Heeft Frans dit zelf nog geopperd of gaf
zijn weduwe de opdracht? Voor de prijs van de zerk, die de

vermaarde beeldhouwer Benedictus Gerbrands maakte, kon
namelijk ook wel een boerderij gekocht worden. Duidelijk
is dat Frans op grootse wijze herinnerd moest worden.
Gerbrands ging in zijn atelier in de Grote Kerkstraat in
Leeuwarden met de opdracht aan de slag. Op de rand van
de steen beitelde hij de familienamen van de overledene
en die van zijn weduwe, die te zijner tijd ook onder deze
zerk begraven wilde worden. Dan acht wapenschilden van
de beide families. Zijn grote vakmanschap toonde hij in de
middelste voorstelling, een groot bouwwerk met pilaren,
allegorische voorstellingen en nog meer wapenschilden.
De dieptewerking is bijzonder, evenals de detaillering. ‘Het
midden wordt ingenomen door een soort monument, dat in
alle opzichten op meesterlijke wijze gebeiteld is en aan het
bekende antieke snijwerk doet denken. Twee eigenaardige
gehouwen pilaren schragen een bovenstuk, dat bijzonder
rijk aan allegorische voorstellingen is.’ Zo werd de steen in

Friesland. Rond 1900 werd de terp van Bornwird afgegraven
en bleef het kleine bakstenen kerkje op een eiland in de
weilanden achter. Het gebouw raakte ook in verval: de toren
werd afgebroken, maar het schip, bedekt met holle en bolle
dakpannen (die nonnen en monniken worden genoemd),
overleefde alle stormen. In de muren van de kerk is de gehele
bouwgeschiedenis zichtbaar gebleven.
Nog steeds ligt midden in de kerk de kolossale zerk, alsof het
gebouw niet meer is dan een familiemausoleum. De houten
vloer is weggehaald en bij de laatste restauratie is de zerk
opnieuw gefundeerd. Het 8.000 kilo wegende gevaarte was
in de loop van de tijd verzakt, waardoor er scheuren waren
ontstaan. Erger is wel dat het middelste deel van de zerk is
afgesleten. Honderden jaren hebben kerkbezoekers er over
heen gelopen en met stoelpoten over de steen geschuurd.
Frans van Aylva mag dan maar een onbelangrijke edelman
zijn geweest, zijn herinnering is nog steeds gewaarborgd. <

(Onder de tekst:)
Gezicht op de kerk met spitse
toren te Bornwird, tekening
van Ids Wiersma, 1900-1924.
(Fries Museum, bruikleen
Ottema-Kingma Stichting)

In 1870 maakte Albert Martin
een gedetailleerde tekening
van de steen met op de
rand de familienamen en
wapenschilden. In het midden beitelde beeldhouwer
Gerbrands een bouwwerk
met pilaren en allegorische
voorstellingen. Eén daarvan
is Christus met kruis en een
vlammend zwaard. (Instituut
voor Christelijk Cultureel
Erfgoed, Rijksuniversiteit
Groningen)

Kerk als familiemausoleum
de 19de eeuw in de Leeuwarder Courant beschreven. Eén van
de allegorische voorstelling betreft een ‘Christus Liberator’:
Christus met kruis en een vlammend zwaard, die de banden
doorsnijdt van de mens met het aardse bezit. Onderaan het
monument voor de overledene staan vier regels in het Latijn
uit het Bijbelboek Job: ‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en
Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn
huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God
aanschouwen.’ (Job 19: 25-26, Statenvertaling 1657). Twee
jaar na de dood van Frans werd zijn grafzerk naar Bornwird
gebracht. Dit gebeurde per schip vanuit Leeuwarden en
vervolgens werd de steen de terp op gerold over ronde
balken. De zerk was zo groot dat er waarschijnlijk een
speciale gleuf in de kerkmuur moest worden gemaakt om de
kolos de kerk in te krijgen.
Langzaam verging de glorie van Minnoltsma State. Tiemck,
de jongste dochter van Frans, bleef er wonen tot haar dood
in 1615. Ook zij werd met haar man Syds van Scheltema in
de kerk van Bornwird begraven. Hun zoon Feije, grietman
van Kollumerland, woonde elders en verhuurde de State
aan familieleden. In 1660 verkeerde Minnoltsma al in staat
van ‘notoire insolvenheyt’. Uiteindelijk zijn alle gebouwen in
de 18de eeuw afgebroken. Ricxt Unia, de vrouw van Frans,
overleed in 1606. Het is niet zeker of zij uiteindelijk ook in
een graf onder de gigantische zerk in de kerk is begraven. In
ieder geval zijn haar gegevens nooit op de steen toegevoegd.
Ook al was de adel allang uit Bornwird verdwenen, toch
werden in 1795 alle wapenschilden van de grafsteen gebeiteld
om de gelijkheid van iedereen te onderstrepen. In de 19de
eeuw verdween de steen onder een houten vloer. Wel
werd een luik gemaakt, zodat de zerk toch te bezichtigen
was. In 1870 maakte Albert Martin een zeer gedetailleerde
tekening van de steen, die als litho werd opgenomen in
het boek Friesche Oudheden (1875). Daardoor reisden af en
Doede Nieuwenhuis
toe1941.
belangstellenden af naar dit bijna onvindbare plekje in
in
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WURK ÛNDER HANNEN

DOOR SIEM VAN DER WOUDE

De colleges van Jelle Zijlstra
Ruim een jaar is Jonne Harmsma bij de Rijksuniversiteit Groningen
bezig met zijn onderzoek naar Jelle Zijlstra (1918-2001). Als
promovendus van het Biografie Instituut werkt hij aan de biografie
van deze Friese oud-premier en voormalig president van De
Nederlandsche Bank.

Jonne Harmsma (Leeuwarden, 1986) studeerde
geschiedenis en is nu bezig met een biografie over Jelle
Zijlstra. (Foto Hoge Noorden)

J

elle Zijlstra is in 1918 geboren in Ooster
bierum. Het gezin waar hij in opgroeit,
wordt door de crisisjaren van de jaren dertig
zwaar getroffen. In de aardappelhandel van
zijn vader valt niet veel meer te verdienen. Het
regeringsbeleid, belichaamd door Hendrik Colijn,
wordt verdedigd in de eigen antirevolutionaire
kring, maar is bij anderen omstreden. De
ervaringen uit deze jaren brengen Zijlstra tot de
keuze voor het vak economie. Als student aan
de Nederlandsche Economische Hogeschool in
Rotterdam krijgt hij les van een aantal docenten
die een groot stempel drukken op een nieuwe
generatie economen, de wereldberoemde Jan
Tinbergen, de theoreticus Frans de Vries en
de monetair econoom Johan Koopmans. Hun
oriëntatie op de ideeën van onder andere Keynes
betekent dat Zijlstra antwoorden krijgt op de
fundamentele vraag of de overheid werkelijk zo
machteloos staat tegenover crisis en conjunctuur
als liberale politici en economen menen.
Het onderzoek naar het leven en werk van de
oud-premier pakt Jonne Harmsma in hoofdzaak
chronologisch aan. Na zijn jeugd- en studiejaren
gaat de biograaf in dit deel van het onderzoek
zowel in op de drijfveren, die voortkomen
uit de crisisjaren, als de veranderingen in
het economisch denken. Voor Zijlstra zijn de
vernieuwingen in het economisch vakgebied,
die hij in de jaren veertig meemaakt, een
6

openbaring. In plaats
van afwachten wordt een
actieve conjunctuurpolitiek
reëel. Zelf noemt hij
deze vernieuwingen een
‘sprongvariatie’. Na de oorlog
vindt hij in gereformeerde
kring weinig medestanders
voor dit nieuwe denken. Met zijn geloof in een
door de staat beheersbare economie staat de
jonge, bevlogen econoom lijnrecht tegenover
ar-partijleider Jan Schouten en vu-rector Jan
Donner. Zijlstra’s Keynes staat lijnrecht tegenover
de ‘soevereiniteit in eigen kring’.
Biografisch onderzoek brengt met zich mee dat
de belevingswereld van de gebiografeerde in
kaart moet worden gebracht. Daarnaast moet
de bredere context van deze verzamelde feiten
worden geschetst. Op basis daarvan kan de
biograaf losse gebeurtenissen interpreteren en
vervolgens ontwikkeling, verandering, oorzaak en
gevolg aan het licht brengen.
Als politicus staat Zijlstra voor een rationele
of zakelijke aanpak, waar mogelijk op basis
van objectieve, wetenschappelijke feiten.
Economische expertise groeit uit tot wapen,
waardoor zijn optreden in de Tweede Kamer
soms eerder lijkt op college geven dan op
debat. Hij weet deze a-politieke deskundigheid
zorgvuldig te cultiveren. Rondom het Binnenhof
spreekt men in verband hiermee zelfs van een
legende: in vijftien Haagse jaren is Zijlstra geen
‘homo politicus’ geworden. Binnen dit onderzoek
moet dan ook vooral de herkomst en achtergrond
van deze beeldvorming worden onderzocht.
Waarop is het zakelijke en afstandelijke handelen
van Zijlstra gebaseerd en hoe kan deze politiek in
de context van de jaren vijftig en zestig worden
begrepen? Hiervoor zal het samenspel tussen
zijn achtergrond als wetenschapper en zijn
politieke handelen in antirevolutionaire kring en

als minister, premier en later bankpresident in
kaart moeten worden gebracht. Het komende
jaar richt het onderzoek zich dan ook op de
politieke periode, het jaar daarna staat vervolgens
zijn presidentschap bij De Nederlandsche Bank
centraal.
Jonne Harmsma doet zijn onderzoek in
belangrijke mate op basis van literatuur- en
archiefonderzoek. Hierbij spelen het persoonlijk
archief van Zijlstra, Tresoar, het Nationaal Archief
en de archieven van de DNB een belangrijke rol.
Daarnaast vormt ook oral history een belangrijke
onderzoeksmethode. Zo houdt hij in het kader
van het onderzoek interviews met onder andere
kinderen, familieleden en collega’s van Jelle
Zijlstra. <

Portret van dr. Jelle
Zijlstra, presidentdirecteur van De
Nederlandse Bank,
oktober 1973. (Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)

In de rubriek Wurk ûnder hannen schrijven
Siem van der Woude (Tresoar), Peter van der
Meer (Fryske Akademy) en Arjen Dijkstra
(Rijksuniversiteit Groningen) beurtelings
over een actueel aspect van de Friese
geschiedschrijving.

De vorderingen van de biograaf van Jelle Zijlstra zijn te
volgen op de website van het Biografie Instituut
(http://www.rug.nl/research/biografie-instituut).

Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer
Aankondiging bijzondere ledenvergadering
Geachte leden van het Fries Genootschap,
Op woensdag 20 augustus 2014 om 20.00 uur zal er een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden bij Tresoar aan de Boterhoek 1 te Leeuwarden. Zoals tijdens de algemene ledenvergadering reeds werd aangekondigd, zal deze buitengewone ledenvergadering in het teken staan van het Eysingahuis en de lening aan het Fries Museum. De agenda voor de vergadering is als volgt:
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Besluitvorming inzake het Eysingahuis en de lening aan het Fries Museum.
	Aan de ledenvergadering wordt gevraagd om zich uit te laten over:
I.	het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de verkoop van het Eysingahuis c.a. door de Stichting de Kanselarij aan Vereniging Hendrick de Keyser te Dordrecht voor een koopsom van € 1,- zulks onder door het bestuur te stellen nadere voorwaarden;
II.	het voorgenomen besluit om toestemming te verlenen voor de voorgenomen algehele wijziging van de statuten van de
Stichting de Kanselarij en het bestuurslid bij de Stichting de Kanselarij terug te trekken;
III.	het voorgenomen besluit om, als het Eysingahuis onder de hiervoor genoemde voorwaarden wordt verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser, de lening van het Fries Genootschap aan het Fries Museum nominaal groot € 1.134.451,- onder
door het bestuur te stellen voorwaarden kwijt te schelden.
3. Sluiting
Gezien het onderwerp en de impact van deze besluitvorming hecht het bestuur eraan de mening van de ledenvergadering over
de voorgenomen besluiten te raadplegen. Zij zal de mening van de ledenvergadering meenemen bij haar verdere besluitvorming.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de tijdens de voorlichtingsbijeenkomst d.d. 7 mei 2014 verstrekte informatie alsook
het verzoek van Stichting De Kanselarij (met bijlagen) desgewenst nog ter inzage ligt bij de secretaris.
In een brief zullen de voorgenomen besluiten worden toegelicht. Deze zult u binnenkort ontvangen of heeft u mogelijk al ontvangen.
Namens het algemeen bestuur
N. van der Weide, secretaris

Thema: Pootjebaden

DOOR PIETER JAN BORSCH

Oord voor
Oord
voor frisse lucht
frisse lucht
Het zwemmen in zee of rivier werd tot de 18de eeuw door gegoede burgers
als een onzedelijk volksvermaak beschouwd. Geleidelijk ontstond echter
ook een andere badpraktijk. Artsen, hygiënisten en moralisten liepen
voorop om het gunstige effect op lichaam en ziel van wind, lucht, zee,
golven, strand en duinen aan te tonen.

K

Ansichtkaart uit 1925.
(Tresoar)
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ustplaatsen ontwikkelden zich tot badplaatsen waarbij
het doortrekken van spoorlijnen tot aan de kust een
gunstig effect had. De naar herstel en harmonie op
zoek zijnde burgers werden badgasten en er ontstond een
aan kuurvoorschriften gebonden mode van het zeebaden.
Er was geen zuiverder en zuurstofrijker lucht dan zeelucht.
Vanuit Engeland, als koploper, drong de badpraktijk
geleidelijk door tot de kusten van de Oostzee, Noordzee
en het Kanaal. Tussen 1800 en 1820 ontstonden de eerste
badplaatsen aan de Oostzee en vervolgens ook langs de
Noordzeekust.
In Nederland kreeg Scheveningen in 1818 zijn eerste
strandvoorziening, een door een visser neergezet gebouwtje.
Zandvoort was al in 1830 de meest vooraanstaande
badplaats van ons land; Domburg volgde in 1835; Katwijk
in 1840; Ameland in 1853 en ten slotte Noordwijk in
1866. Intussen hadden ook de eerste voorbereidingen op
Schiermonnikoog plaatsgevonden. En tegen het einde

van de 19de eeuw had ook dit eiland in de keten van
Noordzeebadplaatsen een eigen - bescheiden - plekje
veroverd.
In de jaren vijftig van de 19de eeuw bestond er nog geen
bestrating op Ameland. Het vee liep er elk jaar na
20 september (de zogenaamde ‘vrijgang’) vrij rond; her
en der lagen er dan grote mesthopen langs de paden en

Vreemdelingenbezoek bevorderen
landweggetjes, die bij slecht weer in ware modderpoelen
veranderden. De dorpen waren door hekken afgeschut. Van
een vaste oeververbinding met Holwerd of andere plaatsen
aan de vaste wal was nog geen sprake. Desondanks werd
er reeds over een mogelijk ‘badleven’ nagedacht. Wegen
werden opgehoogd en verbeterd. Vanaf 1849 kwam er
iets meer regelmaat in de onregelmatige verbinding met
Holwerd.
In 1852 werd de NV Noordzeebad Ameland opgericht met
in de directie burgemeester Van Heeckeren, koopman/bakker Sipke Gerbens de Jong, schipper/winkelier Gabbe Jans
Scheltema en predikant Roorda. Bij Nes werd een badhuis
gebouwd en twee badkoetsen naar het model van die op het
Duitse Waddeneiland Norderney vervaardigd. De opening van
het eerste badhuis en badleven vond plaats op 15 juni 1853.

In vrijwel alle regionale bladen werd melding gemaakt van
dit heuglijk feit. De badkoetsen mochten niet op het strand
blijven staan, maar moesten tot kniehoogte in zee worden
gereden, daar de vrouwen anders te veel bekijks zouden krijgen. De badkleding had in die tijd overigens wel wat ‘meer
om het lijf’ dan nu. De heren droegen een meestal horizontaal gestreept hansop met lange pijpen tot aan de knieën en
mouwen tot de ellebogen met aan de voorkant een lange rij
knoopjes. De dames droegen een lange broek met een kort
jack, dat om het middel met een ceintuur werd dichtgebonden. Het baden in zee, met inbegrip van het gebruik van een
handdoek, en het afspoelen met zoet water in het badhuis
kostte 10 cent, een warm bad 20 cent.
Omdat men bang was dat de drie herbergen in Nes in het
hoogseizoen vol zouden kunnen raken, werd de inwoners
van Nes gevraagd kamers beschikbaar te stellen, waar de
badgasten tegen een billijke prijs konden eten, drinken en
overnachten. Opvallend is dat de panden van de toenmalige
kamerverhuurders de pensions van nu zijn geworden. Voor
de slaapgelegenheid die naast het badhuis was gebouwd
was maar weinig belangstelling. Was het er misschien niet
gerieflijk genoeg? Tweehonderd losse gasten bezochten het
zeebad in het openingsjaar 1853. In 1857 en 1858 kwamen
er echter zo weinig badgasten naar het eiland, dat de
badinrichting in maart 1859 van de hand moest worden
gedaan. In 1860 werd het badhuis voor 300 gulden aan
Gabbe Jans Scheltema verkocht.
In 1880 werd een hernieuwde poging ondernomen om
een ‘Zeebadinrichting’ tot stand te brengen. Zowel in de
landelijke pers als in de regionale kranten werd er uitvoerig
melding van gemaakt. Na negen jaar stierf het loffelijk

Hotel Scheltema
streven een zachte dood. Het nieuwe badhuis, dat in het
kader van de heropleving was opgebouwd, werd tot de
grond toe afgebroken. In 1902 werden in Groningen en
Friesland aandelen van 100 gulden geplaatst voor de ‘N.V.
Noordzeebad Ameland’. Het doel van de vennootschap was
‘het oprichten en exploiteren van een Badpaviljoen aan het
strand ten Noorden van het dorp Nes, en daarmede het
vreemdelingenbezoek op Ameland te bevorderen’.
Het nieuwe badhuis zou dus het derde worden. Door een
goede bestuurlijke aanpak liep het ‘Badpaviljoen’ weldra
‘als een trein’. Voor de derde keer was het Amelandse
badleven nieuw leven ingeblazen. ‘Het is niet de bedoeling
van Ameland een Oostende of Scheveningen te maken,
maar onze badplaats moet een oord zijn, waar de natuur
de zorgen verdrijft van ’t voorhoofd dergenen die leven,
waar hun oor slechts hoort het geraas en geknars dier
groote machine, die men de Maatschappij noemt,’ aldus
burgemeester Hendrik Kuipers in zijn toespraak bij de
opening van de nieuwe badinrichting op 18 juni 1902. En
hij vervolgde: ‘Hier in de eenzaamheid der duinen, waar het
melodieuze gezang der leeuweriken in de lucht weerklinkt,

wordt het oor getroffen door het zacht ruischen der zee.’
Door de totstandkoming van het Noord-Friesche Lokaal
spoorwegnet en vervanging van post- en passagiersvervoer
per zeilschip door motorvaart was het vervoer naar het eiland
verbeterd. Motorboot ‘Ameland’ vervoerde in het eerste
kwartaal van 1902 545 personen, en in het tweede kwartaal
1019 personen, terwijl de maand juli alles overtrof: op 20 juli
voer men alleen al 200 passagiers over en weer. Ameland
werd daardoor een oord van attractie voor het noorden des
lands waar men frisse lucht en gezondheid kon opdoen ‘na
maandenlange ontbering.’
De badexploitatie handhaafde zich tot in de Eerste Wereld
oorlog, toen het Badpaviljoen moest worden afgebroken
wegens afslag van de duinen. In de oorlogsperiode 1914-1918
waren gemobiliseerde soldaten op Ameland gelegerd. Samen
met eilandbewoners en de zich vervelende landsverdedigers
bouwde Jan Gabbe Scheltema een nieuw strandpaviljoen, dat
in verschillende fasen werd uitgebreid tot een waardig hotel

Badpaviljoen Scheltema in
1902. (Collectie Pieter Jan
Borsch)

In 1925 begonnen Joop en
Jan Steinvoorte met een
strandtent waarin ze bier
en limonade verkochten.
Ansichtkaart uit 1939.
(Tresoar)
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De motorboot ‘Ameland’
vervoerde de passagiers
naar het eiland. Op 20 juli
1902 werden op één dag
200 passagiers over en weer
gezet. Ansichtkaart uit 1921.
(Tresoar)

In 1921 gaf de gemeente
toestemming voor de bouw
van een aantal houten
zomerwoningen. De Badweg
van het dorp Nes naar het
strand werd ook verbreed.
Deze ansichtkaart toont de
Badweg omstreeks 1920.
(Tresoar)
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Scheltema. Het nieuwe badpaviljoen werd in 1918 geopend.
In 1950 ging het over in handen van Jan Gabbes zoon, Heere
Jans Scheltema.
De hotels en pensions in het dorp Nes bleken niet
genoeg plaats te kunnen verschaffen aan de toenemende
toeristenstroom. Daarom gaf de gemeente in 1921
toestemming voor de bouw van een aantal houten
zomerwoningen, die geheel voor bewoning werden ingericht.
In de zomer van 1921 werd hier reeds druk gebruik van
gemaakt. Ook werd de Badweg van het dorp naar het
strand verbreed. Scheltema verhuurde tevens badstoelen en
badhokjes die ruim op het strand waren opgesteld. Tijdens
het 25-jarig jubileum van Ameland als badplaats in 1927 werd
het opnieuw gerestaureerde badpaviljoen feestelijk geopend.
In 1925 begonnen de gebroeders Steinvoorte (Joop senior
en Jan) met een strandtent waarin ze bier en limonade
verkochten. In voorjaar 1927 bouwden ze een paviljoen
70 meter vanaf de duinrand, ongeveer evenwijdig aan het
paviljoen van Scheltema, dat in de jaren 1928-1930, net als
paviljoen Scheltema, in verschillende fasen werd uitgebreid.

Dankzij een aangebouwde zijvleugel kon men gezelschappen
van 150-200 personen ontvangen. Ook plaatsten ze een
twintigtal badhokjes op het strand. Er werd alleen gebaad
onder toezicht van de gebroeders Steinvoorte.
Toen in 1940 de Duitsers ook Ameland bezetten, moesten
in augustus van dat jaar alle niet-Amelanders het eiland
verlaten. Bewoners van zomerhuizen die bij het uitbreken
van de oorlog in mei in alle haast waren vertrokken,
kregen van de bezetters toestemming hun zomerhuizen
af te sluiten. Ze namen zoveel mogelijk waardevolle
voorwerpen mee naar het vasteland of gaven het in
bewaring bij kennissen of familie op Ameland. Anderen
braken hun zomerhuisjes af en sloegen het bouwmateriaal
op of verkochten het aan iemand op het eiland. De Duitse
Wehrmacht vorderde weldra enkele zomerhuizen. Aan de
eigenaren werden ‘inkwartieringsgelden’ betaald over de
periode dat de militairen in de zomerverblijven vertoefden.
Elke eigenaar (of beheerder) diende maandelijks bij de
‘Inselkommandantur’ een inkwartieringsbiljet aan te vragen
en dit ingevuld bij de gemeentesecretarie in te leveren. De
uitbetaling liet vaak veel te wensen over.
In maart en mei 1944 werden in opdracht van Seyss-Inquart
183 zomerwoningen afgebroken achter hotel Scheltema
en in het gebied van ‘Duinoord’. Slechts een klein aantal
zomerhuisjes, enkele winkels en de beide hotels Scheltema
en Steinvoorte bleven gespaard.
Nadat in 1950 hotelier Jan Gabbe Scheltema was overleden,

Bedden dreven op de golven
nam zijn zoon Heere Jan Scheltema het bedrijf over en
zette het met de nodige tegenslagen voort. Tijdens de
watersnood in februari 1953 liet het stormgeweld ook
Ameland niet onberoerd. Naast het paviljoen gelegen hotel
Scheltema stond het strandhotel Steinvoorte, dat onder de
beukende golven instortte, terwijl de laatste bescherming
voor Scheltema in één klap was verdwenen. Was het in
1917 nog ruim 200 meter, nu waren de golven op enkele
meters genaderd. Sindsdien was er sprake van een zorgelijke
situatie.
Toen in 1962 Hamburg door een watersnood werd getroffen,
ondervond ook Ameland daar de gevolgen van. Gelukkig
werd het noodlot afgewend, toen Rijkswaterstaat zand tegen
de duinen aanschoof, en een lichte aanstuiving de rest deed.
In de winter van 1965-’66 dreigde voor het hotel andermaal
het noodlot. Toen de laatste voorjaarsstormen op de duinen
waren uitgebeukt, stond het hotel precies op de rand:
het zeeterras was ondermijnd en gedeeltelijk ingestort.
Scheltema vroeg ijlings steun van Rijkswaterstaat, die belast
is met de kustverdediging, en hem werd zelfs medewerking
toegezegd. Toen het er uiteindelijk op aankwam, hield
Rijkswaterstaat het echter voor gezien, de kosten waren te
hoog. Vele Amelanders zwoegden samen met Scheltema
wekenlang met een bulldozer, om nog enige bescherming te

Stormen beukten duinen uit
Begin 1967 dreigde het einde van hotel Scheltema. De zeer
zware noordwesterstorm, die bij Ameland met uitschieters
orkaankracht bereikte, beukte de laatste centimeters
beschermend zand weg, waar een aantal maanden geleden
Heere Scheltema nog zoveel werk had verricht om zijn hotel
van de ondergang te redden. Ongeveer honderd Amelanders
zaten die nacht in het hotel, zonder dat zij konden zien wat
er buiten gebeurde. Pas de volgende morgen bleek dat een
deel van het hotel op instorten stond.
Ondanks dat de Scheltema’s jarenlang hoge verzekerings
premies hadden betaald, annuleerde de verzekeringsmaatschappij de verzekering botweg, toen het hotel in een steeds
hachelijker situatie raakte. In deze periode verzocht mevrouw
Scheltema-Gorter via een petitie aan koningin Juliana haar
invloed aan te wenden voor het behoud van het strandhotel.
Een intensieve reddingsactie volgde. Zo werden voor het hotel meer dan 3.000 bossen dennentakken, puin en twee oude
en niet meer bruikbare autobussen aangevoerd. De bussen
werden met puin en zand gevuld, waarna er zware palen
voor werden gezet die stevig aan elkaar werden verankerd.
Zo hoopte men het tij te kunnen keren. Het hotel was helaas
geen lang leven meer beschoren. In 1970 gaf Rijkswaterstaat

< Zee en strand hadden
te kennen, dat het moest worden afgebroken, vanwege de
volgens artsen een gunstig
levensgevaarlijke toestand voor personeel en gasten.
effect op lichaam en ziel.
Er was geen zuiverder en
Voorjaar 1971 werd het hotel gesloopt en daarmee was het
zuurstofrijker lucht dan
Amelander hotel Scheltema historie geworden.
zeelucht. Badgasten in de
Noordzee bij Nes in 1920.
Ook de Steinvoortes bleef rampspoed niet bespaard.
(Tresoar)
De Steinvoortes, die ’s winters in Leeuwarden woonden,
hoorden in 1953 via de radio over de watersnood en de
Scheltema verhuurde
ook badstoelen en
dijkdoorbraken in Zeeland. Vanuit Nes kwam telefonisch
badhokjes voor op het
de mededeling dat hun paviljoen gevaar liep. Onmiddellijk
strand. Ansichtkaart met
poststempel 11 juli 1946.
vertrokken ze naar Holwerd. Maar vanwege het weer kon
(Tresoar)
de boot niet varen. Het woeste water was zo hoog, dat
er dode schapen voorbij de dijk dreven. Pas de volgende
dag bij laagtij ging eindelijk de boot. Ook op Ameland had
de zee haar tol opgeëist. Het paviljoen van Steinvoorte
was voor een groot deel weggeslagen. De nieuwe bedden
met binnenvering dreven in de golven. Stoelen, tafels en
linnengoed lagen over het hele strand verspreid.
Kort na de ramp werd een nieuw hotel gebouwd. In 1956 nam
de familie Steinvoorte met enige trots het tweede strandhotel
in gebruik, overigens niet op de plaats die de Steinvoortes
op het oog hebben gehad. De broers wilden liever 100 meter
verder landinwaarts nieuwbouw plegen, maar Rijkswaterstaat
verplichtte hen om 50 meter dichter bij de zee te bouwen. Het
werd uiteindelijk een afstand van 42 meter, want bij het uitzetten had een ambtenaar een fout gemaakt.
Toen hotel Scheltema moest worden afgebroken, begon
ook voor hotel Steinvoorte de noodklok te luiden. Nog zes
jaren duurde het, eer hotel Steinvoorte in zee verdween.
In 1976 waren de dagen van dit van oorsprong zeer statige
Pieter Jan Borsch (Hollum,
1951) werkte als beheerder
hotel geteld. De Steinvoortes hadden het zien aankomen
en behoudsmedewerker
en trokken bij de nodige instanties aan de bel. Nadat in
in cultuurhistorisch
1973 de zee gevaarlijk dichtbij was gekomen, kregen ook de
museum Sorgdrager in
Hollum op Ameland. Hij is
Steinvoortes te horen, dat hun verzekeringsmaatschappij
amateurgenealoog m.b.t. de
het risico niet meer durfde te nemen. Er volgde een lange
Amelander geslachten
en voorzitter van de
en moeizame weg van procederen. Evenals de Scheltema’s
Juttersvereniging Ameland
hebben ook de Steinvoortes het verloren, niet alleen van
en publiceerde o.a. Cultuur
Historisch het eiland rond, Het
de elementen, maar ook van de bureaucratie. Sterker nog,
Amelandse geslacht Nagtegaal
ze moesten zelfs een schadevergoeding betalen voor het
en Het zeemanscollege
Zeemanstroost.
opruimen van het puin van het hotel. Als Henk en Joop
Onlangs werd hij koninklijk
Steinvoorte hun zin hadden gekregen van Rijkswaterstaat,
onderscheiden als lid in de
dan zou hun hotel er nu nog staan. <
Orde van Oranje-Nassau.
>

creëren. Het tragische hierbij was, dat Scheltema plotseling
op 7 oktober 1966 aan een hartaanval overleed. Zijn vrouw,
Christina Scheltema-Gorter, en zoon Jan G. Scheltema
probeerden het bedrijf zo goed als mogelijk te runnen.
Enkele keren kreeg het hotel hoog bezoek. In juli 1967
bezochten koningin Juliana en prins Bernhard het hotel, waar
ze de lunch gebruikten, alvorens met een helikopter naar
Schiermonnikoog te vertrekken. Ongetwijfeld zal er op de
veranda van het hotel gesproken zijn over de kritieke situatie
waarin het hotel zich bevond. De hoge gasten stonden
daarbij boven op de takkenbossen die tegen het duin waren
aangeschoven. Op 14 april 1969 was prinses Margriet
(als lid van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode
Kruis) aanwezig bij de opening in hotel Scheltema van een
Vakantieweek voor chronisch zieken. Zij was het laatste lid
van de koninklijke familielid, dat het hotel bezocht.
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Pootjebaden bij de Stenen Man

Pootjebaden aan de
Westerzeedijk bij Harlingen.
Op de voorgrond het
vlooienbadje, op de dijk vanaf
links standbeeld de Stenen
Man, het in 1949 geopende
‘Zwembad De Steenen Man’,
en het in 1939 geopende
Harlinger Zeezwembad. Foto
uit circa 1950.

Ooit kende de Friese kust zestien zeebaden, sommige daarvan hadden karakteristieke paviljoens, zoals
Harlingen, Hindeloopen, Rijs en Makkum. Bij de opkomst van de badcultuur rond 1900 liepen de
Harlingers al een eindje de zee in. Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er twee populaire plekken in
Harlingen waar men de schoenen en kousen uittrok, de broekspijpen oprolde of de rok optilde en de
voeten voorzichtig in het frisse water zette.

D

e eerste locatie bevond zich in een natuurlijke kom
aan de Noordelijke Ringmuur bij molen de Bazuin,
de plek waar nu de eilandboten aanmeren en
vertrekken. De molen is in de Tweede Wereldoorlog op last
van de Duitse bezetters afgebroken. Op deze plek opende
op 14 mei 1931 badhuis De Koemen, nadat eerder, op 3 juni
1930, de Vereeniging Harlinger Zwembad was opgericht.
De toen 25-jarige Marten de Vries werd de badmeester. Het
pootjebaden bij laag water moest voorzichtig gebeuren
vanwege schelpen, stenen en zeewier. Met hoog water kon er
gezwommen worden.
De tweede locatie waar Harlingers nu al honderd jaar
pootjebaden, bevond zich aan de Westerzeedijk, in de buurt
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van monument de Stenen Man. In de hoek van de zeedijk
en de Zuiderpier was een geschikte plek om met de voeten
in het water te gaan. De hoek was afgeschermd door een
klein stenen piertje zodat zich een vierkant vormde. Deze
plek noemde men ‘het Eerste Haad’. Bij eb viel de hoek
droog en zag je op de zandbodem her en der stenen liggen.

Van badhuisje naar paviljoen
Bij hoger water was het ondiep genoeg om met kleren aan
te pootjebaden. In de volksmond werd deze plek ook wel
‘Vlooienbadje’ genoemd. Zeewier en dode vissen hoopten
zich door het omringende piertje in de hoek op, en als het

warm was, zwermden watervlooien en vliegen boven de
rottende resten.
Op oude foto’s rond 1910 van het Eerste Haad is te
zien dat voor de gewone man een badkostuum nog niet
gebruikelijk was. Pootjebaden deden de meisjes geheel
gekleed met een strohoed op hun hoofd, de jongens half
naakt in hun onderbroek. Vanaf 1902 stond wat verder op
de Westerzeedijk een demontabel badhok voor mannen en
jongens. Dit werd geëxploiteerd door Dirk van Drooge en
als kleedruimte gebruikt door welgestelde Harlingers, die
er aandelen in hadden. In 1907 plaatste Van Drooge iets
verderop een apart badhuisje voor dames en meisjes. Later
stonden er wel vier van dergelijke badhuisjes op de dijk.

Zwemles met zinken bus
Op de plaats van het badhuisje voor mannen en jongens
opende in 1934 een ‘paviljoen’ dat in 1949 werd vervangen
door een ‘echt’ zwembad, met de naam de ‘Steenen Man’,
ofwel ‘Het Eerste Zwembad’. Dit eerste zwembad noemde
men het elitebad, het lidmaatschap was relatief vrij duur. Het
was namelijk niet de bedoeling dat iedereen maar lid werd.
Het aantal leden was beperkt. De heer Ponte was later vele
jaren de badmeester. Bij dit ondiepe zwembad was bij eb
geen water, wel mooi hard zand, en je moest ver lopen om
te kunnen zwemmen. Bij hoog water kon je er pootjebaden,
maar dat deed men nauwelijks.
Vanwege de geplande aanleg van het Van Harinxmakanaal
en de Tjerk Hiddessluizen werd het oude zwembad ‘de
Koemen’ bij de Noordelijke Ringmuur afgebroken en aan
de Westerzeedijk een nieuw bad gebouwd, het ‘Harlinger
Zwembad’ ofwel het ‘Tweede Zwembad’. Dit opende in
1939 en badmeester en beheerder was ook hier Marten de
Vries, terzijde gestaan door zijn echtgenote, Maria de VriesHoekstra, een uitstekende zwemster en evenals De Vries in
het bezit van de benodigde diploma’s zweminstructie, EHBO
en reanimatie. De ‘gewone’ Harlingers waren lid van dit bad,
maar verrassend genoeg waren er ook vertegenwoordigers
van Harlinger ‘oud geld’ verenigingslid van het tweede
zwembad. Via het antwoord op de vraag “Van welk zwembad

Een breipatroon voor een
badpak op het omslag van
het tijdschrift Praten en
breien. Redacteur van dit
maandblad was Joop ter
Heul, de hoofdfiguur uit
de boeken van Cissy van
Marxveldt. Het blad was
het ‘officieel orgaan van de
Everlasting Brei-club’ en er
verschenen 24 nummers,
van november 1934 tot
oktober 1936.

ben je lid?”= “geen / eerste / tweede” – kon je iemand
meteen plaatsen. Bezoekers van buiten konden een los
kaartje kopen.
Beide zwembaden, donkergroen geschilderd met witte
accenten, hadden ongeveer dezelfde bouw. In het midden
stond een soort huisje met een kantoortje en ruimte voor de
verkoop van versnaperingen, aan weerszijden waren vleugels
met badhokjes, één voor de heren en één voor de dames.
Aan het einde van elke vleugel, wat lager op de glooiing,
stond een privaat met een tonnetje. Middenvoor het
zwembad liep een kleine pier de zee in. Dergelijke piertjes
lagen langs de hele dijk ter bescherming.
Vooral het Tweede Zwembad was een ware ontmoetings
plaats voor jong en oud. Met goed weer was het heel druk in
het water en op de houten zonnevlonders voor het zwembad
en achter op het gras op de dijk. Er werd veel ijs, frisdrank en
snoepgoed gekocht. Na het werk kwamen velen om nog een
duik te nemen en anderen te ontmoeten. Tot laat in de avond
was het gezellig. Badmeester De Vries hield er in 1965 mee
op. Daarna volgden nog verschillende badmeesters, zoals
Joop Blom en Sip Luxwolda.
De meeste pootjebaders verbleven in Het Eerste Haad,
waar het baden gratis was. De meeste leden van de
zwembaden konden zwemmen. Jonge kinderen van
deze leden kregen via een enkele school onder schooltijd
zwemles van de heren Barneveld en De Vries samen. Het
merendeel van de kinderen kreeg ’s morgens vóór schooltijd
particulier zwemles van De Vries en echtgenote. Na het
droogzwemmen op een bankje werden de kinderen niet
meteen in het diepe gegooid, maar zwommen ze eerst

Badhuis de Koemen aan de
Noordelijke Ringmuur, bij
molen de Bazuin, 1931-1939.
(Hannemahuis)
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met een zinken bus op de rug die met riemen onder de
buik vast zat. De duimen waren in houten blokjes met
lussen gestoken, zodat ze bleven drijven. Dit moest de
zwemangst wegnemen. Elke ochtend voor schooltijd was
er zwemles, weer of geen weer, en kinderen waagden het
niet om niet te komen. Aan het einde van het seizoen was
er diplomazwemmen. Het zwemdiploma was een zeer
belangrijk diploma dat status verschafte. Al in het zwembad
De Koemen bij de molen was er zwemles met zinken bussen
en houten drijvers. Het materiaal lag toen in de molen
opgeslagen.
Tot de jaren zestig was er sprake van hard zand op de bodem
voor de zwembaden, maar daarna begon er zich slib af te
zetten. De sliblaag werd regelmatig afgedekt met opgespoten

<

< Het in 1968 nieuw gebouwde Harlinger Zeezwembad brandde in
1975 af. (Collectie A. de Vries)
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Omstreeks 1910 stonden aan de Westerzeedijk de badhokjes voor de
welgestelde Harlingers. (Hannemahuis)

Het in 1949 geopende
zwembad De Steenen Man,
voor de elite van Harlingen.

zand waardoor het zwemwater steeds ondieper werd. Nu
ligt dit zand meters hoog op het voormalige zand en de
eerste sliblagen. Met Zuidwesterstorm wordt er opnieuw slib
afgezet, met Noordwesterstorm verdwijnt die echter weer.
Het elitebad Eerste Zwembad of zwembad De Steenen Man
werd in 1968 afgebroken, nadat fusiebesprekingen met het
bestuur van het Harlinger Zwembad (Tweede Zwembad)
waren mislukt. De toestand van het in 1939 geopende
badhuis het Tweede Zwembad was door stormen van
het afgelopen seizoen dermate slecht, dat de Vereniging
Harlinger Zwembad het in 1968 verving door een nieuw
badhuis. Op 18 mei 1968 nam men het nieuwe badhuis in
gebruik. Het gebouw had twee verdiepingen, met bovenin
een restaurant.
Het badhuis brandde in oktober 1975 tot de grond toe af. De
schade bedroeg ruim drie ton, terwijl de opstallen voor niet
meer dan 190.000 gulden waren verzekerd. De oorzaak van
de brand was niet bekend. Geruchten gingen dat de brand
moedwillig was gesticht. Het badhuis werd herbouwd, maar
de glorieuze zeebadentijd in Harlingen keerde niet terug. In
1977 nam de gemeente het kwakkelende zwembad over van
de stichting en werd het vervolgens twintig jaar lang door
vrijwilligers van de windsurfclub SC De Golfrijders gerund.
In 1980 werd aan de andere kant van de Westerzeedijk het
verwarmde openluchtbad De Koemen geopend. Twintig jaar
lang was de strandtent het clubhuis van windsurfclub SC
De Golfrijder, tot eind 2001 het bestuur besloot er het bijltje
bij neer te gooien omdat er geen nieuwe bestuursleden
en vrijwilligers voor bar- en schoonmaakdiensten meer
te vinden waren. Nadat de windsurfclub zich van het
voormalige badhuis van het Harlinger zeezwembad had
teruggetrokken, verpachtte de gemeente Harlingen het

paviljoen aan horecaondernemers. In 2002 openden
de Harlinger horecaondernemers Marco Poldervaart en
Hans Stadt een nieuw gebouwd strandpaviljoen aan de
Westerzeedijk. Dit strandpaviljoen wordt onder de naam
van ‘Het Zilt’ nu al weer jaren geëxploiteerd door Petra van
der Zee. Bij warm weer wordt er bij hoog water nog pootje
gebaad en gezwommen. Bij harde wind is het een populaire
plek voor de kitesurfers.
Zo’n honderd jaar na het verschijnen van de eerste
badhuisjes op de Westerzeedijk worden de mogelijkheden
naar de aanleg van een zeezwembad bij het Harlinger
strand opnieuw bestudeerd: in november 2013 bood Jaap de
Jong aan Harlinger wethouder Maria le Roy een uitgebreid
verkennend onderzoeksrapport aan. Volgens De Jong is
het mogelijk, maar er hangt een stevig prijskaartje aan. De
bedoeling is dat er via een dam een stuk strand afgeschermd
wordt, zodat er geen slib zou komen te liggen. Met storm zal
het slib, samen met andere ongerechtigheden, echter achter
de dam neerslaan en dan niet meer kunnen wegspoelen. Van
groot belang is dat het water voortdurend ververst wordt, de
ervaringen met het ‘Vlooienbadje’ hebben dat geleerd. <

Gezelligheid op de Westerzeedijk. Op de achtergrond
het monument de Stenen
Man en de twee zwembaden
De Steenen Man en het
Harlinger Zwembad, 1965.
(Collectie A. de Vries)
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Thema: Pootjebaden

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Rijs aan Zee
‘Maar hemel! Als ’t heuvelpad en ’t dennenwoud verdwijnen, maakt ons een betoverend toneel zeer
opgetogen. Wat zien we aan onze voet en over ’t koren verschijnen? Welk schouwspel zo vol pracht
vertoont zich aan onze ogen? ’t Zijn, schone Zuiderzee, uw witbeschuimde wateren, die, schromend
leed te doen aan zo een oord, de kusten groeten, en met zacht en vreedzaam klateren op ’t zandgruis
breken dat zij voeren aan hun boord.’

D
In 1926 wordt reclame
gemaakt voor de Zuiderzee
bij Mirns: ‘Hebt ge lust tot
baden, daal dan af naar de
zeewering en plas in het koele
nat’. Uitzicht op het haventje
van Mirns. (Collectie Herman
Melchers)
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at schrijft Jacob van Lennep in 1823 in zijn
reisdagboek. Hij is diep getroffen door de
schoonheid van Gaasterland als hij bij het verlaten
van het Rijsterbos plotseling op het Mirnserklif staat en
over de Zuiderzee uitkijkt. Nu bijna twee eeuwen later is de
schoonheid van Mirns nog altijd onaangetast. Toch was ook
hier even sprake van een heuse badcultuuur, die leidde tot
grootse plannen aan de IJsselmeerkust.
Precies in de tijd waarin Van Lennep en zijn vriend Dirk van
Hogendorp door Nederland reizen, vindt een omslag plaats
in het denken over de zee en het kustgebied. Tot ongeveer
1800 zijn het vooral werkgebieden waar men vist, schelpen
zoekt, op vogels jaagt of schepen repareert. Vooral getemde,
in cultuur gebrachte landschappen zoals het Rijsterbos zijn
erg populair. Met de overgang van de Verlichting naar de
Romantiek verandert het beeld van de mens en de natuur.

De romantische mens gaat op zoek naar ongerepte, wilde
gebieden: de bergen en de kust. In dezelfde tijd ontstaat
het idee dat het drinken van zeewater goed is voor de
gezondheid, evenals het baden in zeewater. Zo zou het zoute
water onder andere zwaarlijvigheid tegengaan. Deze twee
ontwikkelingen vormen het startpunt van een groeiende
badcultuur. In eerste instantie in grote badplaatsen aan de
Noordzee, uiteindelijk ook aan de Friese kust.
Ongetwijfeld zal men voor die tijd wel eens zijn gaan
pootjebaden aan de voet van het Mirnserklif, maar het eerste
concrete bewijs van een bescheiden badcultuur dateert van
11 juni 1913. In dat jaar vraagt de adellijke familie Van der
Feltz een vergunning aan voor ‘de bouw van een tent tegen
het Zeelaantje onder Mirns’. Het achtkantige, koepelvormige
bouwwerk heeft een permanent karakter en is waarschijnlijk
bedoeld als verkleed- en verblijfsruimte voor de ongetrouwde

freules Johanna Constantia en Quirina van Swinderen
die Huize Rijs bewonen en hun oudste zus jonkvrouw
Constantia Johanna van Swinderen, die ‘s zomers met
haar echtgenoot baron Arend Anne van der Feltz in Huize
Rijsterbosch verblijft. Rond 1918 schrijft Jacob Hepkema
in zijn Uitstapjes naar en wandeling door Gaasterland het
volgende over de kleine badplaats: ‘Intusschen ontwaart men
dicht bij het Zeelaantje eene opene plek in de beschoeiing
(het haventje van de Mirnser vissers – JvZ), waar de golven
vrij mogen binnentreden. Niet zelden wordt hier gebaad en
wie voor herstel en niet om vertoon de zee zoekt, vindt er
zee en boschlucht tegelijk te midden van natuurschoon en
heerlijke landouwen.’
Na de Eerste Wereldoorlog maakt het toerisme een eerste
spectaculaire groeiperiode door. Ook in Gaasterland,
waar men lange tijd -tevergeefs- hoopt op de aanleg van
een spoorlijn van Staveren via Balk naar Sneek. Het feit
dat het kleine Rijs een halte zou krijgen, geeft aan dat de
belangstelling voor de toeristische trekpleister Rijs tussen
de twee Wereldoorlogen groot is. Ook de Vereeniging voor
‘Vreemdelingenverkeer en Natuurschoon’ doet er alles aan om
het toerisme te promoten. In de ‘Gids voor Gaasterland’
schrijft zij in 1926 over Mirns: ‘Zoo wandelend en koutend
gaan we het zeelaantje in. Plots ziet ge in de verte iets wits,
de zilte zeelucht komt u tegemoet, één blijde verrassing
is het, de zee! Weldra staat ge op het klif en strekt zich de
eindelooze watervlakte voor u uit, trillend in het zonlicht,
terwijl de zeewind golven doet het korenveld, dat hier zo
weelig staat. Zeg nu of het Rijsterbosch met de zee er achter,
niet één kostbaar bezit is, een bron van heerlijke genietingen.
Hebt ge lust tot baden, daal dan af naar de zeewering en
plas in het koele nat. Ook tot roeien is gelegenheid; wendt
u slechts tot den visscher, die hier met zijn tentje staat en
voor billijke vergoeding dobbert ge weldra veilig op de baren
der Zuiderzee.’ In het haventje van Mirns ligt in die tijd een

tot meer gedegradeerde Zuiderzee, ligt een gebied dat er
volgens tal van mensen – ook Friezen – zomaar wat ligt te
liggen. Het toont naar buiten uit weinig of geen activiteit, het
is kaal en stijf, voorzien van een stuk of wat dode stadjes en
een paar lapjes bos, die dan met veel ophef ‘het lommerrijk
Gaasterland’ worden genoemd.’ En een naoorlogse VVVgids weet over Mirns zelfs niets spannenders meer te
melden dan: ‘Ge ziet diverse eendensoorten, waarvan de
bergeenden domineren en rust een wijle heerlijk uit op
het grasveld, dat het IJsselmeer scheidt van de hoogte en
het bos.’ Dat verandert in de jaren zestig als het houden

Pootjebaden in 1958 in het
voormalige haventje van
Mirns, op de achtergrond
het Koepeltje. (Collectie
Herman Melchers, archief
Bruinsma)

Heerlijke genietingen
handjevol vissersscheepjes. De vissers van Mirns zien in
de zomermaanden prima handel in het rondvaren van de
toeristen. Mogelijk is dit ook het moment waarop de adellijke
eigenaren van het Rijsterbos het ‘Koepeltje’ gaan verpachten
aan de kasteleins uit het nabijgelegen Rijs. Blijkbaar is er
voldoende aanloop om het Koepeltje als kiosk te exploiteren,
waar bier, ‘kwast’ (citroenlimonade), ijs van de rol en vis
worden verkocht. De kelder wordt in die tijd door de meisjes
uit het dorp als omkleedruimte gebruikt. In 1941 zijn er maar
liefst vijf autobusverbindingen naar het populaire Rijs en het
nabijgelegen Mirns.
Na de Tweede Wereldoorlog duurt het even voordat
het toerisme weer op gang komt. In Gaasterland loopt
het blijkbaar niet zo’n vaart meer. Een journalist van
de Leeuwarder Courant verwoordt in 1954 het algemeen
gedeelde gevoel over Gaasterland: ‘Ten Zuiden van de lijn
Makkum - Sneek - Joure dus tussen de vlakke greiden en de

‘Het Koepeltje’ van 1913. De adellijke familie Van der Feltz vroeg vergunning aan voor ‘de bouw
van een tent tegen het Zeelaantje onder Mirns’. Het achtkantige, koepelvormige bouwwerk
is waarschijnlijk bedoeld als verkleed- en verblijfruimte voor de ongetrouwde freules Johanna
Constantia en Quirina van Swinderen. (Collectie Herman Melchers, archief Olivier)
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Het haventje bij Mirns trekt
rond 1950 veel toeristen.
(Collectie Herman Melchers,
archief Bruinsma)

van vakantie dankzij de toenemende welvaart binnen
handbereik komt van vrijwel iedere Nederlander. De
opkomst van het massatoerisme is een feit. Ondernemende
projectontwikkelaars ruiken hun kans en maken plannen om
‘Rijs aan Zee’ om te toveren tot recreatieparadijs.
Rond 1960 stelt de eigenaar van Hotel Rijsterbosch voor
om het oude Koepeltje aan het Zeelaantje in Mirns te
vervangen door een paviljoen in bungalowvorm. Tegelijk wil
zijn collega P. Kooy van Hotel Gaasterland even verderop
aan het Mirnserklif een hotel bouwen. De gemeenteraad
van Gaasterland steunt de plannen. Gedeputeerde Staten
van Friesland zijn echter van mening dat een hotel aan het
zogenaamde Freulelaantje het fraaie open landschap aantast
en blokkeren de bouw van het hotel. Voor de bouw van
het (huidige) theehuis en een serie kleedhokjes wordt wel
toestemming gegeven. De gemeente is echter niet voor één
gat te vangen en koopt in 1961 een stuk grond aan ter hoogte

textielgroothandelaar en Veronica-directeur Dick Verweij,
om de boerderij ‘Hege Bergen’ in te richten voor recreatieve
doeleinden. Deze boerderij ligt op een toplocatie: op
het hoogste punt in de wijde omgeving, direct naast het
Rijsterbos en met uitzicht over het IJsselmeer. Even lijkt
het erop dat dit plan wel zal slagen, maar het loopt vast
tijdens de bestemmingsplanprocedure. Uiteindelijk wordt
het pand weer in gebruik genomen als boerderij. In de
jaren negentig wordt Mirns opnieuw opgeschrikt door een
projectontwikkelaar die de rust lijkt te willen verstoren. Het is
H. Eshuis uit het Drentse Aalden die in de Súdfinsterpolder
(richting Oudemirdum) een passantenjachthaven met 550
ligplaatsen wil aanleggen, met daaromheen ruimte voor
300 bungalows, een golfcourt, een kanocentrum en een
restaurant. De lokale bevolking maakt grote bezwaren tegen
het plan, waarna de gemeenteraad zijn steun intrekt en ook
dit plan van de baan is.
Uiteindelijk is er in de afgelopen twee eeuwen dus
betrekkelijk weinig veranderd in Mirns, afgezien van
de aanleg van een zandstrandje waar kitesurfers en
pootjebadende kinderen gezamenlijk profijt van hebben.
Het kleine IJsselmeerdorpje is daarmee nog altijd even
aantrekkelijk voor toevallige passanten als in het voorjaar van
1823 toen Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp er zo
enorm genoten van de fraaie vergezichten. <

Ambitieus Plan Gaesterlân
van de klokkenstoel om grootschalige recreatie alsnog
mogelijk te maken. In 1971 lanceert projectontwikkelaar
S.Holkema uit Hardegarijp voor dit terrein het ambitieuze
‘Plan Gaesterlân’: een hotel met zwembad, een motelrestaurant, een dertigtal bungalows, een camping, een
sporthal met verschillende sportvelden, een trimbaan en
natuurlijk parkeerplaatsen voor alle gasten. Maar ook dit
plan haalt de eindstreep niet. De gemeenteraad vindt het
plan bij nader inzien te grootschalig voor Mirns en stuurt
aan op realisatie van het plan bij de verderop gelegen
‘Wyldemerk’ bij Kippenburg. Parallel daaraan loopt het
plan van de eigenaar van het Hindelooper badpaviljoen,
18

Klanten op het terras van het Koepeltje. (Collectie Herman Melchers,
archief De Vreeze)
> Meer weten?
In september 2015 verschijnt het boek Om it Heech hinne over de
geschiedenis van de dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs in de 20ste
eeuw. Dit artikel is een bewerking van het hoofdstuk over het
toerisme dat Martinus F. de Vreeze en Jan van Zijverden voor dit
boek schrijven.

SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

DOOR MARLIES STOTER

Turfbok op ’t droge
‘N

iemand ging naar het veen, je kwam er terecht.
Je klom er niet naar op, je viel er uit een ander
leven in neer, als een afgebroken tak, en zulke
takken raakten gauw hun eigenschappen kwijt. Ze kregen
allemaal dezelfde kleur, gingen lijken op alle andere takken
die er al eerder in gevallen waren, daarna leken ze alleen nog
maar op veen, tot ze tenslotte ook die eigenschap verloren:
dan waren ze zelf veen geworden.’ Een citaat uit Publieke
werken van Thomas Rosenboom, die het barre leven van
veenarbeiders rondom Hoogeveen indringend beschrijft.
Zijn verhaal gaat over alle veenarbeiders, ook in Friesland.
In de ogen van de veenbazen en de bestuurders was de
vervening en het polderen een onderneming met risico’s.
Hun succes was vooral te danken aan het loodzware werk
van de arbeiders in het veen. Zo zwaar, dat ze soms huis en
haard verlieten om als arbeidsmigranten naar het Duitse

Ruhrgebied, Amerika of Engeland te gaan, omdat daar de
werktijden en de verdiensten net een beetje beter waren.
Ook de woonomstandigheden waren verre van ideaal.
Zonder foto erbij klinkt het nog enigszins aantrekkelijk:
‘No 49. Woonbok, drijvende turfgraverswoning, die meestal
op ’t droge wordt getrokken.’ Een bok of turfbok is een
platgeboomd vaartuig voor het vervoer van turf. Als een
bok te gammel was geworden, dan kon er altijd nog een
keetje van planken op gebouwd worden. Een paar ramen
en een deur, een schoorsteen door het dak en klaar was de
turfmakerswoning!
Ergens in Opsterland of Smallingerland ligt dit huis en het
gezin van de turfmaker poseert. Het riet staat hoog en de
bomen zijn in blad. Zomer of vroege herfst. Hoe zal het
geweest zijn om ’s winters in dit kale land te wonen, met
muren van een plank dik en een halfrotte vloer? <

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.

Marlies Stoter (Woerden,
1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst
bij het Fries Museum.
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Kort nieuws

door Marijke de Boer

Ottema-Kingma-penning

Bijzondere armband
Bij opgravingen bij Sneek is een bijzondere bronzen
vergulde armband gevonden. Het Groninger Instituut
voor archeologie onderzoekt de tweeduizend jaar oude
veenterpen in het gebied.
www.omropfryslan.nl

Digitalisering erfgoed

Aan professor Johan ter Molen is de eerste OttemaKingma-penning toegekend. Hij krijgt de penning als
blijk van waardering voor zijn driedelige standaardwerk
over Fries goud en zilver. De penning is in het leven
geroepen door de Ottema-Kingma Stichting en
zal op onregelmatige
basis worden uitgereikt
aan personen en/of
instellingen die op het
gebied van kennis in relatie
tot Fries cultureel erfgoed
uitmuntende prestaties
hebben verricht.
www.leeuwardercourant.nl

Een groot deel van het Friese erfgoed, zoals kaarten,
archiefstukken, films, literatuur en museale collecties,
is binnen vijf jaar
digitaal beschikbaar.
Tresoar leidt
de uitvoering,
waaraan tientallen
organisaties
meedoen. De
provincie steekt
vijf miljoen euro
in het project
met als deelprogramma’s Fryslân op de kaart (o.a.
geografische kaarten), Yn lûd en byld (o.a. fragmenten
van Omrop Fryslân), Kolleksje tichterby (collecties van
deelnemende musea), Lân fan Taal (o.a. kranten en
literatuur) en De roots (o.a. notariële akten).
www.tresoar.nl

Reisfles van Hobbe Baerdt van Sminia

Historische interieurs

De Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds
is postuum aan Hans Noordmans (1929-2014)
toegekend. De Sneker kreeg de
prijs omdat hij zich twintig jaar
lang als vrijwilliger inzette voor
het Eise Eisinga Planetarium
in Franeker. Hij leidde de grote
restauratie van het raderwerk in
1997. Prinses Beatrix heeft de
prijs op 17 juni aan de weduwe
uitgereikt.
www.planetarium-friesland.nl

De Stichting Interieurs in Fryslân wil de komende
jaren historisch waardevolle interieurs in de provincie
inventariseren en
onderzoeken. Het
doel van de stichting
is het bevorderen
van bewustzijn
van de waarde
van (historische)
interieurs en
het kweken van
belangstelling
hiervoor, zodat keuzes in behoud en beheer
verantwoord gemaakt kunnen worden. Het project
moet tot een provinciedekkende inventarisatie van
waardevolle interieurs leiden.
www.interieursinfryslan.nl

Werk Vlaskamp ontdekt
In het depot van
het Fries Museum
zijn vier nieuwe
ontwerptekeningen
gevonden van
tuinontwerper
Gerrit Vlaskamp
die hij vermoedelijk
tussen 1883 en 1893
maakte voor het park bij Stania State in Oentsjerk. Tot
nu toe waren maar negen originele ontwerpen bekend.
www.gerrit-vlaskamp.nl
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Bij zijn afscheid als voorzitter van de Ottema-Kingma
Stichting gaf mr. Douwe de Vries namens zijn stichting
een recent verworven unieke fles in leren foedraal met
zilveren plaatjes in bruikleen aan
het Fries Museum. De fles is van
Hobbe Baerdt van Sminia (16551721) geweest, één van de rijkste
Friezen van de 17de eeuw. Hij was
vijftien jaar toen hij de fles met
zijn naam en wapen erop kreeg.
Hij studeerde rechten in Franeker
en werd een gerespecteerd
raadsheer aan het Hof van
Friesland.
www.friesmuseum.nl

libben roppen troch it Frysk Letterkundich Museum
en Dokumintaasjesintrum, ûnderdiel fan Tresoar.
It prizejild, 3.000 euro, komt út de neilittenskip fan
Douwe Tamminga. De oare nominearren wienen Klaas
Rusticus en Sipke de Schiffart.
www.tresoar.nl

Fenno Schoustra
Een groot deel van de collectie van Fenno Schoustra
(1924-2012) is geschonken aan het Historisch Centrum
Leeuwarden. De verzameling van de journalist en
uitgever van ‘t Kleine Krantsje bevat veel foto’s van
Leeuwarden en uitgebreide documentatie over
Leeuwarder straten, bedrijven, gebouwen, horeca en
sportverenigingen. Schoustra schreef ook over de
Elfstedentocht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Op zoek naar verhalen uit WOI

Zilveren Anjer

Gouden gespfragment
In Wijnaldum is een gespfragment uit de 7de eeuw
gevonden. Het sieraad is, net als de fibula die daar
in 1953 is gevonden, ingelegd
met edelsteentjes uit India.
De vondst is in 2015 in het
Fries Museum te zien in een
tentoonstelling over Fries goud
in de vroege middeleeuwen.
www.friesmuseum.nl

Douwe Tammingapriis
Ale S. van Zandbergen hat
foar syn boek Littenser merke
de Douwe Tammingapriis
krigen. Dizze nije literêre priis
foar debutanten moat jongere
skriuwers oanmoedigje om
proaza en poëzij yn it Frysk
te skriuwen. De priis is yn it

Op vrijdag 10 oktober is bij Tresoar een collectiedag
voor materiaal uit de Eerste Wereldoorlog, zoals
documenten, objecten, foto’s en verhalen. Het
voorwerp wordt gefotografeerd en met het persoonlijke
verhaal daarbij opgenomen in het digitale archief
van Europeana. Eventueel kan materiaal na overleg
geschonken worden aan Tresoar.
www.europeana1914-1918.eu/nl

Nij festival Swalk
Swalk is de nije opset fan de Moanne fan it Fryske Boek.
It is in rûnreizgjend festival troch Fryslân fan 12 oant en
mei 21 septimber op teaterskip Bald’r mei elke jûn in
oar programma. Ferhalefertellers Mindert Wijnstra en
Douwe Kootstra dogge mei en in keunstnerskollektyf
dat ûnderweis ferhalen opdocht en ferwurket. It
Frysk Boekefeest is 12 septimber yn de Ljouwerter
Blokhúspoarte, dêr wurde it Kadoboek en Aksjeboek
presintearre.
www.swalk.nl

BOEKEN

DOOR HENK DIJKSTRA

Boeren als bestuurders
In 1900 telde Nederland 2.361 (agrarische) coöperaties, inclusief allerlei andere samenwerkingsvormen
en boerenbonden, de overkoepelende organisaties niet meegerekend. In het boek Voor en door Boeren?
schetst auteur Ronald Rommes op basis van nieuw bronnenonderzoek de opkomst van de coöperatieve
beweging vanaf 1800 tot de Tweede Wereldoorlog.

W

aren het aanvankelijk ‘Heeren’ die de georganiseerde landbouw ter hand namen, later nam de
boer de teugels in handen. In de laatste helft van
de 19de eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog veranderde
het Nederlandse platteland ingrijpend. Steeds meer landbouwproducten werden industrieel verwerkt. Rondom 1900
stichtten boeren en tuinders hiervoor allerlei vormen van
coöperatieve samenwerking, waarbij ze zelf het bestuur ter
hand namen en de geldelijke voordelen opstreken. De ‘oude’
tussenhandel werd buitenspel gezet, waardoor de boeren
hogere prijzen konden beuren. (Soms wel 10-25 procent).
De opkomst van de coöperaties werd niet alleen door de
landbouwcrisis veroorzaakt zoals vaak gedacht wordt.
‘Marktfalen’, de slechte werking van markten voor landbouwproducten, speelden minstens een zo grote rol.
De ontwikkeling van het coöperatiewezen was een transfor-

Winst door coöperaties
matieproces. Boeren waren al eerder begonnen zich te organiseren. De coöperatie zoals we die nu kennen, is in feite
een voorzetting daarvan. Rond 1800 waren er in het oosten
van het land al vormen van samenwerking tussen boeren
zoals veefondsen (verzekeringen). Deze ontwikkelingen
werden door veel tijdgenoten niet opgemerkt en kreeg in de
historische literatuur weinig of geen aandacht. Toch vormen
ze volgens Rommes het begin van een beweging die later
uit zou groeien tot een dominante macht in de landbouw,
waarbij in veel gevallen een marktbeheersing door coöperaties ontstond. Om een paar cijfers te noemen: kort voor de
Tweede Wereldoorlog werd 60 procent van de suikerbieten
en het fruit, 75 procent van de kaas, 82 procent van de boter,
90 procent van de fabrieksaardappelen en bloemen en 100
procent van de groente via coöperaties verwerkt of verhandeld. Verder stimuleerde ze innovaties zoals de introductie
van kunstmest en fabrieksmatige zuivelverwerking.
Uit de studie van Rommes blijkt dat Nederland in Europa
geen achterblijver was op coöperatief gebied, zoals wel verondersteld is. Omstreeks 1850 was ons land zelfs voorloper.
Wel waren ‘we’ later met gezamenlijke verwerking van melk,
aardappelen en suikerbieten en de financiële dienstverlening.
Er zijn in het verleden boekenkasten vol geschreven over de
ontwikkeling van de coöperatieve beweging. Rommes slaagt

er met dit boek in om de coöperatiegeschiedenis kort en
helder neer te zetten. Zonder de coöperatieve beweging had
onze landbouw er heel anders voorgestaan. <

Boeren en tuinders stichtten
rondom 1900 allerlei
vormen van coöperatieve
samenwerking, waarbij
ze zelf het bestuur ter
hand namen en financieel
voordeel kregen.

> Meer weten?
Ronald Rommes, Voor en
door boeren? De opkomst
van het coöperatiewezen in
de Nederlandse Landbouw
vóór de Tweede Wereldoorlog,
Hilversum, 2014
Henk Dijkstra (Gytsjerk,
1959) is directeur van het
Frysk Lânboumuseum in
Earnewâld.
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DOOR RUUD SPRUIT

Liauckama State

Liauckama State op een
tekening door Pieter Portier
uit 1741. Portier heeft
zichzelf op de voorgrond
getekend. (Fries Museum)

Van de Liauckamastate nabij Sexbierum rest alleen nog de in 1604 verfraaide toegangspoort met
‘gibbegatten’ (duivenpoortjes) in de top. Daarachter ligt een 19de-eeuwse boerderij waarin een hotelrestaurant is gevestigd. De gasten kunnen langs de oude met bomen omzoomde slotgracht van de
vroegere state wandelen. Wie hier logeert of een maaltijd nuttigt, zal zich niet realiseren dat op een
steenworp afstand de roemruchte Liauckama’s hebben gewoond, een uitgestorven geslacht dat diepe
sporen heeft getrokken in de geschiedenis van Friesland.

W
In de rubriek ‘Schatten
van stinsen’ diept Ruud
Spruit onbekende en
vaak verrassende verhalen op over personen en
voorwerpen uit de geschiedenis van staten.
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anneer de tot grootste state van Friesland
uitgegroeide stins is gebouwd, is niet bekend.
Over de relatie van de state met de Liauckama’s
horen we pas tegen het eind van de 14de eeuw. De naam van
dat Friese geslacht duikt al eerder op. Bijvoorbeeld in 1096
bij de eerste kruistocht. Zoals Hans Mol heeft beschreven
waren de Friezen nauw betrokken bij de kruistochten. Niet
als ridders te paard, maar als vechtlustig voetvolk. Vanuit
Friesland trokken zij naar het Heilige Land, en passant
de Portugezen een handje helpend in hun strijd tegen de
Moren. De neven Eelco en Sicco Liauckama namen deel aan
de Eerste Kruistocht, gedreven door het verlangen om met
Gode welgevallige werk van hun zonden te worden verlost.
Het door de kerken en kloosters aangeprate schuldbesef en
de angst voor eeuwige verdoemenis na een kortstondig leven
beheerste het bestaan van menige Middeleeuwer. Daarnaast
zal de zucht naar avontuur en de behoefte om moed en

kracht te tonen, ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Een
kruisridder stond na een veilige terugkeer in zijn omgeving in
hoog aanzien. Eelco vond de dood tijdens de gevechten om
Nicea (het huidige Iznik in Turkije). Zijn neef Sicco bereikte
Jeruzalem waar hij dermate opviel door zijn dapperheid dat
hij door Godfried van Bouillon tot ridder werd geslagen.

De moord op abt Eelco
Hij werd gewond, maar genas en keerde terug in Friesland.
Dertien jaar later ging hij voor een tweede keer op kruisvaart,
nu vergezeld van zijn neef Epo. Onderweg werd hij ziek en
overleed in Joppe. Zijn neef nam het lijk mee naar Jeruzalem
waar Sicco met veel pracht en eerbetoon werd begraven.
De vroomheid van de Liauckama’s uitte zich ook op andere
manieren. Zij speelden een prominente rol in de kerk van
Sexbierum die naast uiterlijk vertoon vooral bestond uit

schenkingen voor de armen van de parochie. De kloosters
in de omgeving verwachtten eveneens een bijdrage hetzij
in geld of land, hetzij door het leveren van geestelijken. In
Friesland stonden tientallen kloosters. De geestelijken waren
meestal afkomstig uit vooraanstaande families. Daarnaast
waren er lekenbroeders (converten) die het dagelijks werk in
de keukens, de stallen en op het land moesten verrichten.
Dat de monniken niet altijd een vroom en ingetogen
leven leidden ondervond abt Eelco van Liauckama. Hij
werd omstreeks het jaar 1300 tot priester gewijd en zijn
voorbeeldig leven leidde er toe dat hij tot 12de abt van de
abdij Lidlum werd gekozen. Onder de abdij ressorteerden
verschillende kloosters zoals Ter Poorte in Boksum. De
broeders daar maakten er echt een potje van. In plaats van

De zaak liep geheel uit de hand
vroom en ingetogen te leven gingen zij zich te buiten aan
ontucht en braspartijen. Chr. Schotanus heeft het in zijn
Geschiedenissen van Friesland uit 1658 over ‘buyckdienende
monicken’, die ‘swommen in weelde ende ledicheyt
brandden in vuylicheyt overdaedt ende ongetemdheyt’. Er zat
voor abt Eelco niets anders op dan het klooster te bezoeken
en de monniken tot de orde te roepen. De kloosterlingen
hoorden de preek van de abt braaf aan waarna deze werd
uitgenodigd voor de maaltijd. Daarbij werd overvloedig drank
geschonken en de monniken probeerden de abt dronken te
voeren met het plan hem daarna in de gracht te gooien en
rond te vertellen dat hij overmand door drank in het water
was gevallen.
De abt die zelden dronk werd na de eerste slokken misselijk
en volgens het verhaal gaf hij over in de wijde mouwen van
zijn tabbaard. Daarna ging hij haastig van tafel om zich terug
te trekken in zijn kamer. De zaak liep geheel uit de hand. De
dronken kloosterlingen forceerden de deur van zijn vertrek
en klommen door de vensters. De abt probeerde hen met
vrome praat tot bedaren te brengen. De legende wil dat
de onsmakelijke inhoud van zijn mouwen als rozen op de
grond viel hetgeen de woede alleen maar deed toenemen. De
broeders sprongen ‘met een vielense op hem aen’, bericht
Schotanus, ‘ende sloegen hem met een kodde op’t hooft soo
geweldelijck ende furieuselijck dat het bloedt ende hersenen
aen de wanden sprongen. Doe wierpense ’t Lichaem ter
vensteren uyt in de gracht.’ De volgende morgen werd het
lijk gevonden en herkend door een vrouw uit de buurt. De
woede in Boksum was groot. De monniken en converten
werden gevangen genomen, aan staken gebonden en levend
verbrand.
Abt Eelco werd later zalig verklaard. Op 22 maart wordt
dat jaarlijks herdacht. Geweld bleef de Liauckama’s niet
bespaard. In de strijd tussen de Schieringers en de Vetkopers
stonden zij aan de kant van de Schieringers. Toen Schelte,
de derde met die naam in de familie, zich in het jaar 1498
in Franeker ophield, werd tijdens zijn afwezigheid zijn state
bij Sexbierum bestormd door een bende Vetkopers en

Het poortgebouw van Liauckama State is er nog.

ondanks een bezetting van dertig man veroverd en in brand
geschoten. De schade werd hersteld en binnen vier jaar
was de state groter en mooier dan tevoren. De trouw aan
de moederkerk en de landsheer kwam de Liauckama’s duur
te staan. Nadat de Schelte van dat moment de kant van de
Spanjaarden had gekozen, moest hij in 1574 met zijn derde
vrouw, Jel van Dekema, Friesland verlaten. Zij vluchtten naar
Oldenzaal waar Schelte stierf in 1579. Zijn vrouw keerde
terug naar de state bij Sexbierum waar zij bepaald geen
rustig leven had.

Godfried van Bouillon beloonde Sicco van
Liauckama met de ridderslag vanwege zijn
dapperheid. Detail van een schildering met
dapperen en helden door Giacomo Jaquerio. (Castella della Manta, Cuneo, Italië)

Aan het metselwerk in de
poort is te zien dat het
onderste deel ouder is dan
de bovenbouw uit 1604.

Abt Eelco van Liauckama werd rond 1300 tot priester
gewijd en zijn voorbeeldig leven leidde er toe dat hij
tot 12de abt van de abdij Lidlum werd gekozen. (Fries
Museum)
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Eraert van Pipenpoy en Jel van
Liauckama. De oudste dochter
in het gezin trouwt met deze
heer van aanzien. Hun bruiloft
is bekend geworden als de
Pipenpoyse bruiloft. (Fries
Museum)
Danspartij in de grote zaal
van Liauckama State tijdens
de Pipenpoyse bruiloft. (Fries
Museum)

24

Nadat in 1580 Friesland de zijde van de gereformeerden had
gekozen kwam er een eind aan de macht van kloosters en
kerken en hun beschermheren. De Liauckama’s verloren hun
invloed via de kerk van Sexbierum en de daarbij behorende
rechten en plichten. Liauckama State werd tot twee keer
toe geplunderd. In 1580 vielen de geuzen van Sonoy, die in
Harlingen lagen, de state aan. Terwijl Jel met negen kinderen
en haar 90-jarige moeder zich schuil hielden, werd het huis
boven hun hoofd in brand gestoken. Vrienden wisten hen in

veiligheid te brengen. De Liauckama’s waren taai. Zij bleven
trouw aan Rome en Madrid en verfraaiden voortdurend hun
bezit. Vanaf 1618 zwaaide Jarich van Liauckama de scepter in
de state. Het huis was omringd door tuinen en boomgaarden
met onder meer kersen-, pruimen-, appel- en zelfs een paar
amandelbomen. Een prachtige plaats voor een bruiloft zoals
die omtrent die tijd plaats vond.
Het was niet eenvoudig voor een Liauckama om als katholiek
en Spaansgezinde (Jarich was zelfs kolonel in Spaanse dienst
geweest) een partner in Friesland te vinden. Jel, de oudste
dochter in het gezin, trouwde met Eraert van Pipenpoy,
heer van Merchten. Een heer van aanzien uit de Zuidelijke
Nederlanden. Jarich besloot op Liauckama State een feest te
geven. Over deze vermaarde Pipenpoyse bruiloft uit 1616 zou
nog lang worden gesproken.
Het huis werd opgeknapt en verfraaid. Voor de gasten werd
een maaltijd aangericht zoals men zelden zag. De tafels in de
grote zaal bogen door onder de last van hammen, pasteien
en taarten, zwanen en ander gevogelte. De bedienden
draafden af en aan met opgetaste tinnen schotels. De
wijnbekers werden voortdurend bijgevuld. De gasten sneden

Een prachtvolle bruiloft
met hun mes stevige stukken vlees af, knoopten een flink
servet voor en kluifden met hun blote handen het vlees van
de botten waarbij het vet langs hun kin droop.
Een schilder heeft de hele bruiloft vastgelegd op een reeks

geweest. Op de state zou zich een wapendepot voor de vijand bevinden,
zo werd er gemompeld. Woedende boeren trokken op naar de state en
wilden de boel in brand steken. Gelukkig wist de invloedrijke dominee
Balthazar Bekker uit Franeker de zaak te sussen.
Liauckama State bleef bewoond tot het jaar 1800. De laatste bewoonster
vermaakte het huis aan haar neef jhr. Ernst J.R. van Grotenhuis van
Onstein die de state niet bewoonde, maar wel voor het onderhoud moest
opdraaien. Dat werd hem te veel en in 1824 werd het rampzalige besluit
genomen om de oude state te slopen.
Sexbierum heeft als herinnering aan de Liauckama State nog slechts een
gracht en een poort. De roemrijke state met de rijke inventaris zou nu een
topattractie voor Friesland zijn geweest. Gelukkig is een groot deel van de
schilderijencollectie bewaard gebleven en door de nazaten van
jhr. Grotenhuis geschonken aan het Fries Museum. <
Johannes en Eelco, twee van de tien kinderen van
Tryn van Liauckama en Diederick van der Laen.
(Fries Museum)

van tien schilderijen, waarvan er twee bewaard zijn gebleven.
Ze hangen in het Fries Museum. Het ene toont de grote zaal
van de state tijdens het diner. Op het andere zijn de gasten
aan het dansen in de zelfde ruimte bij de muziek van een op
een balkon gezeten orkestje.
Met het overlijden van Jarich in 1642 stierf de naam
Liauckama uit. Jel en Eraert kregen één dochter: Sophia
Anna. Zij trouwde met Wytze van Cammingha en ging
met hem op Liauckama State wonen. Geen gelukkig
huwelijk naar het schijnt, want toen Wytze in Eppeghem
(Vlaams Brabant) werd vermoord, gingen er onmiddellijk
geruchten dat Sophia daar de hand in had. De jonge weduwe
hertrouwde vervolgens met Johan Albrecht graaf Schellard
van Obbendorf, die haar zo slecht behandelde dat zij zich
met behulp van het gerecht liet scheiden. Sophia kreeg geen
kinderen. Zij bleef eenzaam wonen op Liauckama State.
Zij hield van prachtige kleren en sieraden en liet zich in vol
ornaat portretteren. Nog tot in de 20ste eeuw zei men in
Sexbierum van iemand die zich opvallend kleedde: ‘Je ziet er
uit als mevrouw Van Pipenpoy’.
Na de dood van Sophia in 1670 viel de state aan haar volle
neef: Alexander Joseph van der Laen, één van de zoons van
haar zuster Tryn die met een Diederick van der Laen was
getrouwd. Deze Alexander trouwde in 1672 met Ael van
Hiddema. Het jonge stel kon bepaald niet genieten van een
kalme wittebroodsperiode. Het jaar 1672 was het Rampjaar.
Oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. In
Friesland werden dienstplichtigen (de zogenoemde Derde
Hand) opgeroepen. Ieder die een schop kon vasthouden
moest helpen met het opwerpen van sterkten en
verdedigingswerken zoals de Schans Gorredijk. Er werd ook
land onder water gezet om de vijand te keren. De boeren
ondervonden grote schade en zochten een zondebok. Al
snel wezen de vingers naar Liauckama State, daar was
men katholiek en Van der Laen was zelfs in Spaanse dienst

Sophia Anna van Pipenpoy,
dochter van Eraert en Jel. Zij
hield van prachtige kleren en
sieraden en liet zich in vol
ornaat portretteren. Nog tot
in de 20ste eeuw zei men in
Sexbierum van iemand die
zich opvallend kleedde: ‘Je
ziet er uit als mevrouw Van
Pipenpoy’. (Fries Museum)

> Meer weten?
In de tentoonstelling Oud
Geld in het Fries Museum
is veel aandacht voor de
Liauckama’s en zijn tal van
schilderijen te zien.
Ruud Spruit (Leiden, 1942)
was onder andere directeur
van het Westfries Museum
in Hoorn. Hij schrijft over
kunst, geschiedenis en
architectuur.
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KERST HUISMAN

Oebele Vries en het Friese communalisme
‘Fryslân hat in opfallend ôfwikende skiednis, en dat makket dy skiednis krekt sa ynteressant’. Ziehier de motivatie van dr. Oebele
Vries om zich met jarenlange overgave – een hartstocht die na zijn pensionering nog onverminderd voortduurt – op het onderzoek
van de Friese geschiedenis te storten.

E

en belangrijke rol speelt daarbij het begrip
communalisme, een idee dat staat voor een
kleinschalige en gedecentraliseerde maatschappijvorm,
waar niet koningen en landsheren het voor het zeggen
hebben, maar ‘gemeenten’, corporaties van stadsburgers of
landbezitters, die ‘stem in staat’ hebben of zelfs helemaal de
dienst uitmaken.
Oebele Vries (1947) is niet de uitvinder van dat begrip, dat is
de Duitse historicus Peter Blickle, maar de Friese historicus
past het ook op Friesland toe. Blickle heeft dit verklarende
organisatieprincipe ontwikkeld naar aanleiding van zijn
onderzoek naar de grote Boerenopstand van 1525, die in

Friese vrijheid

Oebele Vries. (Foto Hoge Noorden)

Wat beweegt Friese historici? Waarom doen geschiedkundigen onderzoek op dit relatief
kleine terrein van wetenschap? En met welke onderwerpen? Onderliggende vraag is: wat is
eigenlijk Friese geschiedenis? Redenen genoeg voor een serie interviews met onderzoekers op
het terrein van de Friese geschiedenis. Als tweede dr. Oebele Vries, eerder werkzaam bij het
Frysk Ynstitút aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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grote delen van Midden- en Zuid-Duitsland woedde.
Blickle, die ook werkte aan de universiteit van Bern in
Zwitserland, heeft (uiteraard) ook grote belangstelling
voor het Zwitserse communalisme. Het bijzondere van de
huidige Zwitserse staat is dat deze, als enige in Europa,
teruggaat op het Middeleeuwse communalisme. Het Friese
communalisme, dat een tijdlang ook succesvol is geweest,
aldus Vries, is daarin niet geslaagd. Een verklaring zou
kunnen zijn dat in het Zwitserse Eedgenootschap, anders
dan in de Friese landen, krachtige steden de leidende de rol
op zich hebben genomen.
Traditioneel wordt in de Friese historiografie de term ‘Friese
vrijheid’ gehanteerd. Voor sommigen is dit wellicht een
ietwat ideologisch geladen begrip, maar deze term werd
in Friesland al sinds de 14de eeuw gebruikt en is dus in
principe ‘waardevrij’. Waar het om gaat, is de vraag hoe het
begrip ‘vrijheid’ hier bedoeld is. Men moet ervoor oppassen
uit te gaan van het moderne begrip. Sinds Nico Algra’s
proefschrift uit 1966 wordt ‘Friese vrijheid’, in ieder geval
door Nederlandse historici, gezien als uitsluitend politieke
en niet sociale vrijheid, zoals Ubbo Emmius het als eerste
presenteerde. Vries meent aan te kunnen tonen dat Algra een
te eenzijdig beeld heeft gegeven.
Volgens Vries is de communalistische organisatiewijze in het
Middeleeuwse en 16de-eeuwse Europa tamelijk wijdverbreid
geweest. Hij meent dat daarbij onderscheid moet worden
gemaakt tussen een stedelijk en een ruraal (plattelands-)
communalisme. Hij noemt wat de eerste groep betreft
als voorbeeld de stadsstaten in Duitsland en Italië, wat de
tweede betreft IJsland, delen van Scandinavië, Zwitserland

(waar uiteindelijk ook belangrijke steden meededen) en,
misschien wel het meest prototypisch, ook de Friese landen.
Dat dit aspect veelal is ondergesneeuwd in het historisch
onderzoek komt volgens hem vooral door de nadruk die
vanaf het begin van de 19de eeuw valt op de belangstelling
voor het ontstaan van de natiestaten. Tegelijkertijd diende
het historisch onderzoek ook om die natiestaten historisch te
rechtvaardigen. En aangezien veel natiestaten voortkwamen
uit eerder absolutistisch geregeerde koninkrijken, was er
nauwelijks belangstelling voor andere maatschappijvormen.
Monarchale staten waren als het ware de norm bij het
historisch onderzoek.
Het leek er aanvankelijk helemaal niet op dat de historicus
Oebele Vries zich in deze richting zou ontwikkelen. ‘Ik wie
wol Frysksinnich’ zegt hij over de tijd dat hij in Groningen
aan de studie geschiedenis begon. Dat was in 1965.
Vandaar dat hij ook enkele colleges van Wybren Buma en
Meinte Oosterhout aan het Frysk Ynstitút volgde. Maar zijn
belangstelling ging vooral uit naar de nieuwste geschiedenis,
waarin hij in 1972 ook afstudeerde, met een doctoraalscriptie
over de links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond. Een
bewerking hiervan werd gepubliceerd in het tijdschrift
Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden. D66, dat zich beschouwt als opvolger
van de VDB, omschrijft zijn leidend beginsel wel als het
zogenoemde ‘systeemloze model’, een begrip dat Vries in
zijn artikel heeft gelanceerd.
Als bijvakken koos hij Middeleeuwse geschiedenis en
Oudfries. Zijn tweede bijvak was overigens bijna Russisch
geworden, want ook daarin heeft hij tentamens afgelegd.

Van schrijftaal naar spreektaal
Na zijn militaire diensttijd, waarin hij, vanwege zijn kennis
van het Russisch, werd geplaatst bij de School Militaire
Inlichtingendienst in Harderwijk, keerde hij terug naar
het universitaire ‘fermidden’ in Groningen. Hoogleraar
Buma haalde hem naar zijn instituut. Vries zette zich daar
aan de uitwerking van het vierde deel van de al eerder
door de frisist Pieter Sipma gepubliceerde Oudfriese
oorkonden. Zijn onderzoek (samen met anderen) aan het
door het Groninger Instituut voor Geschiedenis opgezette
project bureaucratisering vormde een intermezzo. Hieruit
resulteerden eveneens publicaties, waaronder een artikel
over de Nederlandse ambtenaar in de tijd van de Republiek.
Daarna keerde hij terug in de Friese sfeer. Hij werd
wetenschappelijk medewerker aan het Frysk Ynstitút met
als taakopdracht: de lexicografie van het Oudfries. ‘No hie
ik net echt de ambysje om leksikograaf te wurden’, zegt hij
achteraf. In zijn vrije tijd begon hij aan een proefschrift over
het Heilige Roomse Rijk (van de Duitse natie) en de Friese
vrijheid, waarop hij in 1986 promoveerde. Toen de faculteit
een stop zette op grote woordenboekprojecten, richtte hij

Oebele Vries heeft vijftig
jaar gevoetbald bij v.v. De
Wâlden in Damwâld. Bij
de start van zijn vijftigste,
en laatste, seizoen werd
hij in september 2007 in
het zonnetje gezet. (FDSFotopress)

zich op een onderzoek naar de vraag waarom de Friese taal,
die tot aan het begin van de 16de eeuw in Westerlauwers
Friesland in heel veel gevallen schriftelijk werd gebruikt, een
eeuw later alleen nog als spreektaal in gebruik was. Een mooi
onderwerp op het snijvlak van geschiedenis en filologie.
Toen de provincie Fryslân in de vestiging van het gezag van
hertog Albrecht van Saksen in 1498 een mooie gelegenheid
zag om haar 500-jarig bestaan te gaan vieren, zette Vries
daarbij grote vraagtekens. Hij wilde niet meewerken,
maar was wel bereid een bijdrage te leveren aan het
wetenschappelijk congres rond de gebeurtenissen van 1498
dat in Leeuwarden werd gehouden. Hij verdiepte zich nu
opnieuw in het verschijnsel ‘Friese vrijheid’, waarna hij dit in
zijn lezing op dit congres voor het eerst in het kader van het
communalisme plaatste. Hij liet hierin aan de hand van het
Zwitserse voorbeeld zien dat het communalistische model
en dus ook de Friese vrijheid niet bij voorbaat tot mislukken
gedoemd was. Later was hij wel nauw betrokken bij de grote
tentoonstelling, ook weer met een wetenschappelijk congres,
over de Friese vrijheid in Emden en Aurich in 2003. Het
onderwerp houdt hem, naast veel andere zaken, nog steeds
bezig en hij hoopt er ook nog meer over te publiceren.
In zijn historisch onderzoek heeft hij zich altijd een
leerling van de eminente Groningse hoogleraar nieuwste
geschiedenis Ernst Kossmann gevoeld, van wie hij ook
assistent is geweest. ‘Ik haw altiten besocht, op it earste
gesicht pleatslike ferskynsels yn in breder ramt te pleatsen’.
Dat had hij van Kossmann geleerd; de resultaten daarvan
zien we vandaag in de Friese historiografie. <

Vries schreef tal van
publicaties, waaronder
Asega, is het dingtijd? uit
2007 en De taal van recht en
vrijheid uit 2012.
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(Foto Hoge Noorden)

Column Eelke lok

Tsjinstber
Wy Friezen binne in frjemd folkje. Wy wenje yn
in provinsje dy’t by útstek geskikt is om je in
pear dagen of wiken del te jaan. Wy binne in
rekreaasjeprovinsje. Mar wat skuort dat wurd
ús raar troch de earen. Dus ha we der eins nea
wat oan dien. Ja, fansels, as der lju wienen
dy’t hjir efkes in tintsje delsette woene, ach
sjoch dêr is noch in kampke grûn, dêr stiet
dochs neat oars op. Jim rêde jim wol net? Silen
leare, ja wis ju, kinne we moarn wol in slachje
de mar op. Ite? No de kroech by de brêge hat
wol in flaubyt. Boadskippen? Efkes om tinke,
woansdeis is de winkel hjir ticht, want dan
helpt Jan syn heit op de pleats. Sa likernôch. It
oerkaam ús wat.
En fansels is hjir en dêr al wat mear ynspile
op de neden fan Jan Rekreant, mar oft we no
echt ús bêst dogge, dat freegje ik my ôf. Wylst
it fantastysk gie. De kroech by de brêge waard
nei tsien jier ferkocht, hy wie binnen. It iene
lesboatsje waard in grutte groep sylskoallen.
En it kampke grûn is heechweardige
rekreaasjegrûn, likernôch hûndert kear safolle
wurdich as doe. En wat wichtich wie, we lieten
de natoer yn stân. Oerheden hawwe it ús doe
ynflústere: der binne genôch banen en der
kinne noch wol folle mear bykomme.
Mar wy dogge krekt as binne we net ôfhinklik
fan de rekreaasje, we litte it ús inkeld
oerkomme. En we prate noch lêbjend oer
sokke plakken as Monaco, wylst we net sjogge
dat de Waadsee in kear sa moai is. En we
wize de gasten net nei sokke plakken. We
lûke de skouders op, en organisearje allegear
skitterjende eveneminten. Suksessen. Mar dy
oare minsken, dy rekreant, dy toerist, kin net
iens op in terras sitte, dêr sitte wy sels allegear.
We ha sels de measte wille derfan. Deputearre
Jannewietske de Vries hat ús frege gastfrijer te
wurden en sels it brêgeklompke fuort te smiten.
Mar wy witte net wat gastfrij is. Dat is foar
ús safolle as tsjinstber. En dat is in Fries oan
nimmen.
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boeken kort
Het Leeuwarden Boek
Pieter de Groot
WBooks, Zwolle, 2014
384 p. | isbn 9789066305724 | € 14,95
In de serie bekende blokboeken van
uitgeverij WBooks is nu ook een deel
over Leeuwarden verschenen. Oudredacteur van de Leeuwarder Courant
en ‘Liwwadder’ Pieter de Groot geeft
in Het Leeuwarden Boek een staalkaart
van het leven in Leeuwarden door de
eeuwen heen. De korte verhaaltjes worden ondersteund
met beeldmateriaal uit de collectie van Historisch
Centrum Leeuwarden.
Tjitske’s Dagboek 1943-1946; Tjitske’s Deiboek
Roel T. van der Heide & Reinder Eisenga
Bornmeer, Gorredijk, 2014
176 p. | isbn 9789056153236 | € 15
Onderwijzer Jan Eisenga werd tijdens
de Meistaking in 1943 opgepakt
en gefusilleerd door de Duitse
bezetter. Zijn vrouw Tjitske blijft
alleen achter met hun twee kinderen,
verdrietig en machteloos. Ze besluit
het dagboek van haar man voort te
zetten. Een uniek egodocument waarin ze schrijft
over haar machteloosheid, de onzekerheid over zijn
lot en uiteindelijk over haar verdriet. Tjitske schreef
haar dagboek in het Fries. Dat is nu vertaald door
Jetske Bilker, het voorwoord is van Truus de Witte die
promoveerde op het onderwerp ‘oorlogsvermisten’.
Fries goud en zilver
Johan ter Molen
Bornmeer in samenwerking met de Ottema-Kingma
Stichting, Gorredijk, 2014
1024 p. | isbn 9789056153229 (3 delen) | € 125
De Friese edelsmeedkunst is
onderwerp van uitvoerige studie.
In Fries goud en zilver komt al die
informatie eindelijk bij elkaar. In dit
standaardwerk, door de uitgever zelf
aangeduid als een acht kilo zware,
driedelige ‘monsteruitgave’, duikt een
team van specialisten onder leiding van prof. dr Johan
ter Molen dieper in de wereld van het Friese goud
en zilver. Alle afbeeldingen in het boek zijn speciaal
voor de gelegenheid gemaakt door Tom Haartsen,
kunstfotograaf bij uitstek.
Terpen in Friesland; Een inleiding
Kerst Huisman
Bornmeer, Gorredijk, 2014
160 p. | isbn 9789056153243 | € 17,50
De eeuwenoude Friese terpen vormen
een waardevolle bron van informatie
over de cultuurgeschiedenis van
Friesland. Ruim anderhalf millennium
geleden huisden de Friezen op deze
merkwaardige woonheuvels in het
verder tamelijk drassige gebied.
Daarbij lieten ze allerlei sporen achter. Die sporen
zijn bij het afgraven van de terpen successievelijk
weer teruggevonden. Historicus Kerst Huisman is
gefascineerd door de terpen. In Terpen in Friesland
heeft hij alle beschikbare kennis over het leven op de
Friese terpen bij elkaar gebracht. Daarbij probeert hij
antwoord te geven op de belangrijkste vragen die we
nog hebben over de wereld van de terpbewoners.

door Jan van Zijverden

Fries design; Fristho ‘vooruitstrevende meubelen’
1921-1978
Bert Looper
Bornmeer, Gorredijk, 2014
144 p. | isbn 9789056153267 | € 25
Als het gaat om meubeldesign in de
20ste eeuw komen we misschien nog
wel op namen als Gispen, Rietveld en
Braakman. De naam Fristho is echter
aanzienlijk minder bekend. Toch was
de Friesche Stoel- en Houtwarenfabriek
opmerkelijk succesvol in Europa.
Historicus en designkenner Bert Looper gaat in deze
publicatie dieper in op de geschiedenis van de firma
Fristho, die met ontwerpers als Kho Liang Ie, Wim
Crouwel, William Watting, Inger Klingenberg en Rudolf
Glatzel mede vorm gaf aan de stijlperiode die we ‘midcentury modern’ noemen.
Het Baarsma imperium; Een handelsfamilie uit een
ventersdorp
Jaap van der Boon
Wijdemeer, Leeuwarden, 2014
180 p. | isbn 9789082073805 | € 25
Baarsma is een bekende naam in
het midden- en kleinbedrijf. Denk
bijvoorbeeld aan Baarsma’s Mode
op Ameland, groothandel Baarsma
in de Westereen, de bekende Friese
beddenzaak Meulen & Baarsma en de
internationaal opererende Baarsma
Wine Group. De wortels van al deze bedrijven liggen
in De Westereen. Ooit begon daar Rein Thijsses
Baarsma een kruidenierswinkel annex kaashandel
en groentekwekerij. In Het Baarsma imperium
beschrijft Jaap van der Boon de geschiedenis van het
ondernemersgeslacht Baarsma.
Klaarkamp; Middeleeuws klooster bij Rinsumageest
Erwin Boers
Uniepers Uitgevers, Hoorn, 2014 (deel 10 in de serie
Archeologie in Fryslân)
96 p. | isbn 9789087410292 | € 15,90
De cisterciënzer monniken van het
klooster Klaarkamp hadden grote
invloed op de geschiedenis van
Friesland. Ze maakten landerijen
vruchtbaar, ontgonnen het veen en
legden sluizen aan. Tussen 1165 en
1600 groeide de abdij op de terp bij
Rinsumageest uit tot het rijkste en meest invloedrijke
klooster van Friesland. Met de Reformatie kwam een
einde aan de kloostertijd. Journalist Erwin Boers heeft
de geschiedenis van klooster Klaarkamp nu vastgelegd
in deel 10 in de serie ‘Archeologie in Fryslân’.
De Laurentiuskerk van Kimswerd, een pronkstuk
Reinder Politiek
Elikser, Leeuwarden, 2014
437 p. | isbn 9789089546302 | € 27,50
Terwijl steeds meer kerken hun deuren
sluiten, is het aantal publicaties erover de
laatste jaren spectaculair toegenomen. In
De Laurentiuskerk van Kimswerd beschrijft
Reinder Politiek de duizend jaar oude
geschiedenis van de kerk in het dorp
van Grutte Pier. Over het ongeschonden
kerkinterieur uit de 17de eeuw, over het geheimzinnige
timpaan, de oude grafkelder, de inkomsten van een
priester, de torenhaan en de kerkenpaden in Kimswerd.

boeken

door Jan van Zijverden

UITGELICHT

DOOR MARIJKE DE BOER

te zien heeft hij een hulpje meegenomen die hem op de
voet volgt. Ondertussen wordt er nog hard gewerkt aan
het schilderwerk van de afrastering. De schilder wordt
nauwlettend in de gaten gehouden door een jongen uit
de buurt die in zijn matrozenpakje staat toe te kijken.
Vanachter het hek spreekt een van de bewoonsters
met de man in het driedelig kostuum. Steekt ze hem
een hart onder de riem of foetert ze hem juist uit? In
elk geval denken haar buren op de achtergrond er het
hunne van. Ze keuvelen gewoon door.
En dan te bedenken dat Gombault aanvankelijk
helemaal niet van plan was om fotograaf te worden. Hij
studeerde medicijnen in Wenen. Toen zijn vader failliet
ging, moest hij noodgedwongen stoppen met zijn
studie. Hij vertrok naar Obermarsberg in Duitsland om
er als fotograaf aan de slag te gaan. Met zijn tweede
vrouw belandde hij in Nederland, waar hij vermoedelijk
ging fotograferen voor het blad de Kennemer. In 1924
verhuisde hij naar Leeuwarden om er bedrijfsleider te
worden bij de Leeuwarder Papierfabriek.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want
nog in hetzelfde jaar trad hij als fotograaf in dienst
bij Mindert Hepkema, de uitgever van het Nieuwsblad
van Friesland en het Leeuwarder Nieuwsblad. Hij
beleefde er mooie jaren. Aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog raakte hij - net als nogal wat
nationalistische Friese onderzoekers - echter in de
ban van de archeologie en de volkskunde. Hij sloot
zich aan bij de Volksgezinde Werkgemeenschap en
leverde foto’s aan Duitsgezinde bladen als It Fryske
Folk, Hamer en Noorderland. Op Dolle Dinsdag moest
hij op last van de Duitse bezetter terug naar Duitsland.
Na de oorlog wilde hij de draad weer oppakken in
Leeuwarden. Dat bleek onmogelijk, als voormalig
Rijksduitser werd hij niet meer toegelaten in Nederland.
In 1961 overleed Charles Gombault in Lübeck. Zijn rijke
fotocollectie bleef achter in Friesland en is nu in beheer
bij Historisch Centrum Leeuwarden. Met de uitgave
van Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen leggen
Leendert Plaisier en Andries de Haan niet alleen een
boeiende periode uit de Leeuwarder geschiedenis vast,
het is tevens een eerbetoon aan Charles Gombault. <

(Fries Museum)

‘De voortbrengselen van de fotografie hadden in deze
periode ook steeds
vaker het karakter
van momentopnamen die een
gevoel van onmiddellijke nabijheid
teweegbrachten.’
Dat schrijft Mattie Boom in Een
nieuwe kunst: Fotografie in de 19de eeuw. En ze vervolgt:
‘De fotografen legden niet slechts het landschap, maar
ook de aantasting daarvan vast: de aanleg van bruggen,
kanalen en spoorwegen’. Het werk van de Oostenrijkse
fotograaf (1880-1961) Charles Gombault uit de tijd tussen de twee wereldoorlogen, past precies in dit plaatje.
Al bladerend door het werkelijk prachtig uitgevoerde
fotoboek Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen, krijg
je het gevoel dat je een wandeling maakt door Leeuwarden in de jaren twintig en dertig. Je bent erbij, je maakt
het mee. Je loopt over de Leeuwarder pluimveemarkt,
langs de onbewoonbaar verklaarde woningen in het
Bagijneklooster, je struikelt bijna over de vracht die aan
de Willemskade gereed staat voor transport en je staat
toe te kijken als de ‘aso-containers’ aan de Greunsweg
in rook opgaan. Tegelijk ontmoet je markante Leeuwarders en je ziet hoe de stad in hoog tempo verandert
met de aanleg van nieuwe bruggen, woon- en winkelcomplexen en openbare gebouwen.
Gombault is een meester in het in beeld brengen van
een verhaal. Neem nu de foto die hij maakte van de
prikkeldraadafrastering op de grensscheiding tussen
Leeuwarden en Leeuwarderadeel. Die afrastering kwam
er toen aannemer Kolk woningen bouwde aan de
Lekkumerweg, maar zich niet aan de afspraken hield
die de gemeente Leeuwarden met hem had gemaakt.
Op de foto is het conflict door Gombault letterlijk
in beeld gebracht. Wat is er allemaal aan de hand?
Op de voorgrond zien we hoe de afscheiding wordt
geïnspecteerd door een man in driedelig kostuum. Zo

(Particuliere collectie)

Leeuwarden tussen beide wereldoorlogen, vastgelegd door fotograaf Charles Gombault
Leendert Plaisier en Andries de Haan
Friese Pers Boekerij | Leeuwarden, 2014
127 p. | isbn 9789033004469 | € 24,95

Zilveren herinneringen

In de tentoonstelling Zilveren herinneringen in het Fries
Museum vertellen de zilveren voorwerpen door hun
vorm en inscripties het verhaal van mensen. Hierdoor
is het zilver verbonden met speciale momenten in het
leven van een man, vrouw of kind.
De tentoonstelling is in drie zalen te zien, onderverdeeld in de thema’s geboorte, leven en dood. Nog
steeds bestaat de gewoonte om een pasgeboren baby
een zilveren lepel met de naam en de geboortedatum
van het kind erop te geven. Die gewoonte ontstond
midden 17de eeuw. Sommige lepels worden verschillende generaties lang van vader op zoon doorgegeven.
In een grote lepelvitrine hangen zo’n tweehonderd
geboortelepels, elk met hun eigen verhaal dat via een
touchscreen op te vragen is, net als informatie over de
eigenaar, de inscriptie en de maker.
Een lepel kan ook ter herinnering zijn, zoals bijvoorbeeld
twee identieke lepels, gemaakt door zilversmid Casper
Frans Seth. Ze herinneren aan het korte leven van Anke
(1757-1770). De lepels zijn een geboortelepel en een
gedachtenislepel. Andere objecten in de tentoonstelling
zijn een zogenoemde Hansje-in-de-kelder, van zilversmid Jarig Gerrits van der Lely uit 1648. Een klein zilveren poppetje komt tevoorschijn als er wijn in de schaal
wordt geschonken. Op weg naar volwassenheid krijgt
Hans-Willem (1721-1755) van Aylva op elfjarige leeftijd
een zeepdoos. Griet en Grets Dovves krijgen in 1593
een zilveren rijgnaald voor hun rijglijf. Als dank voor
vijfentwintig jaar trouwe dienst wassen en strijken krijgt
Aukje Roelsma in 1880 van haar adellijke werkgevers een
zilveren wastobbe.
Naast het zilver is werk te zien van de van oorsprong
Friese kunstenarers Pietsjanke Fokkema. Ze maakte een
serie nieuwe tekeningen die bij elkaar één groot werk vormen. Ze markeert belangrijke gebeurtenissen in het leven
met cirkels. Door de geboortelepels in haar familie is ze
nieuwsgierig geworden naar haar eigen stamboom. In
een stamboom, verbeeld met cirkels, wordt dit zichtbaar
gemaakt. Ze zet onze herinnering aan het werk en maakt
verbintenissen met het verleden. De tentoonstelling is tot
en met 17 augustus in het Fries Museum te zien. <
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kalender

door Marijke de Boer

3, 10, 17 en 24 augustus
STADSWANDELING OUDE BINNENSTAD
Een wandeling langs Leeuwarder erfgoed met een
bezoek aan de Oldehove en het HCL.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

13 augustus
INLEIDING FRIES
DESIGN
Bert Looper, auteur
van het boek Fristho
vooruitstrevende meubelen
1921-1978, vertelt over de
vier tentoonstellingen van
Fries Design bij Tresoar,
Museum Martena,
Museum Joure en het
Nationaal Vlechtmuseum.
www.friesdesign.com

6 september

tot en met 14 september

FRISTHO IN RIJKS HBS
In de oude school is oorspronkelijk Fristho-interieur
uit 1928 te zien, betimmering en meubels zijn gemaakt
door de meubelfabriek uit Franeker.
www.friesdesign.com

GERRIT VLASKAMP
Aan de hand van de tuinen en parklandschappen van
tuinarchitect Vlaskamp wordt een portret neergezet van
de Friese maatschappij in de tweede helft van de 19de
eeuw.
www.friesmuseum.nl

tot en met 7 september
HAVANK
In Dekema State in Jelsum is een tentoonstelling te zien
over Havank. De schrijver Hendrikus van der Kallen
(1904-1964) verbleef graag op de state.
www.dekemastate.nl

tot en met 14 september

10 september

21 september

OUDE FILMS OVER LEEUWARDEN-ZUID
Oude filmfragmenten over de dorpen Reduzum, Grou
en Jirnsum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 17 augustus

11 september

ZILVEREN HERINNERINGEN
Tentoonstelling over Fries zilver, dat uniek is, van
hoogwaardige kwaliteit en vaak prachtig gedetailleerd.
www.friesmuseum.nl

FRISTHO EN
MODERN MEUBELDESIGN
Bert Looper
houdt een lezing
over de wereld
van de Franeker
meubelfabriek
Fristho.
www.friesdesign.com

24 augustus
VLASKAMP-TUINDAG
In Mantgum zijn aan de Seerp van Galemawei
verschillende tuinen ontworpen door Gerrit Vlaskamp
(1834-1906). Er zijn rondwandelingen en lezingen.
www.nicokloppenborg.nl

27 augustus

13 en 14 september

AMERIKAANSE WINDMOTOR
Het Fries Landbouwmuseum organiseert een
wandeltocht naar een Amerikaanse Windmotor in de
Jan Durkspolder. Gids is molenaar Jaap van der Bij.
www.frieslandbouwmuseum.nl

OPEN MONUMENTENDAG
Het landelijke thema dit jaar is ‘Op
reis’. In de gemeente Leeuwarden zijn
zo’n twintig monumenten in Wergea,
Warstiens, Idaerd, Reduzum, Friens, Aegum, Jirnsum,
Warten en Grou toegankelijk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 30 augustus
100 PORTRETTEN

14 september

In Tresoar zijn honderd kunstenaarsportretten te zien,
met alle winnaars van de literaire Gysbert Japicxpriis, en
werk uit de verzameling van Galerie De Roos van Tudor.
www.tresoar.nl

tot en met 31 augustus
GERRIT VLASKAMP IN LITTENSERADIEL
It Tsiispakhús in Wommels heeft een expositie over de
tuinen die Vlaskamp in Littenseradiel ontwierp.
www.tsiispakhús.nl

tot en met 31 augustus
WOLLIG DOKKUM
De expositie toont visserstruien en antiek breiwerk.
Ook in museum ‘t Fiskershúske in Moddergat is een
expositie over visserstruien.
www.museumdokkum.nl

tot en met 31 augustus
LEEUWARDEN TUSSEN BEIDE WERELDOORLOGEN
De expositie toont foto’s van Charles Gombault (18801961) die de Friese hoofdstad vastlegde en zo het
vooroorlogse Leeuwarden laat zien.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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GEVANGEN IN FRIESLAND
Expositie over het verhaal van 500 jaar gevangeniswerk,
met verhalen van oud-personeel van de Blokhuispoort.
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl

5 EEUWEN KAATSEN IN LEEUWARDEN
Sporthistoricus Pieter Breuker vertelt over het
georganiseerde kaatsen, dat al in de 16de eeuw bloeide
in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

28 september
TUINEN VAN VLASKAMP
Nico Kloppenborg, tuinontwerper en kenner van
historisch groen, vertelt over door Vlaskamp
aangelegde tuinen in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

verwacht

CULTUURHISTORISCHE BOOTTOCHT
Boottocht door voormalige gemeente Boarnsterhim en
door De Fryske Marren. Onderweg lezingen over de cultuur, de geschiedenis en het landschap van het gebied.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 september
MEER DAN ROTANSTOELEN
In het Nationaal
Vlechtmuseum vertelt Anja
Tollenaar over Dirk van
Sliedregt (1920-2010) die
een stempel drukte op de
vormgeving in Nederland.
www.friesdesign.com

tot en met 14 september
FRIES DESIGN
De vier tentoonstellingen, bij Tresoar, Museum
Martena, Museum Joure en het Nationaal
Vlechtmuseum, besteden aandacht aan de
geschiedenis van Friese meubelontwerpers en er
zijn meubels van hedendaagse Friese ontwerpers te
zien.
www.friesdesign.com

Aan tafel!
Over de geschiedenis van de (Friese) eetcultuur
gaat het volgende nummer van Fryslân. Hoe zag een
keuken er in de 17de, 18de en 19de eeuw uit? En hoe
werd gegeten? At men gezamenlijk, als gezin, of één
voor één? Was er bestek? Een tafel, stoelen? At men
vers eten? Hoe werd voedsel geconserveerd? Zelfs
van hoe dat onder de welgestelden ging, is niet veel
bekend. Terwijl het zeer ‘alledaagse geschiedenis’
is die ons in hoge mate boeit. Fryslân – Aan tafel!
verschijnt op 24 september.

13 september 2013 - 30 augustus 2015

ons kent ons in
de gouden eeuw
Wie deelde in Friesland in de 17de eeuw de lakens
uit? Ontmoet vijf sleutelfiguren met hun persoonlijke
kostbaarheden, ambities en geheimen. Society-expert
Jort Kelder laat zien dat begrippen als old boys network,
nouveaux riches en musthaves van alle tijden zijn.
De Gouden Eeuw komt tot leven.

www.friesmuseum.nl
Mede mogelijk gemaakt door:

Wiersma-Reitsma Stichting

Stichting Herbert Duintjer Fonds

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!
Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!
• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

Voor slechts

€ 29,95
Dit verrassende kook- kijk en leesboek geeft een boeiend overzicht
van onze eetcultuur en de geschiedenis van de Nederlandse
Kookkunst tot de dag van vandaag. Het rijk geïllustreerde boekwerk
begint bij de jaartelling en bereikt een eerste mijlpaal in 1593 als van
de geneesheer en hobby-kok Carolus Battus uit Dordrecht het eerste
in Nederland gedrukte kookboek verschijnt. De ontwikkeling van de
Nederlandse keuken door de eeuwen heen wordt in beeld gebracht
aan de hand van prachtige eettaferelen van beroemde Hollandse
Meesters uit de collecties van het Rijksmuseum, van Googh Museum,
Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen. Maar
ook met zeldzame authentieke menukaarten, nostalgische reclameaffices en tientallen historische foto’s uit de archieven van het ANP
evenals smakelijke anecdotes en bijzondere interviews.

BESTEL NU!

Ga naar www.vorstelijktafelen.nl/of bel 0513 - 68 33 14
(ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.30 uur)

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

